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Odzież robocza - sklepy BHP - hurtownia Martex
http://www.martex-bhp.pl
MARTEX BHP Firma MARTEX BHP zajmuje się prowadzeniem sprzedaży (hurtowej i detalicznej)
artykułów P. Poż. i BHP. Działa ona na terenie województwa śląskiego, w największej polskiej wsi (pod
względem liczby mieszkańców) - Kozy. Oferta tejże firmy to bardzo szeroki wachlarz produktów związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i w ogromnych
korporacjach. Oferta MARTEX W ofercie znajdują się między innymi: - Apteczki pierwszej pomocy Artykuły przeciwpożarowe - Chemia profesjonalna - Obuwie medyczne, obuwie profilaktyczne - Obuwie
robocze i ochronne - Kaski ochronne - Okulary ochronne, gogle - Ochronniki słuchu, stopery - Artykuły
ochrony twarzy i dróg oddechowych - Odzież robocza, odzież ochronna - Rękawice robocze - Sprzęt
asekuracyjny - Tablice BHP, naklejki BHP, znaki BHP Wszystkie sprzedawane produkty spełniają
wymagania Unii Europejskiej, posiadając niezbędne certyfikaty, gwarantujące ich wysoką jakość. Ponadto
artykuły te dostępne są w wielu modelach, fasonach, rozmiarach, wzorach oraz kolorach, dzięki czemu każdy
ma możliwość znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Pracownicy Firma MARTEX BHP zatrudnia
specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, profesjonalizmowi, zaangażowaniu, wiedzy i zdobytym
umiejętnościom, pomagają klientom w wyborze odpowiedniego produktu, chętnie doradzając, tłumacząc i
udzielając niezbędnych wskazówek. Wyżej wymienione zalety oraz indywidualne podejście do klienta
sprawiło, że firma ta zyskała już sporą rzeszę zleceniodawców, którzy darząc ją zaufaniem i sympatią chętnie
korzystają z jej usług.
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