
ההככיי  ששקקווףף  ששזזהה  ששטטררןן
¨ עסק משפחתי מצליח שמציע חוויית קנייה ושירותקקבבווצצתת  ששטטררןןהם הבעלים של ייררווןן  ווללייאאוורר  ששטטררןן

מרגע ההתעניינות במוצרÆ גם הלקוחות שלהם נהיים חלק מהמשפחה

שטרן מקלחוניםששםם  ההעעססקק∫∫
פתרונות בזכוכיתÆ ייצורתתחחווםם∫∫

מקלחונים לפי מידה ובהתאמה
אישית¨ חיפויי מטבח וקירות עם

מגוון דוגמאות והדפסות
דיגיטליות¨ דלתות פנים

Æמעוצבות¨ מאסטר בדרום¨ מעקות וויטרינות
סוגרים עשור שניÆוותתקק∫∫

∫ כ�∞¥Æממסספפרר  עעוובבדדייםם
הכל בשטרן ייחודיÆ מהמוצרים ועדייייחחוודדייוותת∫∫

השירותÆ אין אצלנו ייצור המוני¨ כל מה שמיוצר¨
מיוצר במפעל הזכוכית שלנו ובהתאמה אישית

לפי מידות השטח¨ רצון הלקוח¨ סוג הדגם¨
התאמת חיתוכים ועודÆ בנוסף¨ יש מערך שירות

לקוחות בפריסה ארציתÆ אנחנו מעניקים את
השירות הרחב ביותר ללקוח¨ גם לפני המכירה

וגם אחריהÆ מעניקים ליווי וייעוץ וחמש שנות
אחריות על המוצרים שלנו¨ האחריות הכי

גדולה שמעניקים בתחום זה בארץ¨ ולכן אנחנו
מלווים את הלקוח במהלך כל השנים האלה¨

Æלפני ולפעמים גם אחרי
מוצרי שטרן מקלחונים כולליםללממהה  דדווווקקאא  אאנניי∫∫

עשרות דגמים המיועדים לכל חלל¨ לכל מידה
ולכל סוג שימוש¨ המציעים אינספור אפשרויות

עיצוביות לכל טעם ובכל סגנוןÆ מקלחונים
פינתיים¨ מעוגלים¨ חזיתיים¨ בעלי זכוכית

שקופה¨ אטומה¨ צרובה ועודÆ החברה מחויבת
לאיכות מוצריה ולשביעות רצון הלקוחות ולה

מפעלים מתמחים המאפשרים לה להיות
Æמעורבים במערך הייצור ולייצר באופן עצמאי

שטרן גלאס הוא מפעל עיבוד הזכוכית
והמראות הגדול בצפון ומאפשר שליטה מלאה

על איכות המוצרים שלנוÆ המוצרים שלנו
עומדים בתקנים המחמירים ביותר וכחלק
מתפיסת עולמנו אנו מקפידים על שירות

Æמהיר¨ יעיל והוגן בסטנדרטים הגבוהים ביותר
כמו כן¨ מערך השירות שלנו מקצועי וברמה

גבוהה ופרוס בכל רחבי הארץÆ כל זה הפך את
שטרן לחברה המועדפת על מגוון לקוחות

Æמוסדיים ופרטיים
הכל ללא פשרותÆ אנחנו לא רוצים רקממווטטוו∫∫

למכור אלא למכור מוצר ברמה גבוהה ועם
אחריותÆ לא מתפשרים לא בחומרים ולא

Æבשירות
אנחנו עובדים כיום בפריסהששאאייפפוותת  ללעעתתיידד∫∫

Æארצית והשאיפות הן לפרוץ לייצוא
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