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ADPAL
Adam Szczepaniak

Firma ADPAL jest jednym z wiodących producentów świec, cieszących się znacznym
zainteresowaniem zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

AJA ALKON Sp. Jawna

Artykuły gospodarstwa domowego: gąbki, ścierki, zmywaki, mopy.

Adam Kęsik

AK-POL DESIGN

Importer artykułów dla florystów (z sizalu, rattanu, drewna, styropianu); dekoracji sezonowych (bożonarodzeniowe, wielkanocne) oraz upominków z ceramiki i metalu.

ALDA S.A.

ALDA to od 1978 roku wiodący producent artykułów gospodarstwa domowego ze
stali nierdzewnej i aluminium. Lider w produkcji koszopopielnic, koszy, czajników oraz
chlebaków. Marka ALDA to gwarancja satysfakcji. Więcej na: www.alda.com.pl

AMSINCK-SELL

Importer pamiątek i upominków (ceramika, szkło, dekoracja wnętrz).

Export-Import

AN-BUD
P.P.H.U.

ANDER
P.P.H.U. Andrzej Derda

Zdobienie wyrobów ze szkła i ceramiki. Produkcja donic, świeczników, osłonek oraz
galanterii ceramicznej. Dystrybutor wyrobów z Huty Szkła TERMISIL.
Producent suszarek do bielizny; osączarek do naczyń; wyrobów z drutu chromowanego. Usługi w zakresie produkcji wyrobów z drutu i profili (np. stojaki reklamowe).

ANIN DECOR

Bezpośredni importer onyksu z Pakistanu i artykułów dekoracyjnych z Bangladeszu,
Chin, Filipin i UE. W ofercie: ceramika użytkowa i ozdobna; wyroby z kamienia i drewna;
kosze; upominki. Pełna oferta na: www. anindecor.pl

ANLUX

Hurtownia i importer artykułów dekoracyjnych: szkatuły; albumy; ramki; świece i świeczniki; meble; lampy witrażowe i inne; filiżanki, serwisy, figurki i lalki porcelanowe; ceramika ozdobna: wazony, patery, świeczniki; rzeźby drewniane; metaloplastyka; pluszaki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa

ARIX POLSKA Sp. z o.o.

Liczący się od ponad 40 lat w Europie i na świecie producent artykułów do utrzymania
czystości w domu i higieny osobistej.

ARMIR Sp. Jawna

Artykuły do dekoracji wnętrz, tarasów i ogrodów; świece i świeczniki; dekoracje bożonarodzeniowe, walentynkowe, wielkanocne; galanteria dekoracyjna ze szkła i ceramiki
oraz inne artykuły do wystroju wnętrz.

Arleta i Mirosław Gołuńscy

ARTGOS S.A.
Zakład Tworzyw Sztucznych

ARTMET
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Z.P.Chr.

Producent artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych: wiadra, miski
kuchenne, skrzynki balkonowe, doniczki, kosze na śmieci, deski sedesowe.
Producent artykułów gospodarstwa domowego z aluminium oraz stali nierdzewnej
i zwykłej: czajniki, deski do prasowania, suszarki do bielizny, łyżki do butów.

ART-POL Sp. z o.o.

Importer mebli, artykułów dekoracyjnych i upominkowych z całego świata. W ofercie
posiadamy także obrazy z własnej pracowni artystycznej GO-BI i wyroby rękodzielnicze
polskich producentów. Więcej na: www.art-pol.pl i www.go-bi.pl

ART-SERIES Sp. z o.o.

Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych, świątecznych, okolicznościowych i całorocznych. Największa w Polsce wzorcownia. Ciekawa stylistyka i nowoczesne wzornictwo. Indywidualne podejście do klienta.

ASA Sp. Jawna

Wiodący importer i dystrybutor roślin suszonych i artykułów florystycznych na rynku polskim. Rok założenia – 1992.

A-Z DECOR

Importer artykułów dekoracyjnych i świątecznych: tekstylia domowe; wazony; świeczniki; lampy; ceramika ozdobna; akcesoria biurowe; dekoracje stołu. Więcej na:
www.a-z-decor.com

BEPPE

Importer świec i artykułów dekoracyjnych. Producent zabawek pluszowych i upominków.

