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W naszej ofertcie znajduje się szereg narzędzi i materiałów wykończeniowych takich jak: farby,
tynki, systemy zamocowań, kleje, elektronarzędzia budowlane.
Duże zapasy magazynowe zapewniają kompleksową i szybką dostawę całości zamówienia.

Płytki Ceramiczne
Płytki ceramiczne wybiera się nie tylko pod kątem ich parametrów technicznych, ale także
zgodnie ze stylem, w jakim aranżujemy dane pomieszczenie. Płytki łazienkowe, ścienne płytki
kuchenne czy kafelki dekoracyjne dostępne w naszej ofercie, pozwalają wykreować niezwykle
przyjazne i atrakcyjne aranżacje w dowolnie wybranej stylistyce. Obejrzyj proponowane
kolekcje.

Narzędzia
W ofercie sklepu narzędzia i elektronarzędzia renomowanych marek: Stanley, Milwaukee,
Makita, Bosch, Tryton, Stalco, Proline. M.in.: szlifierki, wkrętarki, pilarki i inne.

Wodno Kanalizacyjne
Posiadamy również akcesoria wodno kanalizacyjne, które posiadają odpowiednie certyfikaty
jakości. Dzięki temu będziemy czuć się znacznie pewniej podczas pracy.

Elektryka
Firma Glinik oferuje szeroki asortyment produktów elektrycznych, w tym: żarówki, przewody
elektryczne, włączniki, gniazdka i wiele innych ..

BHP
Posiadamy obszerny asortyment artykułów BHP, szeroki wachlarz odzieży roboczej i
ochronnej oraz obuwie ochronne wielu uznanych producentów!
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Wentylacja
Trudno sobie wyobrazić nowoczesny budynek czy prywatne mieszkanie nie wyposażone w
sprawnie działający system utrzymania odpowiedniej temperatury i czystości powietrza.
Oferujemy sprzedaż klimatyzatorów marki Awenta które spełniają międzynarodowe standardy
jakości.

Kołki i wkręty, pręty stalowe Systemy mocowań
Na budowie każdego domu wykonuje się przynajmniej kilkaset zamocowań różnych
elementów konstrukcyjnych, instalacji i wyposażenia. W sklepie budowlanym "GLINIK"
znajdziemy kilkadziesiąt rodzajów zamocowań, wśród nich kołki, wkręty, śruby czy kotwy
różnej średnicy i długości, wykonanych z różnych materiałów. Elementy mocujące powinno się
dobierać do obciążeń i materiału, w jakim mają być osadzone.

Farby i akcesoria malarskie
W naszym asortymencie znajdziecie Państwo akcesoria malarskie takie jak wałki, pędzle,
taśmy malarskie itp. , ale nie tylko w swojej ofercie mamy wysokiej klasy farby takich firm, jak:
Beckers, Dekoral, Dulux, Nobiles, Śnieżka. To właśnie dzięki nim będziecie mogli odmienić
wnętrza swoich domów i mieszkań nie do poznania.

Tynki
Firma BOLIX jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej, specjalizującym się w
produkcji systemów elewacyjnych a marka firmy jest synonimem wysokiej jakości rozwiązań
budowlanych za przystępną cenę. I dlatego w Naszym Sklepie nie mogło zabraknąć również
produktów BOLIX takich jak cienkowarstwowe tynki zewnętrzne : tynki silikonowe, akrylowe,
mineralne, dekoracyjne i akrylowe .
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Systemy glazurnicze
Kleje do płytek ceramicznych, gresowych, kamienia naturalnego, klinkieru. Fugi i silikony o
trwałych kolorach, odporne na grzyby i pleśń, elastyczne i wodoodporne, o bardzo dużej
wytrzymałości.

Systemy dociepleń
Oferujemy materiały do ociepleń budynków. W sprzedaży posiadamy między innymi styropian,
kleje, siatki, profile.

Parapety, rynny legutko
W naszej ofercie znajdziecie Państwo parapety i rynny najwyższej jakości, są to produkty
sprawdzone na rynku i cieszące się bardzo dobrą opinią Klienta.

Opał
Oferujemy Państwu wysokiej jakości węgiel z polskich kopalń. Posiadamy w ciągłej sprzedaży
każdy asortyment węgla (kostka, orzech, groszek oraz ekogroszek), sprzedaż węgla
workowanego. Dbamy o dobrą jakość sprzedawanych towarów.
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