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Jesteśmy prężną firmą zajmującą się projektowaniem 
mebli i wnętrz dla sklepów, hoteli, pubów, restauracji, 
kawiarni, etc. Doświadczony zespół architektów 
oferuje Państwu nowatorskie i oryginalne rozwiązania 
pozwalające wyróżnić się na tle konkurencji. Służymy 
naszą radą i pomocą w całym procesie projektowania 
i wykonawstwa – poprzez fazę koncepcji, opracowanie 
szczegółowych dokumentacji wykonawczych: 
architektoniczno-budowlanej oraz branżowych,
aż po nadzór nad wykonawcami prac in situ. Wykonamy 
dla Państwa kompleksowe opracowania dostosowane 
do indywidualnych potrzeb, nadamy Waszym 
realizacjom charakteru i designerskiego szyku.

na długiej liście naszych klientów znajdują się między 
innymi:
Bergson, Vertus, Doramafi, Alpinus, Logic, C+3, 
Venezia, hello Kitty, Scotch&Soda, Exe, DuKA, 
mondo, Prestige, Recman, Relay, moodo, Gangster 
unit, Alpine Pro, Tup-tup, Dziecko, Cartoon Planet, 
Fashion Service, Inmedio, GLm, hi-mountain, 
horyzont, madonna, merlin, 1 minute i wielu innych.

Zapraszamy do współpracy.
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Jesteśmy firmą z 25-cio letnim doświadczeniem 
i ugruntowaną pozycją na rynku polskim oraz 
europejskim. Zajmujemy się produkcją nowoczesnych 
mebli sklepowych. Zaopatrujemy sklepy odzieżowe, 
obuwnicze, sportowe, spożywcze, salony prasowe, 
księgarnie, stacje benzynowe, etc. W trosce o jakość 
naszych produktów korzystamy z najnowocześniejszych 
technologii obróbki metalu i drewna. Ponadto oferujemy 
wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych. 
nasi wykwalifikowani pracownicy w każdej sytuacji 
służą Państwu radą i swoim doświadczeniem.

na długiej liście klientów norco Polska znajdują się 
między innymi:
Top Secret, Deep, Troll, Esotiq, Cropp, Triumph, 
Bergson, Exe, Doramafi, moodo, heavy Duty, Volcano, 
Scotch&Soda, Venezia, Chilli Pepper, Atlantic, Big Star, 
Chicco, Alpinus, Vertus, Luigi Vasari, hi mountain, 
yvonne Collection, Ena, Grey Wolf, Inmedio, Relay, 
Ruch S.A., Germanos, Rema 1000, Jard Press, 
Intersport, Orlen S.A., Rafineria Gdańska, American 
Bookstore, merlin.pl, Cartoon Planet i wielu innych.

Zapraszamy do współpracy.


