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הזכוכית גונבת
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שם העסק∫
קבוצת שטרן
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ירון¨ ליאור¨ ענבל ואלון שטרן
ותק∫
מעל ∞≤ שנה
ייחודיות∫
נסיון של ∞≤ שנה בתחום
המקלחונים ושליטה מוחלטת
בכל תהליכי הייצור שמאפשרים
לחברה לייצר את המוצר הטוב
ביותר בזמן הקצר ביותרÆ
אני מאמין∫
שאין בחיים קיצורי דרך ≠ רק
דרך עבודה קשה¨ התמדה
והשקעה¨ ללא פשרות ניתן
להגיע לתוצאה של מוצר
שיחזיק לאורך זמן Æהלקוחות
החוזרים רק מחזקים את זה
יותר ויותרÆ
מוצרי הדגל∫
מקלחונים מיוחדים ומעוצבים
בהתאמה אישית¨ לפי בקשת
הלקוח ובהתאמה לתנאי
השטחÆ
טיפ∫
יוקרה מתבטאת באיכות המוצר
שמורכב מחומרי גלם טוביםÆ
שהיינו קטנים לימדו אותנו את
המשפט∫ ¢כסף לא משקרÆ¢
מיותר לציין¨ שהכוונה הייתה
שאי אפשר לקבל מוצר יוקרתי
ואיכותי בלי לשלם עליו תמורה
הוגנתÆ
אנו ממליצים ללקוחות
שברצונם ליהנות מהטוב ביותר¨
ללא פשרות¨ שיבואו אלינו
לאולם התצוגה עם ראש פתוח¨
כדי לקבל ייעוץ וליווי מקיףÆ
כתובת∫
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מעקה זכוכית בהתאמה אישית במראה נקי

סגירת תאי שירותים¨ ניתן להזמין בכל הצבעים צילומים∫ יעקב מדר
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