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Siatka do owijarek Benmar
http://www.benmar.eu

Przedsiębiorstwo Benmar jest cenionym wytwórcom siatki ogrodzeniowej i produktów do pakowania.
Specjalizujemy się także w produkcji najlepszych akcesoriów biurowych w bardzo atrakcyjnych cenach.
Dbając o zróżnicowane wymagania Konsumentów, firma Benmar produkuje wytrzymałe i bezpieczne
produkty z jedynie sprawdzonych materiałów. Przedsiębiorstwo Benmar jest jednym z niewielu sprzedawców
akcesoriów ogrodzeniowych i materiałów do pakowania w województwie, gwarantując swoim Klientom
usługi o najwyższym standardzie.
Na etapie produkcyjnym siatki ogrodzeniowej, firma Benmar zawsze dba o innowacyjne, trwałe i relatywnie
niedrogie rozwiązania. W procesie produkcji nowoczesnych materiałów ogrodzeniowych korzysta z wielu lat
doświadczeń. W asortymencie firmy Benmar mogą Państwo znaleźć szeroki wybór paneli ogrodzeniowych,
siatek powlekanych, siatek ocynkowanych, siatek leśnych, słupków ogrodzeniowych i akcesoriów do siatki.
Oferowane przez firmę Benmar produkty mogą być z powodzeniem stosowane w budowie ogrodzeń wokół
prywatnych posesji, placów zabaw, boisk sportowych, terenów przemysłowych, magazynów i parkingów, a
także w lesie. 
Spółka Benmar zajmuje się także sprzedażą produktów do pakowania. Materiały te doskonale chronią towary
przed szkodą i wilgocią. Nasze przedsiębiorstwo zapewnia niezbyt kosztowny proces pakowania, dzięki
materiałom, które są doskonale dopasowane do konkretnego produktu. W sklepie firmowym mają Państwo
możliwość znaleźć sprawdzone folie stretch typu jumbo, maszynową, ręczną i spożywczą, oraz siatki do
owijania palet, siatki rolnicze, taśmy PP i zapinki zabezpieczające, jak i worki do pakowania roli i węgla. 
Firma Benmar oferuje wysokiej jakości rozwiązania dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Prowadzimy
handlem detalicznym i hurtowym, troszcząc się o pełne zadowolenie swoich Klientów. Dzięki miłej obsłudze i
rzetelnym działaniu nasza firma jest doskonałym rozwiązaniem dla Twojego biznesu.
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