BGtech
The Gifts Desingers

Producent upominków ze szkła i ceramiki na każdą okazję: kubki, kufle, kieliszki, gifty.
Import – Export szkła i ceramiki.

BIZAR s.c. F.H.

Importer artykułów dekoracyjnych i upominków.

BLENDER

Firma BLENDER specjalizuje się w produkcji artykułów dekoracyjnych ze szkła i metalu.
Najnowsza kolekcja obejmuje szeroką gamę ręcznie zdobionych wazonów, salaterek
oraz świeczników. Więcej na: www.pawlowski-collection.pl

Firma Produkcyjno-Handlowa

CandleTrend

Producent świec: ozdobnych, zapachowych, barwionych, bożonarodzeniowych, całorocznych. Więcej na: www.swieczki.eu

CENTRUM OBRUSÓW

Zaopatrzenie sklepów i hurtowni w obrusy haftowane, gipiurowe, plamoodporne i szydełkowe. W ofercie również ścierki kuchenne, zazdroski, koce, narzuty i pościel. Istnieje
możliwość przedstawienia u klienta pełnej oferty (tel. 604 916 866, fax: 77 400 01 02).

Artur Danielewicz

CERAMEX
Zakład Produkcyjno-Handlowy

CERAMIK-ART. s.c.
D. Prokopowicz, M. Frant

Produkcja dekoracyjnych wyrobów ceramicznych: dekoracje świąteczne, gwiazdkowe,
wielkanocne, okolicznościowe; figury do ogrodu.
Największy producent ceramiki szamotowej w Polsce. Donice szamotowe – ponad 100
modeli, anioły, figurki ceramiczne oraz gipsowe – wszystko wykonywane ręcznie przez
artystów. W 2010 roku I miejsce w konkursie PRODUKT ROKU – DONICE.

CHOMIK Sp. Jawna

Największy dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego ze szkła; porcelany; sztućców; garnków oraz artykułów do przetwórstwa: słoi, zakrętek twist off, balonów do
wina, jak również donic metalowych i marmuropodobnych.

CLASSIC

Producent wysokiej klasy elektrycznych i nieelektrycznych art. gospodarstwa domowego, łączący wieloletnią tradycję z nowoczesnością i funkcjonalnością oferuje szeroki
wachlarz nowoczesnych produktów wyposażenia gospodarstwa domowego, kuchni
oraz łazienki.

Haushaltsgeräte GmbH
Niemcy

COBRA Sp. Jawna
P.H. Grzegorz Janczuk

COMBI
Zakład Produkcyjno-Usługowy
Ryszard Mustwiło

DAKLS s.r.o.
Czechy

DĄSTAL Sp. Jawna

Importer, hurtownik, również własna sieć sklepów. Nasze specjalizacje to: sztućce, obrusy cerata, maty na stół, wagi kuchenne i łazienkowe, lampki. Nawiążemy współpracę
dystrybucyjną z firmami w Europie. Członek KORONA GROUP.
Szkło gospodarcze ( kieliszki, szklanki) zdobione według najnowszych trendów; szeroka
gama zdobień złotem i platyną.
Zegary, obrazy, donice, skrzynki do kwiatów, porcelana stołowa i galanteria, ceramika
dekoracyjna i użytkowa, textil dekoracyjny.

DĄDELA

Metaloplastyka – kwietniki, świeczniki, stojaki na butelki, serwetniki, meble metalowe,
art. dekoracyjne, karnisze.

DEKOR-PAP s.c.

Importer artykułów dekoracyjnych i upominków.

P.P.H.U.

DOL AGRA
Miszczyszyn

DOMIK Sp. z o.o.

Hurtowa sprzedaż domowej i ogrodowej ceramiki użytkowej. Naszą specjalnością są
donice, doniczki i ceramika ogrodowa z różnych stron świata.
Wiodący producent niezmechanizowanego sprzętu AGD takiego jak: maszynki do warzyw, przecieraki, drylownice, krajacze itp. Producent form wtryskowych. Kooperant
znanych marek.

