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Office Plus - meble gabinetowe, pracownicze, biurowe
http://www.officeplus.pl

Jeżeli poszukujesz firmy która ci poradzi i pomoże w urządzeniu Twojej firmy to dobrze trafiłeś. Office Plus
to grupa dobrze nastawionych i przygotowanych ludzi. Energiczny rozwój Polski, nowoczesne miejsca pracy
to także nasza zasługa.Główna siedziba znajduje się w Warszawie, a nasze działy zlokalizowane są w
Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi.Nasza firma zaistniała w 2000 roku. Przez ten czas Office Plus Sp. z
o.o. cały czas otwiera się na potrzeby swoich kontrahentów. Właśnie dlatego jesteśmy jednym z
ogólnopolskich liderów w branży. Od ponad 11 lat powierzyło nam wiele podmiotów czy firm w naszym
kraju. Są nimi takie jak: Euler Hermes, Semi Line, Adamed, PKN Orlen ale także wiele innych. Oferujemy
towary z najwyższej półki, są nimi fabrykanci z Polski, z Włoch czy USA. Mamy dla Was wykładziny Shaw,
Artigo, meble Della Valentita Office czy także z Frabyki Mebli Biurowych Maro. Od chwili wejścia do Unii
Europejskiej nasza system ekonomiczny weszła w nową erę, podobnie nasza firma, z resztą jak wiele innych
podmiotów. W chwili współczesnej pracuje nas na terenie naszego kraju dwa razy więcej. Wystarczy tylko
zwrócić się do nas z prośbą o pomoc, a my dokonamy całą resztę. Do kwestii wnętrz zdatności publicznej
przystępujemy kompleksowo. Od projektu poprzez adaptację mebli gabinetowych i wyposażenie w biurowe
oraz meble pracownicze. Nasza oferta jest bardzo szeroka od mebli biurowych do wykonanych meble na
zamówienie . Zadowolonych klientów jest o wiele razy więcej niż poprzednio 2005 rokiem. Chcemy utrzymać
nadane tempo.
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