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LUCA un brand romanesc, prezent in piata din Romania, dar si in cea din
Europa, deschide cel mai nou punct de productie din Bucuresti, in zona Berceni,
Ilfov. Un punct de productie destinat fabricarii de - tamplarie premium din lemn
stratificat - usi, ferestre , obloane, scari de interior, inclusiv mobila din lemn
masiv. Acest obiectiv a fost indeplinit pentru a facilita accesul clientilor la
procesul de productie al tamplariei comandate, dar si pentru a deschide
colaborari cu piata externa prin vizitele directe in fabrica, a potentialilor clienti.
Avantajul proximitatii, langa Bucuresti, favorizeaza interactiunea directa dintre
brand si publicul tinta.

Liceul International Ioanid Bucuresti

Faptul ca am reusit sa inauguram un nou punct de
productie, in Bucuresti, constituie un avantaj
concurential extraordinar, tradus prin atentia la detalii
sporita si automat calitatea premium obtinuta, avand in
vedere ca este sub directa mea supraveghere zilnica,
productia fiecarei piese de tamplarie. In plus, avem si

beneficiul unui feedback in timp real din partea
clientului, daca doreste sa ne viziteze, pentru a-si
superviza productie propriei tamplarii din lemn.
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Curtea de Arges plus cateva zeci de lucrari din zona de rezidenta privata.
Portofoliul brandului LUCA contine lucrari, renumite cel putin pentru complexitate, dar
si datorita designului arhitectural. De la stilul clasic pana la cel modern, de la ferestre
duble cu profil clasic, pana la profilul de 90 mm pentru casele pasive sau moderne.
Majoritatea lucrarilor sunt pentru cladiri - cu statut de moment istoric - iar o parte
apartin zonei de rezidenta privata. Se pune accentul pe tamplaria din lemn stratificat
clasica, in sensul de a reproduce fidel tamplaria veche, inlocuind astfel piese care
dateaza de cativa zeci de ani sau chiar sute. Tendinta pietei romanesti in achizitia
tamplariei din lemn stratificat, este devansata de cea din Europa, in privinta
constructiilor private, de aceea exista o preponderenta in privinta cladirilor istorice,
concepute cu o astfel de tamplarie din lemn, in tara.
CBROM - Centrul Bisericesc München, un santier deschis 680 de zile, in jur de 1000
mp de tamplarie si mobilier din lemn masiv, personalizat pentru fiecare spatiu! Un
proiect de anvergura, probabil cel mai insemnat din portofoliul LUCA.
Produsele LUCA ofera cea mai mare garantie de pe piata – 7 ani – pentru toata gama
de produse de tamplarie, emisa de furnizorul premium de vopsele din Austria. De
asemena, in privinta feroneriei, tamplaria este echipata de la furnizori din Italia si
Franta, alese direct de catre client, din catalog.
Esentele precum cele de meranti si pin nordic sunt importate din Polonia si Olanda, iar
stejarul rosu american din Germania. Brandul are propria echipa de montaj, transport
inclus si specialisti in reconditionarea si mentenanta tamplariei, un serviciu oferit
gratuit la o parte din lucrari, pe o perioada de 5 ani de zile, cu o frecventa anuala.
Mai multe detalii se pot gasi pe pagina de website a brandului LUCA.
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