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S nákupem sedačky jsem velmi spokojena. Oc enila jsem možnost vyzkoušet sedačku v showroomu v Praze, a také skvělou komunikaci ohledně samotného
nákupu a dodání. Po dlouhém hledání jsme tady našli sedačku, která nám vyhovuje designem, rozměr y, pohodlím i cenou.
Lída M.

S výše jmenovanou ﬁrmou jsme byli velic e spokojeni, děkuji za profesionální jednání, r ychlost a kvalitu.
Pokorní

Skvělý osobní přístup pana Špetlíka. Informování o celém průběhu realizace sedačky. Dá se říct, že pokud chcete designový kousek, který bude neotřelý, se
skvělým servisem, budete u této společnosti jako doma.
LB

Byla jsem velmi mile překvapena profesionálním a vstřícným chov áním, a to od výběru sedací soupr avy až po její dodání. Oc eňuji zejména individuální přístup
ke každému zákazníkovi. Díky tomu mám z nákupu dvojnásobnou r adost.
Lenka Řáhová

Pohovka Karla s rozkládacím lůžkem (K3R) je skvělá jak svým designem, t ak kvalitním zpracováním. Sedí se na ní velmi pohodlně c o do rozměrů sedáku /
opěradla i tuhosti polstrování. Konstrukce i použité kování jsou náležitě robustní. Použitá látka AQUA Clean Mystic je velmi příjemná na dotyk a vyp adá hodně
pevná. Věřím, že bude dobře sloužit spoustu let . Během objednávky jsme prodiskutov ali veškeré náležitosti a vybrali materiály i barevné provedení. Oceňuji
přátelský přístup a domluvu. Navíc F agus je od nás z Vysočiny, takže vedle potěchy z užitečného nábytku máme r adost i z podpor y místní ﬁrmy. Děkuji a
doporučuji.
Josef Vochyán

Sedačka super , kvalita a zpracování za 1*
JJO

Hledali jsme sedačku, která by odpovídala našim požadavkům na kvalitu, praktičnost, pohodlí a velikost. Takovou, kde bychom si mohli sami vybrat, co
potřebujeme. Narazili jsme v náhodné prodejně na sedací soupravu Karla, kterou jsme si vyzkoušeli, a přes internet našli prodejnu v Praze. S panem Špetlíkem jsme
dál vše řešili po telefonu a mailem, protože to máme do Prahy dost z ruky. Skvěle nám ve všem poradil, jak s kombinací barev (bomba), tak s dovybavením křeslem
od jiné sedačky. Ke Karle jsme zvolili křeslo Agáta s elektrickým ovládáním. Tím, že jsme doladili barevně, vypadá vše naprosto super. Opravdu lze skloubit dva typy
a vypadá to zajímavě. Máme doma neotřelé, velmi pohodlné, praktické a luxusně vypadající sezení.
Marcela K.

O této ﬁrmě můžu mluvit jen v superlativech. Profesio - nální jednání, r ychlé zpracování nabídky, včasné dodání, kvalitní a precizní zpracování a jako bonus velmi
vstřícný přístup. Jsem nadmíru spokojená.
Ilona P.

Velice příjemný a pohodový výběr opravdu kvalitního sedacího nábytku, možnost zohlednit při výběru různé kombinace potahů, barvy, tvaru kostry atp. Skvělá,
na dnešní dobu příjemně nezvyklá spolupráce s panem Špetlíkem. Firmu Fagus Relax jsem si vybrala až po dlouhém rozmýšlení a průzkumu trhu a jsem
s výběrem velmi spokojená.
Daniela Dřevikovská

Sedačka odpovídá našim předst avám.
B.M.

Neobyčejně vstřícný klientský přístup - umožnil nám pořídit si novou sedačku i do panelákového bytu s komplikovaným přístupem (malý výtah, úzké dveře),
protože pan Špetlík zajistil vynesení objemných částí do patra a ﬁnální montáž sedačky až v bytě. A také velmi užitečná profesní doporučení při výběru sedačky, se
kterou jsme velmi spokojeni. Až na menší zádrhel při nastěhování vše výborné.
Vladimír M.

