profil – inzerce

Nábytkové hrany Ostermann
– online a bez dopravného
Německá firma Rudolf Ostermann GmbH je největším evropským zásilkovým obchodem nábytkovými hranami s pobočkami v Nizozemí, Francii, Itálii, Anglii, Belgii a ve Švýcarsku. Také výrobci
nábytku z České a Slovenské republiky nyní mohou zboží ze širokého sortimentu čítajícího více než
12 000 hran objednávat online v češtině. Zboží dodává Ostermann do 48 hodin a bez dopravného!
Ostermann je znám svou nabídkou širokého sortimentu a rozsáhlých služeb.
K dispozici jsou hrany z ABS, melaminu,
akrylu, hliníku i dýhy. Rudolf Ostermann
GmbH dodává hrany v libovolné délce
(od 1 metru), v libovolné šířce (do 104
mm) a na přání i s vrstvou tavného lepidla.
Pro nejmodernější olepovačky pak nabízí
Ostermann i nejnovější typy hran pro olepování laserem a technologií Airtec. Naše
distribuce je spolehlivá a rychlá: veškeré
skladové zboží objednané do 16:00 hodin dodává Ostermann do místa určení
do 48 hodin. Zákazníci se mohou již nyní
těšit z pravidelných informací a nabídek
firmy Ostermann. K dispozici je jim rovněž český obchodní zástupce.

Internetový obchod v češtině
E-shop Ostermann je oblíbeným internetovým obchodem již dlouhou dobu.
Jistě i díky atraktivnímu 2% rabatu na
online objednávky. A proto se nyní firma
rozhodla rozšířit svůj e-shop i o českou
mutaci. Klíčovým prvkem našeho internetového obchodu je rychlé vyhledávání
hran na úvodní straně. Stačí jen zadat

i neúplné číslo desky a hned se rozbalí
nabídka s odpovídajícími hranami.

Internetové stránky
Ostermann v češtině
Na české verzi internetových stránek
Ostermann si může každý udělat svůj
vlastní obrázek o naší rozsáhlé nabídce. Dozvíte se zde všechny zajímavosti
o naší společnosti, službách a pestré
nabídce hran. Vždyť jako největší evropský specialista na hrany jsme dodavatelem hran k povrchům od více než 65
výrobců plošného materiálu. Náš obsáhlý katalog vhodných kombinací desek a hran obsahuje více než 120 000
různých variant přiřazení.
Pro zákazníky vede cesta do e-shopu
Ostermann přes www.ostermann.eu.
Příjem objednávek i na e-mailové adrese sales.cz@ostermann.eu nebo
sales.sk@ostermann.eu.

Servis Ostermann
Hrany v libovolné délce od 1 metru
Hrany v libovolné šířce až do 104 mm

Hrany v nejrůznějších tloušťkách
ABS, melaminové, akrylové, hliníkové
a dýhové hrany
Hrany pro Airtec olepení na přání do
5 pracovních dnů
Hrany pro laserové olepení na přání
do 5 pracovních dnů
Hrany na přání s vrstvou tavného lepidla
Největší srovnávací katalog v Evropě
s více než 120 000 kombinacemi desek a hran
Největší sortiment hran v Evropě
Veškeré skladové zboží objednané do
16:00 hodin dodává Ostermann do
místa určení do 48 hodin
2% sleva na každou objednávku
z e-shopu

Ostermann
Rudolf Ostermann GmbH je expandující
velkoobchod s dlouholetými zkušenostmi a individuálním přístupem k zákazníkovi nabízející sortiment zboží pro
truhláře. Ostermann, který má více než
300 zaměstnanců a každý den vyřizuje
bezmála 3000 objednávek, je předním
evropským zásilkovým obchodem s nabídkou kování a hran.

Ostermann poskytuje na každou objednávku z e-shopu rabat ve výši 2%

Kontakt:
Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
D-46395 Bocholt
e-mail: sales.cz@ostermann.eu
sales.sk@ostermann.eu
www.ostermann.eu

na všechny hrany
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Největší srovnávací katalog
v Evropě s více než 120.000
kombinacemi desek a hran
Váš tradiční dodavatel

Hrany na přání
s vrstvou
tavného lepidla

HPL umakar ty a hrany ABS
Nabízíme více než 700 dekorů HPL,
skladem máme přes 400 dekorů HPL
HPL ve formátech 0,8 x 4100 x 1300 mm
PRES
a 0,8 x 2800 x 2070 mm

Největší sortiment
hran v Evropě
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Kontakt: 377 921 117
email: eshop@foxinterier.cz
www.umakarty.cz
www.foxinterier.cz
Kozolupy u Plzně

Hrany v libovolné
délce od 1 metru

Hrany v libovolné šířce
až do 104 mm
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ABS, melaminové,
akrylové, hliníkové
a dýhové hrany
Objednané zboží odesíláme
ještě tentýž den

5.- 8. května 2015
Interzum 2015
Hala 05.1
Stánek A-061
Kolín nad Rýnem

Hrany pro laserové olepení
na přání do
5 pracovních dnů
Hrany pro Airtec olepení
na přání do
5 pracovních dnů

na všechny hrany
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