HURTOWNIA

Szkło budowlane
Asortyment wyrobów szklanych stosowanych we współczesnym budownictwie jest bardzo szeroki. Proponujemy
Państwu szkło do zespoleń, balustrad, zadaszeń, ścian działowych, kabin prysznicowych, szkło do izolacji
termicznej oraz wiele innych.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Szkło dekoracyjne
Bogata oferta szkieł dekoracyjnych skierowana do firm z branży meblarskiej, budowlanej, AGD, architektonicznej
oraz stolarki drzwiowej. Obsługujemy również klientów indywidualnych. Proponujemy szeroki wachlarz szkieł
lakierowanych: Planilaque COLOR - IT, Lacobel, szkło satynowane lakierowane - Matelac, decormat, lustra, szkło
ornamentowe oraz wiele innych produktów, które pozwolą nadać niepowtarzalny charakter każdemu wnętrzu.
W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi szkło kuchenne i łazienkowe. Panele szklane mogą służyć w
kuchni jako blaty lub fronty meblowe, bądź mogą być wypełnieniem przestrzeni międzyszafkowej,
zarezerwowanej niegdyś dla płytek. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą luster (kolorowych, z białym
podlewem, z wzorami). Naszą ofertę szkieł dekoracyjnych stanowią również elementy wyposażenia wnętrz:
półki, stoliki, zabudowy kominków, ścianki działowe.
Więcej informacji na ten temat w zakładce REALIZACJE.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkła dekoracyjnego.

Inne
Jeśli poszukują Państwo produktu, którego nie ma w naszym katalogu, prosimy o kontakt z działem obsługi
Klienta.
Sprzedajemy asortyment pod indywidualne zamówienie.
Bogata oferta oraz terminowa dostawa to nasza domena.
W naszej ofercie znajduje się kilkaset rodzajów szkła, a bieżące zapasy to kilka tysięcy ton surowca o różnym
przeznaczeniu. Gwarantuje to naszym Klientom pełen komfort współpracy - w kontekście terminu dostaw oraz
zróżnicowania asortymentu. Dodatkowym atutem naszej hurtowni są specjalistycznie wyposażone samochody,
gwarantujące właściwe zabezpieczenie asortymentu, a tym samym bezproblemową dostawę pod wskazany
adres.
Dla Klientów zamawiających zróżnicowany wielkościowo oraz ilościowo asortyment (tafle różnego wymiaru)
zapewniamy konfekcjonowanie.
Obsługujemy zarówno Klientów indywidualnych, jak i i hurtownie oraz zakłady przetwórcze.
Oferta naszej hurtowni dedykowana jest dla branży budowlanej, dekoracyjnej i meblarskiej.
Oferta naszej hurtowni jest bardzo bogata. Proponujemy Państwu szkło bezbarwne (typu float), szkło ektrabiałe,
szeroką gamę szkieł lakierowanych (lacobel, planilaque, lacomat), szkło ornamentowe, satynowane, szkło
laminowane, oraz szkła specjalistyczne. Posiadamy w swojej ofercie także szkła samoczyszczące, które
wykorzystywane są do kabin prysznicowych (Timeless, ShowerGuard), jak i szkło samoczyszczące
wykorzystywane przy elewacjach budynków (Activ).
Jako hurtownia szkła z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem konfekcjonujemy towar w specjalnie
przeznaczone do tego celu skrzynie metalowe. Nasi specjaliści dbają podczas załadunku, aby tafle szła
o różnych grubość i wymiarach dotarły pod wskazany adres nieuszkodzone. Nasza oferta szkła to ponad trzysta
rodzajów szkła o różnym przeznaczeniu. Jeśli jednak nie znaleźli Państwo poszukiwanego produktu, prosimy o
kontakt z działem obsługi klienta.
Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z katalogiem produktów.
*Informujemy, że dostępność asortymentu w naszym magazynie każdego dnia ulega zmianie, dlatego też po
zapoznaniu się z naszą ofertą prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z biurem obsługi klienta w celu
weryfikacji.

