
GRAMATON 
FULL SERVICE. FULL FITTINGS.



360° ДИЗАЙН, 100 %  ФУНКЦИОНАЛНОСТ
НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ Е „ПЪЛНО ОБСЛУЖВАНЕ”

От идеята до финалните щрихи, Вие 
общувате само с нас. Предлагаме  
цялостни решения: интериори, дизайн  
на мебели, светлини, монтаж.

Ние сме Вашият партньор, предлагащ ПЪЛЕН НАБОР ОТ УСЛУГИ за индивидуални  
интериорни решения.     

Защото работим според КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЦЯЛОСТНАТА УСЛУГА

  1. ИДЕЯ    2. ПЛАНИРАНЕ    3. ОДОБРЕНИЕ НА ПРОДУКТА    4. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дизайнът и функционалността са от голямо значение.



ОПТИМИЗИРАЙТЕ ВЪТРЕШИТЕ  
СИ ПРОСТРАНСТВА

ИНДУСТРИИ

Gramaton предлага пълни и индивидуални решения за:

  Рецепция
  Офиси
  Фирмен ресторант
  Хотели
  Ресторанти
  Изложбени щандове
  Магазини
  Събития



GRAMATON В ПЪЛНИЯ СИ СМИСЪЛ
ФИЛОСОФИЯ

„Вие ежедневно вземате решения и
имате нужда от надежден партньор,
който мисли и действа интегрално.
Партньор, който намира гъвкави и
съобразени с разходите решения.
Партньор като нас.”

- Юрген Крайн



ПОСРЕЩНЕТЕ ВАШИТЕ ГОСТИ, КАКТО ПОДОБАВА
РЕЦЕПЦИЯ

Промяната трябва да остави 
дълготрайно впечатление
Ние Ви предлагаме 
персонализирани решения.
Убедителен дизайн и 
функционалност: това, с което е 
известен Gramaton!



ПОЛЗОТВОРНА РАБОТНА АТМОСФЕРА
ОФИСИ

Интериорът е от изключителна 
важност за работния процес на 
Вашия екип.
Ние ще Ви помогнем при 
планирането и интериора на Вашия 
офис.



КЪДЕТО НОВИТЕ ИДЕИ СЕ СРЕЩАТ
ФИРМЕН РЕСТОРАНТ

Редизайнът на фирмения 
Ви ресторант може да дъде 
предизвикателсто.
Съобразете се с всички фактори.
Предлагаме Ви цялостни решения, 
които си заслужват.



НАШАТА РАБОТА Е ВАШИЯТ УСПЕХ
БАНЯ

Започваме с безплатен съвет на 
място, от планирането на проекта 
до изпълнението му.
Ние сме Вашето единствено лице 
за контакти от А до Я и ще Ви 
отведем до успешен резултат.



НАЙ-ДОБРИТЕ ИДЕИ ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ
ХОТЕЛИ

Дизайнът на Вашия хотел може 
бъде предизвикателство.
Трябва да вземете малки и големи 
решения, които се нуждаят от 
цялостен  подход.
Ще внесем автентично усещане 
във всяка стая, следвайки Вашето 
въображение.



ЛУКСОЗНИ ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Луксозните домове за възрастни 
хора, които предлагат всички 
удобства и активен начин на живот 
имат дългогодишна традиция в 
Австрия.  Ние Ви предлагаме 
цялостни решения за обзавеждане, 
проектирани с удобства и 
индивидуално съобразени с 
нуждите на живуцщите. Свържете 
се с нас сега и ние ще изработим 
проект, който отговаря на Вашите 
нужди и бюджет!

СЪЗДАЙТЕ МОДЕРНИ УДОБСТВА ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА



ВРЕМЕ ЗА РИТЕЙЛ, РЕДИЗАЙН И РЕВОЛЮЦИИ
РИТЕЙЛ

Докато много индустрии 
процъфтяват, други трябва да 
преосмислят. Това важи особено 
за търговията на дребно. Как 
да създадете повече видимост 
и осведоменост за собствената 
си марка? Очевидно с новите 
концепции, който показват, че 
волята за промяна води до успех. 
Възползвайте от нашия опит и 
погледнете към бъдещето сега!



НЕКА ВАШИЯТ ПРОЕКТ БЪДЕ В СВЕТЛИНАТА  
НА ПРОЖЕКТОРИТЕ

ОСВЕТЛЕНИЕ

На закрито или на открито, ние се 
грижим за всички детайли.
Ще се радваме да бъдем Ваш 
съветник при планирането и 
изпълнението на проекта Ви.



СЪЗДАЙТЕ АТМОСФЕРА
СВЕТЕЩА РЕКЛАМА

Изразете себе си, чрез Вашата 
реклама и привлечете клиентите, 
от които имате нужда.
Никога не получаваме втори шанс 
да направим първо впечатление.



ЩЕ СЕ ЗАЕМЕМ ЛИЧНО
КОНТАКТИ

GRAMATON GMBH
WIENER STRASSE 34
3100 ST. PÖLTEN

Планирате нов проект и имате нужда от партньор, който да Ви предложи 
ЦЯЛОСТНА УСЛУГА ?

CONTACT PERSON 
VARBAN KOLEV
+359 886 686866
INFO@GRAMATON.EU

GRAMATON 
FULL SERVICE. FULL FITTINGS.