Velmi solidní ﬁrma, slušné a vstřícné jednání, spolehlivost .
Dana Kutišová
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Ochota, profesionalita, spolehlivost a vstřícný, a zároveň nevtíravý, přístup pana Špetlíka mě nadchly. Všem mohu nákup u něj ze srdce doporučit. Dostali jsme
i kompletní informace i k výrobě, včetně krátké video prezentace. Jsem si jistá vysokou kvalitou pohovky a křesla, které jsme zakoupili. Z celého procesu komunikace
od sjednání schůzky, přes nákup a prezentaci, až po dodání a montáž výrobku mám velmi dobrý pocit. Navíc velmi pohodlná a "fortelná" pohovka i křeslo o několik
úrovní esteticky vylepšily interiér bytu.
Šárka Burgerová

Zakoupila jsem pohovku Gita s taburetkou. Jsem velmi spokojená s kv alitou výrobků (pohovka přesahuje moje předst avy - provedení, barva, kvalitní potah, skvěle
se na ní spí a má polohovací podhlavník), rovně ž oceňuji ochotu, vstřícnost , laskavost a komunikaci s prodejc em. Jsem velmi ráda, že jsem mohla podpořit
kvalitního domácího výrobc e. Děkuji!
Ivana Jelínková

Velmi příjemné posezení v prodejně a diskuze nad barvou sedačky. Měli jsme vybranou jinou barvu, ale po barevných úpravách na PC s panem Špetlíkem jsme se
rozhodli pro netradiční pojetí. Sedačku dove zli v neděli podvečer. Prozákaznický přístup a jednání p ana Špetlíka na velmi vysoké úrovni. Dokonc e vyrobili i nové
podsedáky na stará křesla v barvě sedačky. Doporučuji.
Jarda Dědič

Křeslo Agáta je pohodlné, dobře "drží" záda, díky podnožce si odpočinou také nohy, pěkný potah, dobře se udržuje a jsme s ním velmi spokojeni. Opravdový relax.
Děkujeme panu Špetlíkovi za ochotu a vstřícnost.
JJ

Pan Špetlík je mimořádně obětavý a velmi nám pomohl. Ať už s výběrem sedací soupravy, tak také s komplikovaným stěhováním. Sedačka sama o sobě je
mimořádně pohodlná a velmi rádi na ní relaxujeme. Ještě jednou děkujeme.
AKIMA spol. s r.o.

We are very satisﬁed. A er extensive search on a lot of other shops for several weeks, this was clearly the best option we got in terms of quality-price ratio for
comfort and ﬂexibility on the product details. Thank you!
Monica I.

Super sedačka.
V.H.

Okamžitá a plynulá reakce na můj dotaz (i v neděli), smysluplná konverzace a navedení k úspěšnému konci - koupi sedačky.
Edita Smotlachová

Prezentace sedací soupravy na PC, názorná ukázka potahových látek, rychlé vyřízení objednávky .
Miluše Pospíšilová

Velká spokojenost s námi zakoupenou sedací soupravou Barbora. Profesionální a vstřícné jednání pracovníků české nábytkářské ﬁrmy. Doporučujeme.
J.L.

Prodejce se nám věnoval, sedačka a výsledná barevná kombinace je skvělá :)
Jaroslav Čižinský

Maximální spokojenost, skvělá komunikace, rychlost dodání, kvalitní český výrobek. Mohu tuto ﬁrmu jenom doporučit.
Bosňákovi

Sedací souprava i křeslo velmi pohodlné, pěkné zpracování i design.
Mila Heynová

Kvalitní výrobek, slušná cena, velký výběr potahové látky
Z.P.
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Vyjadřuji maximální spokojenost.
Vladimír Duﬀek

