
OFERTA

I. materiały budowlane  

1. materiały ścienne, stropy
bloczki betonowe
pustaki betonowe
bloczki ścienne gazobetonowe
bloczki ścienne silikatowe
pustaki ceramiczne
stropy teriva
stropy do zabytkowych obiektów
płyty stropowe
bloczki gipsowe
cegła pełna
cegła dziurawka
pustaki szklane
akcesoria do pustaków szklanych
i inne..

2. zaprawy budowlane, cement
cement
wapno
zaprawa murarska
zaprawa tynkarska
zaprawa cementowa
beton suchy w workach do rozrobienia B15, B20, B25
beton ekspresowy suchy w workach do rozrobienia B30
i inne..

3. beton towarowy, kruszywa
betony z gruszki
betony z gruszkopompy
dostawy z pompą
różne betony wg wymagań
piasek różnych frakcji
żwir
otoczaki
pospółka
czarnoziem
i inne..

4. tarcica, artykuły drewnopochodne
deski
krawędziaki
płyty OSB
sklejka szalunkowa
płyty pilśniowe 3,2mm; 5mm
łaty
kontrłaty
podbitka
stemple budowlane



i inne..

5. wyroby stalowe
pręty żebrowane
pręty gładkie
podkładki pod zbrojenie (punktowe i listwy)
akcesoria do szalunków
drut wiązałkowy
druty miękkie i ocynkowane
bednarka
blachy
kształtowniki
rury
i inne..

6. materiały izolacyjne
wełny mineralne
wełny kamienne
styropiany EPS elewacyjne
styropiany EPS dach-podłoga
styropiany EPS fundamentowe hydrofobizowane
styrodury XPS
płyty PIR
styropapy
papy asfaltowe
papy zgrzewalne nawierzchniowe
papy zgrzewalne podkładowe
papy samoprzylepne
izolacje fundamentowe poziome
izolacje fundamentowe pionowe
folie budowlane izolacyjne atestowane
folie ochronne
folie w płynie
izolacje systemowe przeciwwodne tarasowe i łazienkowe
szlamy uszczelniające
materiały do iniekcji i osuszania murów
i inne..

7. instalacje hydrauliczne i wod-kan
systemy rur alu-pex
systemy rur stalowych ocynkowanych
systemy rur miedzianych
systemy rur pe
systemy rur kanalizacyjnych pcv
zawory śrubunki złączki i inne
kręgi betonowe
korytka betonowe
szamba betonowe i z tworzywa
studnie drenarskie
studzienki
odwodnienia liniowe
rury drenarskie i akcesoria



… i wiele innych

8. instalacje elektryczne
przewody
gniazda
elementy prowadzenia kabli
złączki
łączniki
puszki
żarówki
narzędzia
i inne..

9. chemia budowlana
kleje do glazury i terakoty
grunty
fugi
izolacje pod okładziny
systemy podłogowe
systemy ociepleń
zaprawy budowlane
zaprawy do klinkieru i okładzin elewacyjnych
systemy do napraw betonu
systemy do renowacji i napraw
systemy do renowacji i konserwacji zabytków
akcesoria
i inne..

10. sucha zabudowa
płyty gipsowe wszystkich rodzajów
profile stalowe
zakończenia płyt
wkręty
taśmy łączeniowe
gładzie na łącznia i szpachlowe
grunty
i inne..

11. kominy
systemy kominowe ceramiczne
pustaki wentylacyjne
systemy kominowe stalowe
akcesoria do kominów
i inne..

12. dachy
dachówki betonowe i ceramiczne
blachodachówki
blachodachówki panelowe
blachy trapezowe i faliste
blachy na rąbek
papy



gonty papowe
i inne..

13. ogrodzenia, murki, palisady
siatka ogrodzeniowa ocynkowana i powlekana
akcesoria do siatki ogrodzeniowej
drut napinający
słupki okrągłe i prostokątne
panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane
akcesoria do paneli
ogrodzenia betonowe
bramy
furtki
podmurówka systemowa
siatka leśna
stemple drewniane
i inne..

14. okna i drzwi
okna i drzwi pcv
okna i drzwi aluminiowe
okna i drzwi drewniane
wszystkie rodzaje drzwi i bram garażowych
okucia (klamki szyldy pochwyty zamki wkładki etc)
i inne...

15. kostka brukowa, galanteria betonowa
betonowa kostka brukowa
kamienna kostka brukowa
płyty drogowe duże
płyty drogowe typu YOMB
betonowe płyty ażurowe
bruk klinkierowy
obrzeża
krawężniki
korytka betonowe
płyty tarasowe
gazony, donice
obrzeża z tworzywa
panele ażurowe typu „ekoboard”
i inne..

II. farby / systemy ociepleń / dekoracje
MIESZALNIKI FARB I TYNKÓW

1. mieszalniki farb i tynków
produkty z mieszalników tynków i farb firm:
FARBY KABE
TIKKURILA
MAPEI
ŚNIEŻKA
KREISEL



FOVEO
produkty te, czyli: farby. lakiery, grunty, tynki - mieszamy wg dowolnego wzornika dostępnego na 
rynku (np. NCS, RAL, lub wybrany wzornik każdego producenta) u nas na miejscu w firmie.

2. farby
wszystkie

3. środki ochrony drewna

4. dekoracje

5. narzędzia i akcesoria

III. narzędzia zamocowania i materiały metalowe

1. zamocowania
gwoździe
wkręty
śruby
nakrętki
podkładki
kołki
pręty gwintowane
kotwy
nity
łańcuchy
linki

2. narzędzia

IV. wynajem powierzchni
1. wynajem pomieszczeń magazynowych i warsztatowo-magazynowych
(dwie 1000-metrowe hale z suwnicami + przyległe magazyny)
2. wynajem mieszkań
3. wynajem kwater


