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Kraj: Polska

Jesteśmy Firmą zajmującą się branżą
motoryzacyjną. Dzięki naszej doświadczonej
załodze, jej wiedzy i umiejętnościom w
zakresie napraw oraz sprzedaży nowych i
używanych części samochodowych do aut
egzotycznych, stworzyliśmy grupę
zadowolonych klientów, którą stale
powiększamy.

Województwo:
Lubelskie

Na przestrzeni lat opracowaliśmy technologię
napraw aut marek: Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Aston Martin, Bentley.
Naszą dużą zaletą jest wieloletnia współpraca
z wieloma firmami na arenie
międzynarodowej specjalizującymi się w
branży związanej z autami egzotycznymi co
daje nam nieograniczony dostęp do części
oraz informacji, dzięki temu nawet najbardziej
nietypowe zlecenia nie są dla nas problemem.
Kolejnym naszym atutem jest to, iż
wprowadziliśmy i opracowaliśmy technologię
produkcji elementów carbonowych.
Pracujemy na najwyższej jakości materiałach
dostępnych na rynku światowym.
Zapraszamy do współpracy!
We are a company dedicated to the
automotive industry. Our experience,
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knowledge in the repair and sale of car parts
together have contributed to the increase in
the number of satisfied customers around the
world.
We specialize in exotic cars and have
developed our own vehicle repair technology,
such as Ferrari, Maserati, Lamborghini,
Porsche, Aston Martin and Bentley.
The main part of our success has been
achieved thanks to our constant cooperation
with various world-class companies
specializing in industries related to exotic
cars. It gives us unlimited access to both
parts and information, so that even the most
unique orders are not a problem for us.
Another advantage is that we have introduced
and developed technologies for the
production of carbon fiber elements. We work
with the highest quality materials available on
the market, thanks to which we can produce
higher quality products than Ferrari / Maserati
/ Aston Martin.
Produkty i usługi: - sale of spare parts for
luxury cars (Lamborghini, Ferrari, Maserati,
Aston Martin, Bentley, McLaren, Porsche), service and repair of cars of the above
mentioned brands, - production of carbon
elements, - car styling and rebuilding, creating and arranging office furniture
inspired by motorization.
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Branża: Handel hurtowy i detaliczny, Pozostałe branże, Usługi pozostałe
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