
Yapı  Yaşam  Bahçe  Fayans

Projeleriniz için en 
iyi fikirleri bizde  

bulabilirsiniz

KİRALAMA SERVİSİMİZ

Bremer Heerstraße 460 (BAB Osternburg) • 26135 Oldenburg 
Telefon 04 41/2 00 30 • Faks 04 41/2 00 31 38 

www.cassens.de • Pzt - Cum Saat 7:00 - 18:00 • Cmt. sergisi Saat 
9:00 - 14:00. • Yapı market ve depo Saat 7:00 - 14:00

Raiffeisenstraße 44 • 26180 Rastede 
Telefon 0 44 02/ 69 62 60 • Faks 0 44 02/ 69 62 61 9 

www.cassens.de • Pzt - Cum Saat 7:00 - 18:00 • Cmt Saat 7:00 - 14:00.

İsterseniz tandem römorklarımızdan birini 
kiralayarak neredeyse 2 ton malzemenizi  

kullanacağınız yere taşıyabilirsiniz.

Parke zımpara makinesinden darbeli matkaplara 
ve kazıma makinelerine kadar. 

Doğru tercih için buradayız  

YAŞAM, BANYO, BAHÇE VE MANGAL FİKİRLERİ

PROFESYONELLER VE AMATÖRLER SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLER

Alçıpan ve yangın koruması

Dış mekan mutfakları

Garaj kapıları

Güneş şemsiyeleri

Borular

Bahçe ve peyzaj

İç ve dış kapılar

Mangal için her şey

EN YENİ ÜRÜNLERİ SUNUYORUZ,

Kaplama tuğla

Banyo tasarımı

Çeşitli zemin kaplamaları

Yapı market

Çatı ve dış cephe

Trend yaşam fikirleri

Fayans ve doğal taş

Bahçe mobilyaları



Kapsamlı ve  
etkileyici hizmet 

paketimizden
faydalanın!

ÇALIŞANLARIMIZ MONTAJ, DÖŞEME VE YAPI İŞLERİNİ SİZİN İÇİN TAMAMLIYOR.

Nitelikli ve dakik. Her zaman hızlı fikirler. Bahçeniz için her şey.
Kaba yapılar ve ince iç mekan işleri için eksiksiz çözümler 
sunuyoruz. Her türlü kurulum ve montaj işi için her zaman  
yanınızdayız. 

KAPILAR  
Bölmeli, yukarı açılır kapanır 
veya panjurlu kapılar gibi 
tahrikli veya tahriksiz tüm 
garaj kapıları. 
Her zaman engelsiz sürüş 
sağlıyoruz

İÇ KAPILAR  
Çok farklı malzemelerden 
üretilen kapılar.
Sizin için doğru geçişi  
sağlıyoruz

BANYOLAR 
Banyo yenileme veya 
yeni banyo tasarımı
Hoş bir refah  
duygusu sağlıyoruz

FAYANS KESİCİ  
Her amaca yönelik 
profesyonel kesimler. 
Sizin için doğru  
aleti sunuyoruz

DÖŞEME 

Masif ahşap döşeme, hazır 
parke, fayans, tasarım 
veya laminat zeminler.
Sizin için güzel zeminler 
yaratıyoruz

AHŞAP KESİMİ 
Ölçülerinize göre  
profesyonel ve milimetrik 
Doğru ölçü  
için çalışıyoruz

RENGARENK ÇEŞİTLİLİK  
Her tipte ve yapı şeklinde 
bahçe evleri ve otomobil 
sundurmaları. 
Sizin için mükemmel  
kurulumlar yapıyoruz

Bizden satın aldığınız dış  
mekan mutfaklarını sizin için 
biz (su veelektrik bağlantısı  
hariç) kurabiliriz.
İsterseniz koltuk minderleri 
ve tenteler de üretiyoruz.

Mükemmel yükleme emniyetine ve yükleme rampasına 
sahip olan özel VW CRAFTER araçlarımızla en hızlı teslimat.

Bahçeniz için zengin yapı malzemesi seçenekleri sunuyoruz 
ve bahçenizi daha da güzelleştirecek her şeyde size yardımcı 
oluyoruz.

BAHÇE ÇİTLERİ 
Klasik veya modern 
çitler ve bahçe çitleri.
Sizin için doğru duruşu 
sağlıyoruz 


