Kreiner spol, s r.o.
Navštivte naši novou vzorkovnu v Praze v Klimentské ulici

Každý z nás, kdo vybírá nové vybavení do bytu, si nejraději zboží
prohlédne, aby si udělal jasnou představu, jak zapadne do
interiéru a mohl si ho, jak se říká, osahat. Fotografie někdy nestačí.
Proto firma Kreiner rekonstruovala svoji vzorkovou prodejnu
v Klimentské ulici v Praze.
„V Klimentské ulici jsme již od roku 2000 a to na adrese Klimentská 6, od
roku 2006 jsme se posunuli o 200 metrů dále a máme vzorkovnu 1200m2. Nyní se ke změnám
přistoupilo z důvodů zastaralosti koncepce a bylo vytvořeno celé nové přízemní patro na ploše cca
600m2,“ uvádí ing. Miloslav Plášil, vedoucí pobočky firmy Kreiner v samém centru Prahy.
Všichni návštěvníci pražské pobočky v centru města měli pochopení s několikaměsíčním omezením,
které na ně čekalo při budování nové „vzorkovny“. Šlo skutečně o zásadní změnu. Architekt Villeroy &
Boch Udo Jäger vytvořil nový moderní koncept, který zadavatele zaujal. Celková rekonstrukce s
demontáží všeho stávajícího, s rozvodem nové elektriky a postavením nových dispozic trvala 2
měsíce.
A na co se mohou nyní návštěvníci těšit? V prvé řadě se ustoupilo se od koncepce My House of
Villeroy & Boch. Nyní je ve vzorkové prodejně vzdušnější catwalk, s mnoha solitérními prvky.
„Návštěvníky bezpochyby překvapí atypicky rozvěšená sanita a speciálně nasvícené kóje s mnoha
doplňky. Základem všech prostor je nová moderní recepce. Ve výloze je stěna meTime spa, která je
obohacena dvěmi velkými obrazovkami na kterých běží obraz tekoucí vody,“ doplňuje Miloslav Plášil.
Posláním nové vzorkové prodejny je podávat odborné informace konečným zákazníkům a následně
jim vytvářet nabídky až po objednání, dodání a namontování zařizovacích předmětů. Vzorkovna
poskytuje plný servis ostatním střediskům firmy Kreiner. Pořádá odborné eventy, jako například Lady
Wellness, prezentace novinek z ISH, odborná školení a to jak pro zaměstnance firmy Kreiner, tak i pro
spolupracující pracovníky.
Novou vzorkovou prodejnu v pražské Klimentské ulici můžete navštívit každý pracovní den od 10
hodin do 18 hodin. V sobotu pak otevírají o hodinu dříve a zavírají v pravé poledne.

