
Website URL http://www.katalogmiast.com.pl/185

ABC BHP Anna Żabińska
http://www.abcbhp.pl

Firma ABC BHP specjalizuje się w kompleksowym zaopatrywaniu zakładów pracy w artykuły bhp, głównie
rękawice robocze, odzież ochronną, obuwie robocze, środki ochrony twarzy, uszu, dróg oddechowych itp.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy również szeroką gamę środków czystości,
ręczników papierowych i bawełnianych oraz past BHP. Posiadamy także różne rodzaje czyściw bawełnianych.
Każdy klient traktowany jest w naszej firmie indywidualnie, a asortyment dobierany jest do jego potrzeb pod
względem jakościowym i finansowym przez kompetentnych, doświadczonych pracowników. Zakupiony
towar dowozimy do klienta własnym środkiem transportu w ustalonym terminie. Oferujemy: ubrania robocze
letnie i zimowe, fartuchy, kamizelki i bezrękawniki, odzież przeciwdeszczowa, odzież specjalistyczna
(ostrzegawcza, spawalnicza, chemoodporna), koszule i t-shirty, rękawice gumowe i z tworzyw, ocieplane i
termoodporne, powlekane, wzmocnione skórą, bawełniane, czapki letnie i zimowe, hełmy lekkie, kaski
ochronne, nauszniki, zatyczki, gogle, okulary, osłony twarzy, półmaski, maski całotwarzowe, filtry, trzewiki
całoroczne i zimowe, buty gumowe, wodery i gumofilce, półbuty i sandały, szelki bezpieczeństwa, pasty bhp,
mydła i kremy, środki czystości, worki na śmieci, ścierki i ręczniki, apteczki, znaki BHP. Panoply, Venitex,
Grene, MTS-MORE Than Safety, Promo Stars. Zaopatrzenie zakładów pracy, zaopatrzenie BHP, szkolenia
BHP, odzież ochronna, odzież robocza, rękawice robocze, obuwie robocze.

Kategorie
Śląskie - Bielsko-biała
Według domeny - Pl
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