DOMINO INTERNATIONAL S.A. Importer i dystrybutor wyrobów szklanych, kryształowych, porcelanowych, ceramicznych i sztućców. Specjalna oferta dla sklepów z upominkami oraz specjalizujących się
w sprzedaży ekskluzywnych wyrobów z porcelany i szkła.

DUKAT

Producent szkła zdobionego srebrem i bursztynem; cyną i bursztynem oraz ikon srebrnych.

Marian Węsiora

DUO Sp. z o.o.

Bezpośredni importer artykułów z ceramiki oraz porcelany dekoracyjnej i użytkowej
do wystroju wnętrz i aranżacji stołu.

DYKSA.PL
Importer Upominków

EDWANEX
Huta Szkła Gospodarczego
Edward Wąsikowski

Importer upominków oraz artykułów dekoracyjnych. W ofercie: ramki, obrazy, świeczki,
świeczniki, lampiony, zegary, figurki, podkładki, art. bożonarodzeniowe, wielkanocne,
walentynkowe. Więcej na: www.dyksa.pl
Producent szkła ozdobnego i użytkowego (kieliszki, szklanki, kufle, wazony, dzbanki
i inne). Zdobienie szkła gospodarczego i opakowań szklanych metodą sitodruku, kalkomanii, malowania i piaskowania.

EGL Coral Sp. z o.o.

Producent gąbek kąpielowych, zmywaków kuchennych i ściereczek oraz innych artykułów
służących do utrzymania czystości domów, biur, szpitali i zakładów przemysłowych.

EL – HURT

Importer z Hiszpanii i Dalekiego Wschodu: artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych; suszarek; ceramiki; artykułów łazienkowych.

P.P.H.U. Tadeusz Sznaza

ELO-POL Sp. z o.o.

Importer garnków. Wyłączny przedstawiciel niemieckiej firmy ELO STAHLWAREN. Sprzedaż garnków stalowych emaliowanych, garnków nierdzewnych, patelni aluminiowych
i nierdzewnych, brytfann.

EM & EM Sp. Jawna

Importer artykułów sezonowych, dekoracyjnych i towarów do sklepów wielobranżowych zaprasza do współpracy hurtownie, sklepy i sieci handlowe.

EUROFIRANY Sp. Jawna

Największy w Polsce importer firan, zasłon oraz dodatków dekoracyjnych poleca w swojej ofercie: tkaniny, ręczniki, pościele, obrusy, koce, narzuty, dodatki do aranżacji wnętrz,
kwiaty, świece ozdobne, ceramikę artystyczną oraz porcelanę.

B.B. Choczyńscy

F&D&P Sp. z o.o.

Importer i dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, upominków oraz artykułów dekoracyjnych.

FENIKS Sp. Jawna

Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz oraz artykułów
gospodarstwa domowego z ceramiki (porcelana, porcelit itp.), szkła, stali nierdzewnej, bambusa, wikliny, drewna i tworzyw sztucznych. W swojej ofercie mamy: zestawy
do kawy, komplety obiadowe, kubki, pojemniki szklane, chlebaki, czajniki, kosze stalowe i wiklinowe, wieszaki, zegary, wazony, deski do prasowania, spryskiwacze, mopy
oraz wiele innych.

Firma Handlowa

Upominki; ceramika; wyroby drewniane; oferta świąteczna.

Eksport-Import Krzysztof Pannellier

FORMA – CERAMIKA

Witamy w świecie ceramiki. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości ceramicznych wyrobów dekoracyjnych, takich jak: doniczki, anioły, terakota ogrodowa, misy,
wazony, lampy, figury. Dysponujemy bogatym wzornictwem oraz ciekawymi dekoracjami. Zapraszamy do współpracy. Więcej na: www.forma-ceramika.pl

GALD

Producent przyprawników obrotowych i półek na przyprawy – zestawy od 6 do 24 szt.
w dwóch podstawowych kolorach drewna: drewno naturalne i bejcowane (ciemny
brąz) oraz w 8 wariantach kolorystycznych (nakrętki i etykiety). Więcej na: www.gald.com.pl

Zakład Galanterii Drzewnej
Druzgała Janusz Włodzimierz

GLASMARK Sp. z o.o.

