
Za vas je le Krabi!

Idejam dajemo obliko. 



Storitev Krabi je vrhunska storitev za evropskega potrošnika. To je celovita storitev od 
ideje in izrisa pohištva do izdelave, montaže in dekoriranja celotnega prostora. V slovenskem 
podjetju Krabi ekskluzivno ponujamo storitev Krabi, zato ves čas procesa do popolnosti 
upoštevamo specifične želje, navade in potrebe stranke. V 20 letih delovanja še 
nismo izdelali dveh serij enakih izdelkov.
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20 let  
poslovanja  
v Evropi



Ponujamo kakovostno, inovativno in estetsko dovršeno pohištvo. 

Pohištvo, ki si ga za vas zamislimo, ga izrišemo, oblikujemo, izdelamo in 
postavimo v prostor.

Prostor, v katerem koordiniramo tudi druga dela in izvajalce,  
vse do postavitve končnega interierja. 

Idejam dajemo obliko. 

Masivni les

Vrhunski 
materiali

Izjemno 
natančna 

končna 
izdelava
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Storitev Krabi vključuje:
- strokovni ogled prostorov, ki jih naročnik namerava opremiti,
- pogovor z naročnikom o njegovih željah, potrebah, življenjskem slogu in namenu prostora,
- idejno zasnovo in arhitekturno načrtovanje, ki odseva visoko strokovnost podjetja Krabi in v 

celoti upošteva želje naročnika,
- računalniški tridimenzionalni podrobni izris, ki da stranki jasen vpogled v to, kakšen bo prostor z 

novim pohištvom in celotnim interierjem,
- dogovor in koordinacijo z izvajalci instalacijskih, komunalnih, električnih in telekomunikacijskih del,
- izdelavo, transport in montažo vsega potrebnega pohištva po najvišjih standardih končne izdelave,
- postavitev celotnega končnega interierja, tako da je prostor že pred prevzemom stranke popolno 

opremljen,
- celovito garancijo za vse pohištvo.

Visoko indiVidualiziran 
pristop

-	 5-slojna	zaščita	lesa:
-	 Odpornost	na	vreme
-	 Odpornost	na	udarce
-	 Odpornost	na	obrabo
-	 Odpornost	na	razbarvanje
-	 Odpornost	na	čas	
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