Η εκπεηξία ησλ 40 θαη πιένλ ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο καο, βνεζά ζηελ
ζεκεξηλή ηθαλόηεηά καο λα θαιύςνπκε κε ηα πιηθά καο ηηο πην ηδηαίηεξεο
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ CONTRACT,
όπσο μελνδνρεία, εζηηαηόξηα, αίζνπζεο παξαζηάζεσλ ή αλαςπρήο θηι.

Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε:

Επηιέγνπκε από ηνπο επώλπκνπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνύ
πνπ απνθιεηζηηθά αληηπξoζσπεύνπκε θαη
παξνπζηάδνπκε ζπιινγή ειδικών προιονηικών
προδιαγραθών, ηόζν ζηηο κοσρηίνες θαη ηα σθάζμαηα
επιπλώζεων, όζν θαη ζηηο ηαπεηζαρίες ηοίτοσ.
Σρεηηθά πηζηνπνηεηηθά παξέρνληαη γηα ηα πιηθά καο, είηε
είλαη βραδσθλεγή (TREVIRA CS), είηε αδιάβροτα θαη
κε καλή ανηοτή ζηο θως γηα εμσηεξηθνύο ρώξνπο
(outdoor) ή ανηιβακηηριαδιακά.

Πξνζθέξνπκε θάζε σποζηηρικηική
σπηρεζία απαηηεί ε εθαξκνγή ησλ πξνηόλησλ
καο ζηνλ εθάζηνηε επαγγεικαηηθό ρώξν, όπσο
κέηξεζε επηθαλεηώλ πξνο θάιπςε, ξαθή
θνπξηηλώλ, θαηαζθεπή επίπισλ ή αιιαγή
πθαζκάησλ επηπιώζεσλ επί πξνππάξρνληνο
επίπινπ, ηνπνζέηεζε ηαπεηζαξηώλ ηνίρνπ θηι.

Είμαςτε ευζλικτοι ςτθν εμπορική μασ πολιτική
και αντιλαμβανόμενοι τισ δυςκολίεσ τθσ αγοράσ
τθν εποχι που διανφουμε, είμαςτε διατεκειμζνοι
να βοθκιςουμε να γίνει πιο ελαφριά θ όποια
επζνδυςθ του ςυνεργάτθ επαγγελματία,
παρζχοντασ το δυνατόν ανταγωνιςτικζσ τιμζσ ςε
ευνοικοφσ όρουσ πληρωμήσ.

Πιςτοί λοιπόν ςτθν προςπάκεια διαφοροποίθςθσ ζναντι των κακθμερινά πεπραγμζνων ςτθν αγορά, ςτθν
πρώτη μασ ςυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ DESIGN LAB @ XENIA, παρουςιάςαμε με χαρά τα ακόλουκα:

Κουρτίνεσ και υφάςματα

επιπλώςεων ιδιαίτερων τεχνικών
προδιαγραφών, κατάλλθλα για
επαγγελματικοφσ αλλά και
οικιακοφσ, είτε εςωτερικοφσ είτε
εξωτερικοφσ, χώρουσ των οίκων
KINNASAND, CASAMANCE,
CAMENGO, REYNALDO, JAMES
HARE, INDES, DOERFLINGER &
NICKOW, HENRIQUES
RODRIGUES, HOEPKE KAI ROSS
FABRICS.

Ταπετςαρίεσ τοίχου βινυλικζσ και

βραδυφλεγείσ, ςε απεικόνιςθ
ποικίλων ιδιαίτερων υλικών
επζνδυςθσ επαγγελματικών
χώρων των οίκων SANGETSU
(NEO!!), CASAMANCE,
HOOKEDONWALLS, GRAHAM &
BROWN, CASELIO.

Χαλιά ςε απόλυτα Custom made

εφαρμογζσ, χειροποίθτα και
διακζςιμα ςε πολλαπλζσ επιλογζσ
πυκνότθτασ υφάνςεων,
χρωματικισ παλζτασ και
επικυμθτισ ακριβοφσ διάςταςθσ
του οίκου KINNASAND.

Διακοςμθτικά αντικείμενα και φωτιςτικά,
χεριοποίθτα κεραμικά, με ειδικι επεξεργαςία
υαλώματοσ με δυνατότθτα custom made επιλογισ
φινιρίςματοσ του οίκου FDC.

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν προςοχι και ευελπιςτοφμε ςφντομα το τμιμα MIKOS CONTRACT
να ςασ φανεί πραγματικά χριςιμο.
Eπίςθσ , με χαρά ςασ ανακοινώνουμε τθν δθμιουργία τθσ νζασ μασ ςελίδασ ςτο FACEBOOK, όπου κα
ζχουμε τθν δυνατότθτα να κρατοφμε ηωντανι τθν επαφι μασ και να ςασ ενθμερώνουμε τακτικά για νζα
υλικά και ιδιαίτερα προιόντα, νζεσ ςυλλογζσ των επώνυμων οίκων μασ αλλά και νζεσ εμπορικζσ ευκαιρίεσ
ςτον εκκεςιακό μασ χώρο, ςτθν οδό Μθτροπόλεωσ 66.
Θα μασ τιμιςετε με τθν παρουςία ςασ αν μασ επιςκεφκείτε ςτο:
http://www.facebook.com/pages/MIKOS-Umique-interior-design-extensions/129187523777961

και ακόμθ περιςςότερο αν ςασ ικανοποιιςουμε και αποςπάςουμε το Like ςασ!!
Mε εκτίμθςθ

