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שלמות עיצובית: הכירו את נגריית קלוד
כשמדובר בוותק של יותר מארבעה עשורים ובאיכות בלתי מתפשרת עד לתוצאה המושלמת, נראה ש"קלוד

- עבודות עץ מתקדמות" היא הבחירה הבטוחה בדרך לעיצוב הבית. נעים להכיר

עם יותר מ-40 שנות נסיון, כוח אדם איכותי, מיכון טכנולוגי מתקדם וחדרי צבע המאפשרים רמת גימור מושלמת, "קלוד - עבודות עץ
מתקדמות" מציגה הרמוניה המשלבת עבודה איכותית, מוקפדת ומקורית. החברה מתמחה בעבודות נגרות ייחודיות, דלתות פנים ודלתות

כניסה מעוצבות, מטבחים, ארונות אמבט, חדרי ילדים, מדרגות וכל יחידות האחסון הנדרשות בבית. פעילות החברה כוללת עיצוב, תכנון
וביצוע עבודות למגוון רחב של פרויקטים פרטיים וציבוריים כאחד. תפיסת העולם של קלוד מתבטאת בראייה והבנה שכל מוצר היוצא

משערי המפעל, נבנה, מעוצב ומטופל ברגישות המעניקה לו חזות יוקרתית, אלגנטיות, בד בבד עם טעם ייחודי מסוגנן.
 

כחברה וותיקה המובילה בתחומה, האסתטיקה, השלמות והיוקרה הינם לא רק מילים, אלא ערכים המשלבים את החזון ואת השאיפה הבלתי
מתפשרת של קלוד לתוצאה מושלמת. החברה מציעה קשת שירותי תכנון ופתרונות מקיפים לנגרות בכל חלל בבית. ייחודה של הנגרייה

מתבטא בהקשבה מלאה לצרכים ולרצונו של הלקוח, הכוונה, הדרכה והגשמה מלאה על פי אופיו וחזונו.  
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המטבח הינו לב הבית. זה המקום בו נפגשים, אוכלים ומבלים זמן ניכר. בנגריית קלוד מחלקת תכנון הכוללת מעצבים בעלי ידע מקצועי
ונסיון רב בתכנון מטבחים. כל מטבח היוצא לייצור, זוכה להקפדה על איכות גימור בלתי מתפשרת.

 
 

 
 

דלתות הפנים של קלוד משלבות איכות ייצור, עיצוב ייחודי ומראה יוקרתי העמיד לשנים רבות. הרעיון המנחה בייצור הדלתות, הוא
שילובן בבית בצורה הרמונית ונעימה והתאמה לכל גודל של פתח.
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דלת הכניסה הינו כרטיס הביקור של הבית. אצל קלוד, ניתן להוציא אל הפועל כל עיצוב דלת העולה בדמיון המעצב, תוך שימוש בחומרים

האיכותיים ביותר. נסיון של עשרות שנים, מבטיח מוצר איכותי עם רמת גימור מושלמת.
 
 

 
כשמדובר בפריט נגרות המיוצר בחברת קלוד, אסתטיקה אינה רק מילה. ניתן להרגיש את היופי, האלגנטיות ותחושת השתלבות בקו

העיצובי של החלל. כל פרויקט מלוטש עד להשגת רמת שלמות גבוהה ומראה יוקרתי. 
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מקצועיות נמדדת בביצועים בשטח. נסיונה הרב של נגריית קלוד, מקנה לה יכולת ביצוע וליווי פרויקטים פרטיים ומסחריים בפרקי זמן

קצרים ככל האפשר. לנגרייה ציוד ייעודי ומיכון משוכלל המסייעים בביצוע פרויקטים גדולים ועבודות מורכבות בסדרי גודל שונים.
העבודה נעשית בתשומת לב מקסימאלית לכל פרט, עד לביצוע מושלם בכל החזיתות. 
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נגריית קלוד: לפרטים נוספים>>
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