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ΠΕΤΡΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Σύγχρονα Δομικά Υλικά
• ΠΥΡΙΜΑΧΑ - ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ
• ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ &
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
Πέτρα επένδυσης, τουβλάκι,
υαλότουβλα, ξύλινα δάπεδα
• ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ –
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΤΕΓΕΣ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

Το πληρέστερο κατάστημα δομικών
υλικών για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
Μια πλήρης σειρά από εξειδικευμένα
και μη υλικά, είτε πρόκειται για εκ νέου
κατασκευή, ανακαίνιση, διακόσμηση
ή επισκευή.
Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών
& απαιτήσεων, από τα κορυφαία
εργοστάσια και τις πιο αξιόπιστες εταιρίες
σε ασυναγώνιστες τιμές.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

BAUMARKET

• ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• ΣΤΕΓΕΣ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

Με ένα κλικ από τον υπολογιστή, το tablet
ή το κινητό. Επισκέψου τώρα το

www.baumarket.gr
βρες το προϊόν που επιθυμείς και σε λίγες
ημέρες παραδίδεται στην πόρτα σου.
Με ένα τηλεφώνημα.
Επικοινωνείτε μαζί μας στο
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μας δίνετε τους κωδικούς προϊόντων που
επιθυμείτε και εμείς προχωράμε με την
παραγγελία τους. Εάν πάλι δεν είστε σίγουροι
για το ποιο προϊόν θα καλύψει καλύτερα τις
ανάγκες σας, οι εξειδικευμένοι μας συνεργάτες
είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν να επιλέξετε
το καταλληλότερο προϊόν.

Κατάστημα 1

• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

17ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.
τκ. 193 00 Ασπρόπυργος,

Κατάστημα 2
Επιδαύρου 5, Αγ.Ι.Ρέντης τκ. 182 33, Πειραιάς

Πώς παραλαμβάνω;

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΑΠΕΔΑ

• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΜΑ –
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΝ

Ποτέ πριν η επιλογή και αγορά δομικών
υλικών δεν ήταν πιο εύκολη!

Σε ένα από τα καταστήματά που σας
εξυπηρετεί περισσότερο.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

ΒΑΦΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ

• ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Γυψοσανίδες - Ψευδοροφές –
Μόνωση - Πλέγματα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

• ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Πώς αγοράζω;

Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
Η παράδοση της παραγγελίας γίνεται
σε όλη την Ελλάδα και εσείς ορίζετε
την ημερομηνία που σας εξυπηρετεί.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα Express
αποστολής με παράδοση σε 24 ώρες.

Όλες
οι λύσεις
εδώ.
ΞΗΡΑ
ΔΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΚΙΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΑ

