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elementy dekoracyjne ścian

Domstyl
listwy do zdobienia elewacji. Jako 
jedyne wytwarzane z poliuretanu 
dodatkowo zabezpieczone specjalną 
folią dają trwałość min. 30 lat.

HAGAR

tel. 58/ 664 92 20

hagar@hagar.com.pl

www.hagar.com.pl

Firma Hagar założona w 1991 roku 
przez cały okres działalności oferuje 
produkty dekoracji wnętrz i budynków 
renomowanych producentów.
Jest pełnomocnym przedstawicielem 
handlowym firmy NMC z Belgii, a także 
firm Associated Weavers, Balta, IVC, 
Tarkett, Beaulieu. Poza tym zleca 
produkcję firmom tureckim.

Art Deco
listwy podsufitowe i ścienne wykonane 
z polistyrenu wytłaczanego. Łatwa w 
montażu o dobrej jakości powierzchni. 
Bardzo ekonomiczna forma zdobiena.

Floorstyl
listwy cokołowe wykonane z twardego 
polistyrenu metodą ekstrudowania 
dającą twardość i odporność na 
uderzenia i wilgoć, a także łatwość 
uzyskania wysokiej jakości powierzchni.

Arstyl 
listwy podsufitowe i ścienne z poliuretanu najwyższej jakości w dużej gamie waorów. 
Użyte tworzywo, metody produkcji i wykończenia zapewniają bezkompromisową 
jakość dla wymagających klientów.

http://www.infoarchitekta.pl/firmy/H/1394-hagar.html
mailto:hagar@hagar.com.pl
www.hagar.com.pl
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