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Drewniane  
fronty meblowe

Fronty meblowe mają konstrukcję ra-

mowo-płycinową z dwojakiego typu

płyciną: jako płyta MDF w naturalnej

okleinie oraz produkt wykonany z ma-

teriału litego. W swojej ofercie firma

posiada również szeroką gamę ele-

mentów uzupełniających niezbędnych

do wykonania mebli o wysokim stan-

dardzie: listwy wykończeniowe, pila-

stry, szkło, okapy wraz z listwą okapo-

wą oraz wiele innych elementów de-

koracyjnych. 

„Zadowolenie naszych Klientów jest dla

nas absolutnie najważniejsze. Stawia-

my na jakość wyrobów, wzornictwo

i sprawną obsługę Klientów” – to misja

przedsiębiorstwa, która znajduje od-

zwierciedlenie w działaniach służących

ulepszaniu technologii i poszerzaniu

oferty. Konsekwencja w realizacji posta-

wionych celów zaowocowała przyzna-

niem firmie w maju 2002 roku certyfika-

tu zarządzania jakością ISO 9001-2000. 

We wrześniu 2006 roku firma Drewpol

wprowadziła System Kredytowy FSC. Wią-

że się on ze stałą kontrolą ilości kupowa-

nego surowca pod kątem zgodności ze

standardami FSC oraz nadzoru sprzedaży

wyrobów certyfikowanych.

Wprowadzenie certyfikatu FSC ozna-

cza dla klientów firmy pewność, że wy-

korzystane przez nią do produkcji su-

rowce pochodzą z wiadomego źródła,

z dobrze zarządzanych lasów, gdzie

prowadzona jest planowana i racjonal-

na gospodarka.

Nieustannej dbałości o dobrą współ-

pracę z klientami towarzyszą starania

o utrzymanie parametrów wyrobu na

wysokim poziomie, a bogata oferta

produktowa spełnia oczekiwania nawet

najbardziej wymagających klientów.

Firma DREWPOL Sp. z o.o. z sie-

dzibą w Osinie specjalizuje się

w produkcji drewnianych frontów

meblowych w szerokim asortymen-

cie kolorystycznym i rozbudowa-

nym typoszeregu wymiarowym. 

DREWPOL Sp. z o.o.

72-221 Osina 27A

woj. zachodniopomorskie

tel. (+48 91) 57 90 100

faks (+48 91) 57 90 107

e-mail: biuro@drewpol.pl

www.drewpol.pl
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