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Interam Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grupa SBS dr inż. Andrzej Maciejowski
http://www.sklep.interam.pl

Tesan Ul. Zygmutowska 3 tel: 074 852 18 01 tel fax: 074 857 73 47 tesan@interam.pl INTERAM - Kłodzko
Ul. Dworcowa 1 tel fax: 074 865 80 88 tel fax: 074 865 98 33 klodzko@interam.pl INTERAM - Opole Ul.
Budowlanych 5 tel fax: 077 441 70 77 tel fax: 077 456 53 15 opole@interam.pl Mając zawsze na uwadze
dobro naszego klienta, działając bez pośredników, obsługujemy odbiorców hurtowych i indywidualnych,
którym zapewniamy miłą, szybką, fachową i kompleksową obsługę. Kotły, paliwo stałe, olejowe, gazowe,
podgrzewacze wody Grzejniki, stalowe, aluminiowe, łazienkowe, dekoracyjne Instalacje, z miedzi, z tworzyw
sztucznych, ze stali Akcesoria m.in.: pompy, sterowniki, zawory, elementy kominów spalinowych, izolacje,
filtry, armatura sanitarna i kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna Alternatywne źródła energii, kominki z
płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuparatory, termokurczliwa folia Dodatkowa szyba
. pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły gazowe, kotły na paliwo stałe, kominki, rekuperatory, termy,
grzejniki, instalacje z miedzi, instalacje z tworzyw sztucznych, instalacje ze stali szlachetnej, klimatyzacja,
wentylacja, nagrzewnice, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, armatura przemysłowa, izolacja, odkurzacze
centralne, baterie, blachy miedziane, alternatywne źródła energii, ogrzewacze elektryczne, zbiorniki na
paliwo, kotły olejowe, kształtki miedziane, zawory, ogrzewanie podłogowe, rury miedziane, kształtki
zaciskowe, ceramika, grzejniki łazienkowe, dodatkowa szyba, wodomierze, naczynia wzbiorcze, naczynia
przeponowe. Oferujemy pełen asortyment produktów techniki grzewczej i sanitarnej od przyłączy
zewnętrznych poprzez systemy i urządzenia grzewcze, instalacje do wody i gazu, systemy zabezpieczeń
kotłowni i instalacji, kanalizację wewnętrzną, armaturę sanitarną, biały montaż, rury miedziane do
klimatyzacji, chłodnictwa oraz gazów medycznych, blachy miedziane, instalacje ze stali nierdzewnej etc., a
skończywszy na narzędziach potrzebnych do zainstalowania tychże urządzeń w remontowanym lub
budowanym obiekcie.

Kategorie
Dolnośląskie - Wrocław
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Kotły, Grzejniki, Pompy ciepła, Kolektory słoneczne, Instalacje, Kanalizacje, Wrocław, Świdnica, Kłodzko, 
Opole, Pomoc dla powodzian, Powódź, Promocje, Grzejniki korado, Piece weglowe wrocław, Piece z
podajnikiem wrocław, Kształtki wrocław, Ogrzewanie co wrocław, Ogrzewani
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