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Wyposażenie wnętrz –
najkorzystniejsza oferta
na rynku

Grupa Office Plus jest firmą z ponad 10 letnim
doświadczeniem w sektorze adaptacji i wyposażenia
wnętrz użyteczności publicznej. Posiada 4 biura
regionalne w Polsce - Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu
i Łodzi, zatrudnionych jest ponad 30 wykwalifikowanych
i kompetentnych fachowców.
W okresie działalności firmy dzięki skutecznej
i ciężkiej pracy udało się zasłużyć na pozycję
ogólnopolskiego lidera w swojej dziedzinie. W dorobku
firma ma wiele sukcesów, zaufały jej między innymi takie
instytucje i firmy jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ITI,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, NORDEA BANK S.A.,
PKN Orlen, PTC ERA, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. oraz wiele innych.
W chwili obecnej zakres asortymentowy i usługowy
pokrywa praktycznie cały zakres inwestycji od
uczestniczenia
w
pracach
projektowych
i kosztorysowych (inwestycje w systemie „Zaprojektuj
i wybuduj”), przygotowanie wycen w fazie przetargowej,
kończąc na kompleksowym wyposażeniu wnętrza.
Specjalizujemy się w realizacji zamówień na meble
dedykowane i pod projekt – m.in. na nietypowe
recepcje,
bary
bądź
siedziska
w
ciągach
komunikacyjnych. Klient współpracujący z nami do
swojej dyspozycji ma profesjonalnych doradców
znających nie tylko podstawowy asortyment, ale też
nowości i światowe trendy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Inwestorów,
Architektów i Najemców w zakresie aranżacji i adaptacji
przestrzeni, staramy się tworzyć kompleksowe oferty
dotyczące rozwiązań do wszelkich wnętrz użyteczności
publicznej.
Dostawcy firmy to polscy i światowi producenci
posiadający w swojej ofercie produkty dostosowane do
budżetu i możliwości inwestora.
Doświadczony
personel,
wysokiej
jakości
asortyment i najwyższy poziom usług to cechy, które
wyróżniają Office Plus spośród innych firm. Można
powierzyć im swoje potrzeby z pełnym przekonaniem
co do trafności wyboru i jakości serwisu.

Prezentacja Grupy „Office Plus”.
Zakres i formy współpracy:
• postępowania przetargowe,
• realizacje w systemie
„Zaprojektuj i wybuduj”,
• aranżacja i adaptacja
powierzchni użyteczności
publicznej.
00
12 – 1230 – przerwa kawowa
Wolna dyskusja.
Seminarium prowadzić będzie - Pan Grzegorz
Rumian i Grzegorz Nowak Przedstawiciele
Grupy „Office Plus”
TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM
Seminarium odbędzie się 27 lutego (czwartek) 2014 r.
00
30
w godzinach: 10 – 13 - w sali konferencyjnej PZITB
Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2 (III piętro)

WARUNKI UCZESTNICTWA
Dla właściwej organizacji seminarium, prosimy
o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia do dnia
14 lutego 2014 r. na adres:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie; ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
tel.: (17) 8624135, fax: (17) 8521389
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com
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UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY.

Podpis uczestnika lub
kierownika instytucji zgłaszającej .............................................

POLSKI ZWI
ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNIC
BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
•

ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
tel.: (017) 862 41 35
fax: (017) 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com
www.pzitb.rzeszow.pl

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
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OFFICE PLUS WARSZAWA SP. Z O.O.
• ul. Gościnna 11
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
tel.: (22) 843 33 00
fax.: (22) 843 33 00
www.officeplus.pl
e-mail: biuro@officeplus.pl
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