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، استقامت و دارای چگالی باال  چوب بلوط کانادا یکی از بهترین متریال از لحاظ زیبایی

جهت  به انتخابی مناسب    تبدیلرا    چوب بلوط کانادا  ،باشد. این مزایادر بافت چوب می

 ساخت کابینت های کالسیک لوکس نموده است.
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مجموعه ابونی همواره در تالش است تمام توان خود را به 

تا   گیرد  اجرای سرادر  کار  و  طراحی  مشاوره،  تای 

متریال دکوراسیون داخلی گزینه مناسب از نظر انتخاب  

روز، طرح کاربردی و محاسبه قیمت را به مشتریان گرامی 

 ارائه نماید. 

تحویل  در  کار  انجام  سرعت  ما  مجموعه  های  ویژگی  از 

باشد تا  در زیبایی و جلوه دکوراسیون  سفارش شما می

 دلخواه منزلتان همراهتان باشیم.

شماره با  تماس  از  یا   09123179523های  بعد 

پایان   02126139773 تا  و دریافت مشاوره، کارشناسان 

 پروژه همراه شما خواهند بود. 

انبوه سازان محترم، رضایت و اعتماد شما را جلب 

 خواهیم نمود. با ما تماس بگیرید.
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