


Szanowni Państwo

Jesteśmy międzynarodową rodzinną firmą budowlaną 
z wieloletnim doświadczeniem, zajmującą się 
dostarczaniem materiałów budowlanych do firm
w Europie zachodniej.
 

Polska, Niemcy, Holandia, Francja, Dania, Szwecja, Austria, Czechy, Włochy, 
Norwegia, Finlandia, Szwecja, Szwajcaria, Anglia, Lichtenstein, Hiszpania

2.



3.

Stolarka elewacyjna (z PCV, aluminiowa, drewniana oraz ognioodporna)
Okna oraz wyłazy dachowe
Rolety i żaluzje (zewnętrzne, nadstawne oraz fasadowe)
Drzwi wejściowe oraz wewnętrzne
Parkiety
Schody (drewniane, stalowe, szklane)
Bramy garażowe oraz wjazdowe
(segmentowe, uchylne, rolowane)
Okiennice (z PCV, aluminiowe oraz drewniane)
Markizy

Nasza oferta
zawiera produkty do domów oraz mieszkań



Fasady (aluminiowe, drewniane oraz ognioodporne)
Ogrodzenia przemysłowe oraz posesyjne
Kraty rolowane (pełne, sinusoidalne oraz perforowane)
Bramy przemysłowe (segmentowe, szybkobieżne, przesuwne przeciwpożarowe)
Systemy przeładunkowe (rampy, pomosty oraz śluzy uszczelniające)
Kolektory słoneczne oraz fotowoltaiczne
Odbojnice

 

Nasza oferta 
zawiera produkty przemysłowe dla przedsiębiorstw

4.



Zapraszamy do współpracy
dealerów materiałów budowlanych,

hurtownie budowlane, wykonawców generalnych oraz 
firmy budowlane.  

5.

Oferujemy pełen przekrój rynk
(towary z półki standard, high standard oraz premium).
Doradzimy jak optymalnie zagospodarować fundusze
na Państwa inwestycje.
Zapewniamy gwarancję jakości na towary oraz usługi.
Dajemy Państwu możliwość przedłużenia gwarancji na towar.
Nasi specjaliści pomogą Państwu na każdym etapie inwestycji.
Tworzymy przeszkolony, zgrany zespół doradców,
aby nasi klienci mogli poczuć się komfortowo
podczas zakupów w naszej firmie.
Zrobimy porównanie wszystkich produktów,
 które Państwa zainteresują.



6.

Ponadto dysponujemy bardzo szeroka gamą dodatków
do wszystkich produktów.
W każdej z grup produktowych proponujemy
naszym klientom różne standardy wykonania towarów.
Wszystkie towary oferowane są w bardzo atrakcyjnych cenach
oraz posiadają deklaracje zgodności i certyfikaty
potwierdzające Europejski standard wykonania.

Niektórzy mówią, że w biznesie liczy się tylko zysk.
Jest on oczywiście ważny, ale oprócz niego
liczy się wzajemne zaufanie oraz jakość
i kultura współpracy.

Zapraszamy do współpracy z Firmą Krawców,
gdzie oprócz atrakcyjnych warunków handlowych
zagwarantujemy Państwu kompletne wsparcie
oparte na naszej wiedzy i długoletnim doświadczeniu.



Polityka firmy

7.

Misją naszej firmy jest stać się najlepiej ocenianym ogólnoeuropejskim partnerem handlowym branży budowlanej 
pod względem jakości obsługi klienta, szybkości realizacji zleceń oraz szerokiej gamy produktowej, 
wypełniającej oczekiwania naszych odbiorców.

Wizją funkcjonowania naszej firmy jest zaoferowanie szerokiej gamy produktów z branżybudowlanej, 
a następnie przeanalizowanie ich pod względem potrzeb klienta tak, abyśmy mogli wybrać standard produktu 
oraz wyposażenie, które w pełni zaspokoi jego potrzeby.



To, co nas wyróżnia, to profesjonalizm i nowoczesne rozwiązania. 
Dbamy o satysfakcję klienta poprzez dostosowywanie towaru oraz 
usługi do jego indywidualnych potrzeb.

8.

Zapraszamy do kontaktu
z naszymi przedstawicielami.
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