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Benešov je sice malé okresní město s 16 000 obyvateli, přesto tu najdete PODLAHOVÉ CENTRUM, které patří
k nejlépe zásobeným prodejnám podlahovin v České republice. Své sídlo i centrální sklad zde má importér KARSIS
s.r.o., takže místní obyvatelé i firmy jsou přímo u zdroje bohaté nabídky.

Firemní prodejna v sousedství velkoobchodního skladu prezentuje na prodejní
ploše 968 m² kolekce podlahovin s možností okamžitého nákupu. Ne náhodou sem často směřují i lidé z jiných regionů vzdálených někdy i více než
50 km. Profesionální obsluha, férové ceny, doplňkové služby a 20 let praxe
v podlahářském řemeslu jsou důvodem, proč se zákazníci do PODLAHOVÉHO
CENTRA za dalšími nákupy rádi vracejí.
Specializovaná nabídka prodejny se systematicky vyvíjí podle poptávky
trhu. Společnost KARSIS má díky přímé spolupráci s výrobci možnost „ušít“
kolekce podlahovin přímo na míru českým spotřebitelům. Ať si to chceme
připustit nebo ne, lokální český trh je pod vlivem trendů, které k nám přicházejí
především ze západní Evropy. Proto je pro prodejce důležité spolupracovat
s těmi, kdo styly a trendy tvoří nebo produkují globální kolekce, z nichž má
každý importér možnost vlastního výběru. PODLAHOVÉ CENTRUM KARSIS
tyto partnery má. Na prodejně jsou k dispozici tradiční, moderní, i trendové
kolekce podlahovin s praktickými technickými parametry. V aktuální nabídce
prodejny je více než 200 designů vinylu v rolích a dílcích, 300 odstínů bytových a zátěžových koberců a téměř 100 dekorů plovoucích podlah včetně
prémiové kolekce korkových podlah CORK+. V letošním roce byla nabídka

rozšířena o 32 designů terasových prken GRANDECK. Ke všem podlahovinám
je nabízen doplňkový sortiment. Každý den v prodejně nakupují i profesionální
řemeslníci, kteří od prodejce potřebují pro výkon svého řemesla ucelenou
nabídku sortimentu.
„Zákazníci rádi využívají naše služby,“ říká Jan Síbrt, jednatel společnosti
KARSIS. „Objemné podlahoviny si od nás nechávají často doručit domů ještě
v tentýž den nákupu. Mnoho z nich využívá i našich podlahářských služeb.
Někdy se přijdou „jen zeptat“, jak mají své podlahy řešit, ale často se jejich
původní laické představy a plány liší od výsledné realizace v jejich domě.
Podlahařinu provozujeme už 20 let, provedli jsme více než 23 000 zakázek
a pokud vím, tak nikdo spolupráce s námi nelitoval. Nesnažíme se prodat
a položit podlahu za každou cenu. Pro nás je důležitá důvěra našich obchodních
partnerů. Chceme, aby se k nám vraceli s další zakázkou, nikoliv s reklamací.
Realizujeme projekty bez limitu objemu, neodmítáme malé kuchyňky, ale
umíme také spolehlivě dodržet termíny u časově náročných akcí, jakými bylo
například 128 poboček UniCredit Bank nebo 50 vozů žlutých vlaků RegioJet.
Naše služby jsou dostupné každému a pokud si zdatný kutil chce podlahu
položit nebo opravit sám, koupí u nás k tomu vše potřebné.“
KONTAKT:
KARSIS s.r.o.
PODLAHOVÉ CENTRUM
Čechova 2148, Benešov 256 01
tel.: 317 725 151
e-mail: info@karsis.cz
www.karsis.cz
www.a1podlahy.cz
www.bohemiavinyl.cz

www.podlahyegger.cz
www.grandeck.cz

Otevírací doba:
po–pá 8.00–18.00, so 8.00–16.00.
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