Bogata oferta szkła użytkowego i ozdobnego: dzbanki, karafki, kufle, popielniczki, salaterki, świeczniki, wazony, kieliszki, szklanki, itp. Zdobienie szkła i ceramiki. Więcej na:
www.glasmark.pl i www.qbiko.pl

INSPIRACJA

Zajmujemy się handlem hurtowym w branży tekstylnej. Posiadamy bogatą ofertę obrusów, narzut, ręczników, poszewek, firan i innych artykułów do wyposażenia wnętrza.

JEN-IMPORT Sp. Jawna

Importer artykułów dekoracyjnych z Azji. W naszej ofercie m.in. artykuły bożonarodzeniowe, aniołki, susz do kompozycji, wyroby z drewna egzotycznego, kokosa, muszle,
kosze i kufry na bieliznę.

Mariusz Jendrzejczak

JKdesign.pl

Kompozycje kwiatowe w metaloplastyce, ceramice, szkle i na wiklinie. Kartki okolicznościowe ręcznie zdobione.

JULIA

Ceniony w kraju i za granicą producent wyrobów ze szkła kryształowego. Kryształy
ozdobne i użytkowe, zdobione ręcznie i automatycznie, bezbarwne i kolorowe: kieliszki, szklanki, karafki, wazony, patery, świeczniki i inne.

Huta Szkła Kryształowego

KANO
Anna Olędzka

Handel Hurtowy. Import-Export. Szkło ozdobno-użytkowe, kryształowe, porcelana,
upominki, AGD.Przedstawiciel BOHEMIA Czechy – szkło kryształowe. Dystrybutor WALTHER GLAS-Niemcy, LUIGI BORMIOLI, BORGONOVO, RCR, EGO-ALTER.

KAROLA
Grzegorz Białek

Produkcja i dystrybucja artykułów z tworzyw sztucznych. Wyłączny przedstawiciel firmy
PDC BRUSH w Polsce.

KOLGLASS

Ręczna i automatyczna produkcja wyrobów kryształowych. Hurtowa i detaliczna sprze-

Hurt-Import-Export Ryszard Kolat daż kryształów w pełnym asortymencie, szkła sodowego oraz artystycznego. Dystry-

butor wyrobów H.S.K. JULIA.

KRYSTYNKA
F.H. Krystyna Drabik

Import-Export-Produkcja. Producent półek drewnianych z przyprawami, wyrobów kamionkowych (beczki do kiszenia ogórków), dywaników i kompletów łazienkowych
z wykładziny. Importer: wycieraczek gumowych, kokosowych i innych; mat antypoślizgowych; dywaników bawełnianych; patelni.

KRYWAŁD-KATEX Sp. z o.o. Producent oraz importer artykułów z tworzyw sztucznych dla gospodarstwa domowego, dzieci i niemowląt.

LUBIANA S.A.
Zakłady Porcelany Stołowej

ŁUKASZ
P.P.H.U. Piotr Łukasz

MAG Sp. Jawna
Gorzelak i Jasiński

MAG

Producent porcelanowej zastawy stołowej oraz galanterii porcelanowej i kubków. Lider
w produkcji porcelany hotelowej.
Producent doniczek i osłonek ceramicznych. Realizujemy zamówienia indywidualne.
Więcej na: www.doniczkilukasz.pl
Producent i importer szerokiego asortymentu dekoracji bożonarodzeniowych oferuje:
sztuczne choinki, girlandy, łańcuchy choinkowe, bombki, stroiki, wyroby z pcv itp. oraz
szklane i ceramiczne dekoracje całoroczne: wazony, doniczki, świeczniki. Więcej na:
www.mag.info.pl
Importer i dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego z firmy KINGHOFF.

Magdalena Sicińska

MALTEX Sp. z o.o.
Zakład Przetw. Tworzyw Sztucz.

Producent artykułów gospodarstwa domowego oraz art. dziecięcych, cieszący się znacznym zainteresowaniem zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

MARCO POLO Sp. Jawna

Importer porcelany i wyrobów posrebrzanych z Chin. Główny dealer fabryki porcelany
ŁOMONOSOWA. Wyłączny przedstawiciel firmy SOLA Szwajcaria – sztućce.

