
 

NASZA FILOZOFIA  

Współczesny świat, nie tylko biznesu, przyspieszył w takim stopniu, że tempo realizacji zadania i presja na wynik 

finansowy zepchnęły na dalszy plan cenione od dawna wartości moralne i rzemieślniczą solidność. Króluje nijakość usług 

i „zaliczanie” kolejnych transakcji kosztem jakości. 

W naszej firmie skupiamy się na utrzymaniu najwyższych wartości etycznych i odpowiedzialności za jakość  

świadczonych usług. Nie jesteśmy najtańsi, ale oferujemy najwyższej jakości produkty z wieloletnią gwarancją. Staramy 

się, by po Państwa stronie znalazły się satysfakcja z jakości i ceny.    

 

SPECJALIŚCI 

Przede wszystkim, ludzie którzy tworzą naszą firmę to wysokiej klasy specjaliści: montażyści, technicy, inżynierowie, 

handlowcy, wszyscy z wieloletnim doświadczeniem w branży systemów przesuwnych.  To właśnie z tego powodu zaufali 

nam światowi producenci  ścian akustycznych. Liderzy na rynku nowoczesnych technologii ścian przesuwnych firma 

Nuesing GmbH czy SWG AG powierzyli  nam na zasadach wyłączności w Polsce, dystrybucję swoich zaawansowanych 

produktów - swojej myśli technicznej. To dla nas wielkie wyróżnienie i nagroda za zaangażowanie i fachowość. 

 

PROJEKT  

Każde zadanie inwestycyjne wymaga od jego uczestników pełnego zaangażowania i odpowiedzialności – tego oczekuje 

Inwestor. Wykonawca, który świadomie poszukuje rozwiązań zastępczych, motywowanych jedynie ceną, naraża nie 

posiadającego wiedzy merytorycznej Inwestora na wymierne straty w czasie eksploatacji. Możecie Państwo liczyć na 

naszą wiedzę i doświadczenie na każdym etapie,  od fazy projektu do realizacji. Ponieważ każdy projekt jest inny, dzieląc 

poszczególne powierzchnie ścianami ruchomymi, należy zwrócić  uwagę na uzyskanie jak najlepszego efektu końcowego 

satysfakcjonującego użytkownika. Postaramy się pomóc Państwu wykreować wspólnie system spełniający oczekiwania i 

mieszczący się w Państwa budżecie. 

 

CERTYFIKATY 

Jako wyłączny dystrybutor uznanych marek światowych mamy pewność, że wszystkie ściany akustyczne posiadają 

niezbędne atesty wystawione przez Europejskie instytucje certyfikujące. Żaden system nie zostanie wprowadzony do 

sprzedaży bez odpowiedniego potwierdzającego jego parametry techniczne atestu. Zaufanie do produktu i kompletna, 

wiarygodna dokumentacja powykonawcza, umożliwia Państwu bezstresowe rozliczenie każdego zadania 

inwestycyjnego.  Na każdym etapie dbamy o nasz i Państwa spokój związany z jakością i bezpieczeństwem na długie lata. 

 

PRZEJRZYSTE CENY 
Nikt nie lubi być zaskakiwany dodatkowymi nieprzewidzianym kosztami. Nasze kalkulacje są przemyślane i bazują na 

realnej ocenie kosztów, indywidualnych dla danego projektu. Jesteśmy wiarygodni i przewidywalni, a nasze 

zrównoważone ceny, gwarantują spójną na terenie całego kraju politykę cenową.  

 

REALIZACJA 
Możecie Państwo mieć pewność, że złożone przez Państwa zamówienie będzie obsługiwane przez profesjonalistów. 

Wielkość zamówienia nie ma znaczenia;  do obsługi każdego z nich wykorzystujemy wewnętrzny system kontroli jakości, 

a w obsługę Klienta wkładamy maksimum zaangażowania. W odpowiednim czasie zadbamy o uzgodnienie rysunków i 

wszystkich niezbędnych parametrów technicznych wykonania. Na bieżąco możemy śledzić przebieg procesu 

produkcyjnego i zgodnie z harmonogramem dostarczyć zamawiany produkt. 

 

DOSTAWA NIE KOŃCZY WSPÓŁPRACY  
Jako firma popieramy tradycyjne wartości, a najważniejszym z nich jest : służyć naszym klientom w sposób uczciwy. 

Jesteśmy zespołem pasjonatów, „pozytywnie zakręconych” ludzi, którzy kochają swoją pracę. Jest wiele firm, które dziś 

dostarczają i montują, a jutro znikają. Nasza firma gwarantuje utrzymanie wieloletniej ciągłości serwisu. Jeśli masz 
problem techniczny związany z eksploatacją, jesteśmy pierwsi by go rozwiązać. Najwyższa jakość oferowanych ścian, 

gwarancja , sprawny serwis oraz wieloletnie serwisowe umowy pogwarancyjne, to elementy, które są wysoko oceniane 

zarówno przez Inwestora, Architekta i Generalnego Wykonawcę.  

 

 



 
I NA KONIEC… 
Firma SOWAN INTERIOR SYSTEM działa na terenie całej Polski. Obsługujemy Państwa poprzez biura naszych 

Autoryzowanych Przedstawicieli Regionalnych (APR). Każde z nich jest samodzielną firmą rodzinną kierowaną przez 

Właściciela. Montażem zajmują się tylko Autoryzowane przez producentów Grupy Montażowe (AGM) - również 

samodzielne firmy rodzinne. Naszą pozycję budujemy w oparciu o zespół ludzi o najwyższych kwalifikacjach i 

wartościach etycznych, a co najważniejsze o bogatą bazę zadowolonych Klientów.    

Jeżeli potrzebujecie Państwo bardziej przekonywujących argumentów prosimy odwiedźcie naszą stronę internetową. 

Staraliśmy się by zawarte w niej informacje były przejrzyste i użyteczne, zarówno dla odbiorcy indywidualnego jak i dla 

biura projektowego czy inwestora. Jeżeli macie Państwo pytania lub tematy do omówienia, po prostu zadzwońcie do nas 

lub napiszcie. Do realizacji zadania przydzielimy Państwu  opiekuna znajdującego się najbliżej.  

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie powyższych informacji. Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy czym się 

wyróżniamy i dlaczego chcielibyśmy abyście Państwo wybrali współpracę z nami. 

 
 


