Stavebniny

otevírací doba:

Po-ne - 7:00 - 19:00

kontakt:

prodejna stavebnin: +420 517 383 622

kde se nacházíme:

Nacházíme se na adrese Legionářská 840, Bučovice za hasičskou stanicí v areálu stavebnin
Sokola group s.r.o. (spodní dvůr).

krátké info:
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Stavebniny Sokola group s.r.o. vznikly již v roce 1991. Od té chvíle uběhlo spoustu času a my
se nyní můžeme pyšnit širokou nabídkou zboží, kterou pokryjeme vaše potřeby pro dům, byt i
zahradu. Nabízíme přibližně 10 000 různých položek a toto číslo každým dnem rozšiřujeme,
abychom maximálně uspokojili přání a potřeby Vás zákazníků.

Naše stavebniny cílí jak na běžného zákazníka, tak na stavební a jiné firmy. Všem bez rozdílu
pak nabízíme věrnostní a množstevní slevy, ceny na míru a jiné výhody.

Spolupracujeme s velkým množstvím dodavatelů, mezi nejvýznamnější patří stavebniny
Pro-doma, Dek Trade, Ferobet, Brož, Soudal, Euro-nářadí, Weber, PPG a mnoho dalších, díky
čemuž jsme schopni zajistit i neskladové zboží za krátký čas a rozumnou cenu.

V rámci našich služeb nabízíme i dopravu zboží až k vašim dveřím.

nabídka :

A co vše lze u nás pořídit :

- zdící materiál (cihly, tvárnice, překlady, stropní desky, ...)

- betonové výrobky (obrubníky, dlažba, ztracené bednění, svahovky, zatravňováky, ...)

- maltoviny (cement, vápno, písek, lepidla, pytlované betony, zdící malty, ...)

- izolace (hydroizolace, tepelné izolace - polystyren, vata, ...)
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- SDK (SDK desky, profily, příslušenství, ...)

- hutní materiál (roxory, jakle, vingle, kari sítě, trubky, ..) včetně řezání; zárubně

- kanalizační trubky Ø 110, 125, 150, 200, ... + kolena, odbočky, redukce, ...

- chráničky a drenážní trubky

- OSB desky (10, 12, 15, 18, 22, 25 mm)

- střešní latě (50x30 mm, 50x40 mm, 60x40mm, ..)

- fólie (nopové, fasádní, střešní, geotextílie, plastové, ...)

- zahradní hnojiva a substráty

- pytlované kameny

- zahradní nábytek

- stavební nářadí (kolečka, míchačky, lopaty, smetáky, krumpáče, rýče, kladiva,...)

- dřevěné peletky, BRIKETY, třísky na podpal, uhlí na gril, ...
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- vodoinstalační materiál (HT trubky, PPR trubky, příslušenství, ...)

- elektroinstalční materiál (kabely, zásuvky, prodlužky, ...)

- kouřovody

- zahradnické zboží ( ploty, vázací dráty, zakládací patky, ...)

- spojovací prvky (hřebíky, šroubky, podložky, matice, hmoždinky, závitové tyče, ...)

- ostatní (pásky, baterie, žárovky, ...)

Dále nabízíme prodej pracovních oděvů (pracovní obuv, oděvy, ochranné pomůcky, ..)

a v rámci COLOROVACíHO centra:

- barvy a laky

- spárovací hmoty

- spreje, ředidla, penetrace,...
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Zde nabízíme možnost zakoupení barev již namíchaných, ale především možnost vybrat si z
mnoha vzorníků barvu na míru, kterou vám u nás namícháme (interiérové i fasádní).

Pro více informací neváhejte kontaktovat naši prodejnu nebo nás navštivte a nechejte si poradit.

Těšíme se na vaši návštěvu
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