http://fachman.biz

2023-01-05 18:20:09

Sklep Budowlany
Posiadamy w naszej ofertcie szereg narzędzi i materiałów wykończeniowych takich jak:
farby, tynki, systemy zamocowań, kleje, elektronarzędzia budowlane. Duże zapasy
magazynowe zapewniają kompleksową i szybka dostawę całości zamówienia.
Dodatkowo posiadamy mieszalnie tynków, dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać kolor do
Państwa upodobania i przygotować tynk na miejscu.

Elektronarzędzia
W ofercie Fachman znajdziesz szeroką gamę elektronarzędzi. Potrzebujesz wiercić otwory,
ciąć lub szlifować różnego rodzaju powierzchnie. Poznaj naszą ofertę szlifierek, wkrętarek,
wiertarek i pilarek różnych typów itp.:
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Mieszalnia farb
Na potrzeby szybkiej obsługi naszych klientów posiadamy mieszalnik firmy Caparol,dzięki
czemu jesteśmy w stanie wykonać kilka tysięcy kolorów farb i tynków.
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Bramy garażowe
W naszej ofercie znajdą Państwo, cechujące się wysoką jakością wykonania i trwałości
bramy garażowe marki Wiśniowski.

Okna dachowe Roto
Roto to więcej swobody i więcej komfortu na poddaszu, niezależnie od tego, czy chodzi o
budowę nowego domu, jego remont czy renowację. Zapraszamy do odkrycia możliwości, jakie
stwarza połączenie każdego poddasza i okien dachowych Roto. Dzięki nim idealne
doświetlenie i niepowtarzalny klimat wnętrza idą w parze z energooszczędnością.
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Dachówki
Dachówki to element nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań dachowych
oferowanych przez naszą firmę. Każda dachówka tworzona jest zgodnie z najwyższymi
standardami obowiązującymi w branży oraz z najlepszych tworzyw i materiałów, dzięki
czemu są one trwałe oraz odporne na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych,
takich jak deszcze czy gwałtowne zmiany temperatur.
W swojej ofercie posiadamy dachówki wiodących producentów:
Koramik
IBF
Roben
Bogen

Materiały Budowlane
Budując dom lub remontując mieszkanie dobrze jest mieć stały i szybki dostęp do wielu
różnych materiałów budowlanych.
Dobrze, jeśli można przy tym liczyć na fachową
pomoc życzliwych sprzedawców. W
Fachmanie zadbaliśmy o to, aby spełnić te oczekiwania. Zależy nam, aby budowa lub remont
mógł przebiegać sprawnie i szybko bez zbędnego
oczekiwania na materiały budowlane.
Większość z nich jest dostępna u nas natychmiast, gdyż nasze magazyny są zawsze pełne.
Posiadamy centralę firmy zlokalizowaną w miejscowości Jabłonka tuż przy drodze
krajowej tak, aby jak najwięcej mieszkańców miało do nich łatwy i szybki dostęp.
Nasi
Klienci nie muszą martwić się o transport. Dysponujemy wszystkimi typami samochodów, więc
możemy dostarczyć materiały budowlane tam, gdzie jest to konieczne.

Strona 4/5

http://fachman.biz

2023-01-05 18:20:13

Posiadamy także samochody ciężarowe z HDS, umożliwiające rozładunek materiałów
bezpośrednio na placu budowy.
Ciągle szukamy sposobów, aby zakup materiałów
budowlanych był jeszcze bardziej wygodny.
Posiadamy niezbędną wiedzę, aby w razie potrzeby móc odpowiedzieć na pytania dotyczące
oferowanych materiałów budowlanych.
Zajmujemy się sprzedażą materiałów budowlanych, ale cały czas staramy się znaleźć
coraz lepsze rozwiązania, aby spełnić oczekiwania osób
prywatnych i firm budujących
domy i remontujących mieszkania. Z roku na rok podnosimy swoje kwalifikacje jednocześnie
rozwijając ofertę.

Opał
Oferujemy Państwu wysokiej jakości węgiel z polskich kopalń. Posiadamy w ciągłej sprzedaży
każdy asortyment węgla (kostka, orzech, orzech II, groszek oraz ekogroszki), sprzedaż
węgla workowanego. Dbamy o dobrą jakość sprzedawanych towarów. Jeśli poszukujesz
innych materiałów opałowych, zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.
Oferujemy konkurencyjne ceny oraz możliwość negocjowania przy większych zamówieniach.
Zapraszamy do kontaktu z nami.
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