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Brandul Fabrikart reprezintă un angajament
al firmei LogiBic pentru calitate cu fiecare
piesă de mobilier pe care o construim.
Tehnologia de înaltă performanţă și
procedurile atente și stricte sunt concepute
pentru a asigura calitatea, frumuseţea și
durabilitatea mobilierului.
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Valorile noastre
La Fabrikart, calitatea este egală
cu satisfacţia clienţilor. Insistăm
și suntem convinși că adevărata
calitate necesită mai mult decât
perfecţiunea tehnică. Este nevoie
calitate
de produse și servicii fără cusur,
perfect adaptate la nevoile
clienţilor noștri.
Ne respectăm clienţii, le
înţelegem nevoile și dorinţele, și
facem tot ce ne stă în putere
pentru a le îndeplini prin
orientare
către client produsele și servicii
Preţuim timpul clienţilor noștri, al
partenerilor și al angajaţilor.
Ţintim către eficienţă și excelenţă
operaţională, lucrând concentrat
și rapid, practic, flexibil și simplu.
promptitudine Căutăm în permanenţă noi
metode de a deveni tot mai
si eficienta
eficienţi, fără a pierde însă din
calitatea produselor și serviciilor
ce ne caracterizează.
Acţionăm cu integritate și
respect, îndeplinindu-ne
promisiunile. Valoarea seriozităţii
seriozitate și
și corectitudinii nu rezidă din
corectitudine
rezultatele pe care acestea ni le
oferă, ci mai degrabă din a fi
demni de a le avea. Clienţii noștri
trebuie să se simtă încrezători, de
fiecare dată când apelează la
serviciile noastre.

www.fabrikart.ro

La Fabrikart, punem accent pe
satisfactia deplina a clientilor,
astfel ca lucrarile executate de noi
ating un nivel inalt de calitate, cu
materiale ce corespund
standardelor impuse, utilizand cea
mai moderna aparatura, precum si
tehnici menite sa completeze
durata de viata a materialelor.
Îţi oferim o gamă complexă de
servicii de prelucrare PAL, MDF,
blaturi de bucătărie.
Tehnologia CNC (marca HOMAG)
de ultimă generaţie garantează
eficienţa crescută prin folosirea
optimă a materialelor, precizia
tăieturilor și a finisărilor dar și o
viteză mai mare de producţie.

mobilier de inspiratie calculta
La fel ca și arta,
mobilierul Fabrikart este
inspirat de gustul și
preferinţele personale
ale clientului. Noi îţi
deschidem oportunitatea
de expresie personală în
casa ta prin stilurile,
materialele și finisajele
pe care le alegi pentru
fiecare piesă de mobilier,
în fiecare cameră.
Produsele Fabrikart sunt
inspirate de oameni, de
stilurile de viaţă și
poveștile acestora,
îmbinând designul
autentic, finisările de
excepţie și materialele de
calitate pentru a livra un
stil personalizat, unic.

Utilaje de ultimă
generaţie

Proiectare
asistată

Personal tehnic
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calificat

Materiale de
calitate

Producţia mobilierului este complet tehnologizată (CNC-uri, mașini de
debitare, mașini de cantuire drept și curb), ceea ce ne permite să lucrăm
cu precizie exactă și într-un timp rapid cu orice tip de material.
Întregul proces de proiectare al mobilierului este realizat pe calculator,
utilizând softuri performante și asistat de către cei mai buni specialiști în
domeniu: ingineri, tehnologi și proiectanţi de mobilier. Echipa de specialiști
dezvoltă cele mai practice soluţii, în timp ce tehnologia software asigură
eliminarea și celei mai mici erori de proiectare.
Nu facem rabat la calitate cand vine vorba de materialele din care fabricam
mobilierul tau. De la MDF vopsit cu o tehnologie speciala pentru fronturi, la
canturi folosite chiar si pe laturile ne-vizibile ale mobilei, acordam atentie
fiecarui aspect

Impreuna cu partenerii nostrii, Coloristic, am reusit sa aducem pe
piata specifica zonala elemente vopsite pentru productia de
mobilier. Realizam pentru noi, cat si pentru terti, elemenete vopsite
din MDF, lemn masiv, sticla, pvc si aluminiu in finisaje diverse.
Calitatea finisajelor este ireprosabila.

COLORISTIC

Ne plac provocarile, acceptam
termene limita impuse si
abordam lucrarile exhaustiv.
Niciun detaliu la intamplare, totul
calculat si argumentat. Incercam
sa fim cat mai creativi, sa va
surprindem placut si ne place sa
colaboram activ. Fiecare faza a
proiectelor noastre ii va fi
prezentata clientului din toate
unghiurile astfel incat acceptul
acestuia sa nu aiba nicio indoiala.

MDF vopsit
Vopsitorie Lemn

Vopsitorie Sticla
Vopsitorie Al/PVC

www.coloristic.ro