Příjemné jednání. Příjemná komunikac e a velmi rychlé dodání zboží :) :) :)
JJ

Hledali jsme sedačku, která by odpovídala našim požadavkům na kvalitu, praktičnost, pohodlí a velikost. Takovou, kde bychom si mohli sami vybrat,
co potřebujeme. Narazili jsme v náhodné prodejně na sedací soupravu Karla, kterou jsme si vyzkoušeli, a přes internet našli prodejnu v Praze. S panem Špetlíkem
jsme dál vše řešili po telefonu a mailem, protože to máme do Prahy dost z ruky. Skvěle nám ve všem poradil, jak s kombinací barev (bomba), tak s dovybavením
křeslem od jiné sedačky. Ke Karle jsme zvolili křeslo Agáta s elektrickým ovládáním. Tím, že jsme doladili barevně, vypadá vše naprosto super. Opravdu lze skloubit
dva typy a vypadá to zajímavě. Máme doma neotřelé, velmi pohodlné, praktické a luxusně vypadající sezení.
Šárka Burgerová

S nákupem spokojenost .
Ivo Bakalík

Zboží je ve veliké kvalitě.
ZV

Přímé, ochotné a solidní jednání. Kv alitní a pohodná sedačka. Inst alace na místě.
Drahomír Jiráček

Velmi příjemné vystupování obchodního zástupce.
Eva

Vstřícná obsluha, příjemné prostředí, možnost vše důkladně vy zkoušet.
A.H.

Vstřícný přístup.
JH

Jsme velmi spokojeni s nákupem sedačky a s jednáním pana Špetlíka. Vše nám bylo vysvětleno, pomoc s vybráním typu sedačky a potahu. Výborná doprava
a montáž v bytě.
Marek Hummel

Příjemné, vstřícné jednání, sedačka na z akázku odpovídala přesně našim pož adavkům
LŠ

Vše perfektní, bohužel trochu časově zdrženo c ovidem
Vojtěch Pivoda

Vysoká odbornost a ochota při výběru vhodného typu sedací soupr avy. Dodáno dle dohody. Velmi dobrá kvalita provedení. Odpovídá předv áděnému kusu.
OK

Velmi dobrá komunikace s prodejcem, ochota při dopravě.
JH

Velká spokojenost jak s jednáním obchodníka, t ak s dodržením termínu a hlavně s úž asně pohodlnou sedačkou.
EK
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Jsem spokojen komplet.... kvalita, doprava, komunikace se zástupcem ﬁrmy atd. Prodejna na Praze 4, opravdu pecka......
Michael Š.

Vše v pořádku, kvalitní krásná sedačka, doprava až do bytu.
H.K.

Velmi vstřícné a příjemné jednání s p anem Špetlíkem, ve všem nám vyšel vstříc (chtěli jsme atypické rozměr y) a naše zadání bylo splněno do puntíku :-).
Abych nezapomněla...dárek zdarma (taburet), o který jsem moc nestála, ale teď jsme rádi, že ho máme...
Lenka Šebestová

Zájem o zákazníka, pomoc s výběrem, dobr á konﬁgurace. Kvalitní nábytek a precizní výrob a. Doporučuji.
IA

Delší dobu jsme nemohli sehnat vhodnou sedačku do menšího prostoru. V blízké prodejně jsme nakonec obje vili sedačku Barbora, u které nám vyhovovala
kvalita, ale problém jsme měli s rozměr y. I když je to od nás do Prahy téměř 150 km, v prodejně Fagus Relax jsme s panem Špetlíkem vyřešili problémy se šířkou
sedačky a jsme velice spokojeni. Následně jsme si objednali i pohovku Git a a přístup byl opět skvělý. Děkujeme.
Marie K.

Velmi profesionální a příjemný p an Špetlík.
S.Z.

Na doporučení prodávajícího jsem svoji představu o nákupu podstatně změnil a vůbec toho nelituji.
Petr Hrubý

Komunikativní obsluha, příjemné prostředí prodejny , reprezentativní výběr pohovek .
Jiří Dubec

