SIB KLASS

SISTEME DE PROTECTIE SOLARA

HOTEL TOMIS MAMAIA
cazare, restaurant, agrement

Prezentare proiect

Hotel TOMIS este situat in chiar centrul statiunii Mamaia, la 100 m de plaja si
50 m de Lacul Mamaia. Complet renovat si dotat cu terasa (200 locuri), restaurant
(150 locuri), doua sali de conferinte (50 locuri/sala), hotelul TOMIS este gazda
ideala pentru dumneavoastra daca va doriti sa ajungeti pe litoralul romanesc, in
statiunea Mamaia.
Va asteptam cu drag in Mamaia, la hotel TOMIS!

Beneficiar

Hotel TOMIS Mamaia

Denumire produs instalat

Perdele, Rolete textile, Pernute decorative
Galerii, Traverse pat

Suprafata

186 camere, 1 restaurant

SIB KLASS

SISTEME DE PROTECTIE SOLARA

CONACUL URSULUI
cazare, restaurant, agrement

Prezentare proiect
Cabana Conacul Ursului se afla pe drumul DN7C (Transfagarasan) la km 104, la o
distanta de 68 km de Curtea de Arges, la 91 km de Sibiu, la 104 km de Pitesti si la
214 km de Bucuresti. TRANSFAGARASANUL este una dintre cele doua sosele
aflate la cea mai mare altitudine din România, urcand pâna la 2042 m. Situat pe
Drumul National 7C, traverseaza cel mai inalt lant muntos din tara noastra Muntii
Fagaras si leaga Transilvania de Muntenia. Drumul Transfagarasan începe în
comuna Bascov, Judetul Argeş de lângă orasul Pitesti, in directia orasului Curtea
de Arges si se termina la intersectia cu drumul DN1 între Sibiu si Brasov, in
apropierea comunei Cartisoara, cu o lungime de 151 km. Cabana Conacul Ursului
se afla la altitudinea de 1285m intr-o zona spectaculoasa si salbatica la limita
padurii de conifere cu golul alpin pe malul raului Capra.

Beneficiar

Cabana CONACUL URSULUI

Denumire produs instalat

Perdele, Jaluzele in falduri
Galerii, Naproane

Suprafata

18 camere, 1 restaurant

SIB KLASS

SISTEME DE PROTECTIE SOLARA

Best Western HOTEL SILVA
Prezentare proiect
Ne intampinam oaspetii in mijlocul naturii, departe de zonele industriale si de
arterele ntens circulate, in Parcul "Sub Arini", la 5 minute de centrul istoric al
burgului medieval.
Camerele noastre ofera confortul total al momentului. In saloanele noastre
restaurant, veti fi rasfatati cu specialitati si delicii culinare.
O oaza de liniste in inima orasului, Hotelul Silva este locul ideal pentru cei care
apreciaza plimbarile in natura sau joggingul.
Lasati-va fermecati de o atmosfera relaxanta si familiara si restabiliti legatura cu
natura!

Beneficiar

Hotel SILVA

Denumire produs instalat

Perdele, Jaluzele verticale
Sine profesionale pentru perdele

Suprafata

51 camere, 1 restaurant

SIB KLASS

SISTEME DE PROTECTIE SOLARA

Pensiunea MAI
mai relaxant, mai sanatos

Prezentare proiect

Pensiunea Mai este situata la 15 km de Sibiu, pe drumul care duce la Paltinis, cea
mai inalta statiune din tara (1.484 m). Pensiunea noastra se afla intr-un decor
superb, la poalele Muntilor Cindrel, pe cursul Vaii Ştezii si dispune de 10 camere
+ 1 apartament clasificate la 5 margarete, precum si 19 camere la 3*** stele.

Beneficiar

Pensiunea MAI

Denumire produs instalat

Perdele
Jaluzele verticale

Suprafata

20 camere, 1 sala de consiliu

SIB KLASS

SISTEME DE PROTECTIE SOLARA

REDAL café & restaurant
Party. Planned. Perfect

Prezentare proiect
Fiecare drum are un inceput. Este rezultatul colaborarii dintre Redal cu cei mai buni
experti din domeniu. Am dat importanta cuvenita celui mai mic detaliu si am invatat
de la fiecare eveniment in parte ,urmand ca ulterior, incepand cu septembrie 2013
sa fiti invitati pentru a petrece clipe unice la unul dintre cele mai spectaculoase
saloane de evenimente din Sibiu. Ca firma cu experienta in event planning am
intalnit oameni extraordinari, cu nevoi diferite si am invatat pe parcursul anilor sa
respectam clientii prin munca noastra. Am colaborat de-a lungul timpului cu multe
locatii pentru evenimente iar acum vom pune in aplicare, impreuna cu voi, tot ceea
ce a fost mai bun de la fiecare eveniment organizat de catre noi, pentru ca
dumneavoastra sa aveti un eveniment lipsit de griji.

Beneficiar

REDAL

Denumire produs instalat

Jaluzele in falduri

Denumire material

Genf maro

Suprafata

65mp

SIB KLASS

SISTEME DE PROTECTIE SOLARA

Complexul Hotelier Poarta Oilor
Prezentare proiect
Pensiunea Poarta Oilor este situata intr-un decor natural desavarsit la intrarea in
comuna Garbova de Sebes, fiind o imbinare fericita intre modern si practic, un loc
amenajat special pentru nevoile de vacanta ale oricaror turisti.

Beneficiar

POARTA OILOR

Denumire produs instalat

Jaluzele verticale, Marchize
Plase antiinsecte

Suprafata

360mp

