
Meble kuchenne Narzędzia do uszczelniania Podłogi z litego drewna
Akcesoria do mebli kuchennych Złączki rurowe Drzwi zewnętrzne
Zestaw kuchenny i minikuchnia Rury Drzwi garażowe

Panele ochronne za zlewem i okapem Armatura i złączki hydrauliczne Drzwi wewnętrzne
Blat kuchenny Regulator ciśnienia wody Akcesoria do drzwi wewnętrznych
Akcesoria do blatu kuchennego Przewody instalacji wodnej Drzwi specjalne
Pojemniki na śmieci i taborety Uszczelki sanitarne Schody
Wyścielanie szafek Zawór sanitarny Części schodów

Zawory i kurki odcinające Płytki podłogowe do wnętrz

Przybory kuchenne Zawory i kurki do pralek

Zlewy kuchenne Syfony toaletowe
Akcesoria do zlewów Ścieki Parkiety laminowane

Krany kuchenne Płuczki
Akcesoria do kranów Akcesoria do instalacji gazowych Wykładziny podłogowe

Okapy kuchenne Przewody gazowe Wykładziny podłogowe winylowe/PVC
Kuchenki i płyty grzejne Regulatory gazu Płytki podłogowe winylowe/PVC
Piekarniki i grille Butle Dywany i chodniki
Szafy i garderoby Grzejniki
Drzwi do szafy Akcesoria do grzejników
Półki na książki Systemy ogrzewania podłogowego
Półki dekoracyjne Zawory ogrzewania centralnego

Grzejniki wodne
Pudełka do przechowywania Grzejniki na ręczniki
Akcesoria do przechowywania Akcesoria do kominków

Kominki  i obudowy
Zestawy głośnikowe

Obudowy kominów
Kominki na drewno
Przewody do kominków
Zestawy dodatkowe
Kosze kominkowe
Ekrany i zasłony kominkowe
Akcesoria kominkowe
Paleniska i wykładziny
Kosz na drewno
Osłony ścian i podłogi
Akcesoria do kotłów na paliwo stałe
Kotły na zamówienie
Pompy ogrzewania centralnego
Kotły gazowe
Kotły na olej opałowy
Palniki

Kategorie produktów objęte 
propozycją sprzedaży ratalnej - 
kuchnie i wyposażenie + szafy i 

garderoby

Kategorie produktów objęte propozycją 
sprzedaży ratalnej - technika grzewcza

Kategorie produktów objęte 
propozycją sprzedaży ratalnej - 

pokrycia podłogowe i drzwi

Wyposażenie do przechowywania 
sprzętów

Akcesoria i dodatki wykończeniowe do 
podłóg
Parkiety drewniane i z drewnianą 
warstwą wierzchnią

Drewniane progi i listwy 
przypodłogowe

Inne sposoby przechowywania w 
domu

Kominki do paliwa bio



System rozmrażania
Pojemnik rozprężny
Akcesoria systemu ogrzewania
Elektryczne nagrzewacze wody
Elektryczne grzejniki wody
Zawór rozprężny grzejnika wody
Gazowe nagrzewacze wody
Gazowe grzejniki wody
Akcesoria systemu ogrzewania
Zbiorniki na wodę

Substancje chemiczne do ogrzewania 
centralnego
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