DLA PROFESJONALISTÓW I MAJSTERKOWICZÓW

Rury

WYPOŻYCZAMY

Materiały do zabudowy suchej
i ochrony przeciwpożarowej

U nas znajdziesz
najlepsze rozwiązania
do swoich projektów
Budowa Dom Ogród Płytki

MATERIAŁY BUDOWLANE DO

dachów i fasad

licowania

płytek i kamienia naturalnego

różnych typów posadzek

Różne maszyny: od cykliniarek przez wiertarki
udarowe po wertykulatory.
Pomagamy dokona właściwego wyboru.

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Bramy garażowe

Oczywiście można równie wynaj od nas przyczepę
tandem i przetransportowa nawet 2 tony materiału.

MIESZKANIE, ŁAZIENKA, OGRÓD I GRILL

Projekty łazienek

OFERUJEMY NAJNOWSZE

Architektura ogrodowa

trendy wnętrzarskie

meble ogrodowe

Bremer Heerstraße 460 (BAB Osternburg) • 26135 Oldenburg
telefon 04 41/2 00 30 • faks 04 41/2 00 31 38
www.cassens.de • pn. – pt. 7:00–18:00 • sb. wystawa 9:00–14:00.
Sklep budowlany i magazyn 7:00–14:00.

Parasole przeciwsłoneczne

Sklep budowlany

Raiffeisenstraße 44 • 26180 Rastede
telefon 0 44 02/ 69 62 60 • faks 0 44 02/ 69 62 61 9
www.cassens.de • pn. –pt. 7:00 – 18:00 • sb. 7:00–14:00.

kuchnie ogrodowe

sprzęt do grillowania

NASI PRACOWNICY POMOG PRZY TRANSPORCIE, MONTAŻU I UKŁADANIU.

Skorzystaj
z kompleksowych
i solidnych usług!

Wykwalifikowani i punktualni. Zawsze szybko i bezpiecznie.

Wszystko do ogrodu.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do stanów surowych i wykończe. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest budowa, czy monta,
jesteśmy zawsze do dyspozycji.

Oferujemy szeroki wybór materiałów budowlanych,
dzięki którym uda si jeszcze bardziej upiększy ogród.

Specjalnie dostosowany Volkswagen Crafter, który wyróżnia się
doskonałym systemem zabezpieczenia ładunku i rampą załadunkową, umożliwia nam błyskawiczną dostawę.

ŁAZIENKI

UKŁADANIE PODŁÓG

SZEROKI WYBÓR

Renowacje i przebudowy
łazienek
Zadbamy, aby łazienka
była komfortowa.

Deski z litego drewna, parkiety
gotowe, płytki, podłogi
designerskie i laminaty.
Zadbamy, aby podłogi
wyglądały idealnie.

Domki ogrodowe i wiaty
garażowe wszystkich typów.
Zadbamy o perfekcyjny
monta.

DRZWI WEWNĘTRZNE

PRZYCINANIE NA WYMIAR

OGRODZENIA

Drzwi z najróżniejszych
materiałów.
Zadbamy o komfortowe
przejścia.

Fachowe przycinanie elementów
drewnianych z dokładnością
co do milimetra
Zadbamy o dokładno
wymiarów.

Klasyczne i nowoczesne
ogrodzenia.
Zadbamy o solidny
monta.

BRAMY

PRZYCINANIE PŁYTEK

Bramy garażowe: segmentowe, uchylne, rolowane,
z napędem lub bez.
Zadbamy o komfortowe
przejazdy.

Profesjonalne przycinanie
płytek o różnym przeznaczeniu.
Zadbamy o to, aby do
przycinania uży odpowiednich
narzędzi.

Zajmujemy się montażem kuchni
ogrodowych zakupionych u nas
(nie dotyczy przyłączania wody
i prądu).
Na yczenie przygotujemy również
poduszki do siedzenia i pokrowce.