MARC-TH Sp. Jawna

Wiodący producent wyrobów z tworzyw sztucznych w Polsce. Oferujemy szeroką gamę
wieszaków oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego w bogatej kolorystyce.
Więcej na: www.marcth.pl

P.P.H. M.B. Kamińscy

MARK
P.P.H.U.

Producent ozdób choinkowych: bombki ręcznie dekorowane, szpice; bombki formowe;
bombki z logo.

MARKOPOL Sp. z o.o.

Importer szkła WALTHER-GLAS, SIMAX oraz art. nierdzewnych hiszpańskiej firmy ALZA.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MIKOŁAJCZYK

Bezpośredni import i hurtowa sprzedaż suchych części roślin, kwiatów sztucznych, dodatków florystycznych oraz dekoracji z porcelany, ceramiki, szkła, drewna, metalu i innych.

MM STUDIO
Monika Wiereszka

Włoskie naczynia ceramiczne ręcznie malowane, doskonałe na każdą okazję, pięknie
ozdobią każdy stół. Więcej na: www.bassano.pl

MONDEX Sp. Jawna

Bezpośredni importer artykułów z porcelany, ceramiki i szkła. Więcej na: www.mondex.pl

Anna i Jerzy Affek

MPM agd S.A

Producent zmechanizowanych urządzeń gospodarstwa domowego. W ofercie: żelazka, czajniki bezprzewodowe, termowentylatory, roboty kuchenne, miksery, tostery, odkurzacze.

MTM Tadeusz Szczepański Producent Artykułów z Tworzyw Sztucznych: klamerki i linki do bielizny, wieszaki ubraniowe i samoprzylepne, akcesoria kuchenne, wiadra domowe i budowlane, skrobaczki
samochodowe, łopaty do śniegu.

NET-POL Sp. Jawna

Polskie szkło dymne, hartowane (filiżanki, kubki, bulionówki, salaterki).

NOWINEX.PL

Oferujemy szeroką gamę artykułów do dekoracji wnętrz. Proponujemy sezonowe wyprzedaże oraz całoroczne rabaty dla naszych klientów.

NSI-PARTNER Sp. z o.o.

Bezpośredni importer artykułów gospodarstwa domowego ze stali nierdzewnej z firm:
KORKMAZ, VALIRA, PENTOLPRESS.

ORION
VELKOOBCHOD ORION s.r.o.
Czechy

Artykuły gospodarstwa domowego. Import-Export.
Więcej na: www.velkoobchodorion.biz

OX-ART DECORATOR

Producent ręcznie zdobionego szkła – z wykorzystaniem metaloplastyki i kryształów
oraz wszelkich technik zdobniczych.

P&P

Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz. Wyłączny dystrybutor i importer marki QUEEN ISABEL COLLECTION i BARONESSE. Oddział: ul. Rynek 18;
43-190 Mikołów

P.P.H.U. Piotr Płachetka

PAN DRAGON Sp. z o.o.

Firma istnieje na rynku od 20 lat. Czołowy producent kart okolicznościowych, a od
kilku lat mamy też bogatą ofertę gadżetów, upominków i oryginalnych artykułów wyposażenia wnętrz.

PART-GLASS KROSNO Sp. z o.o. Producent ręcznie formowanych wyrobów ze szkła sodowego bezbarwnego i koloroHuta Szkła

wego: wazony, patery, kielichy, salaterki, dzbanki, klosze oświetleniowe. Ręczne zdobienie szkła kamieniami półszlachetnymi, matem wielopoziomowym i kryształami
CRYSTALLIZED SWAROVSKI ELEMENTS.

PROFI-ART

Producent upominków, dyplomów, certyfikatów, długopisów grawerowanych, figurek,
oskarów, księgi na alkohol, hełmy wojskowe, dowcipne upominki, prezenty okolicznościowe, nagrody korporacyjne.

Robert Swierbiński

Propa-Ganda
Producent Upominków

PRYMUS-AGD Sp. Jawna
PHT Wiesława i Jan Ślażyńscy

Produkcja upominków z humorem. Szeroka oferta gier towarzysko-rozrywkowych. Specjalizujemy się w artykułach na wieczory panieńskie, kawalerskie, 18-te urodziny itp.
Więcej na: www.propaganda24.pl
Bezpośredni importer artykułów ze stali nierdzewnej, emaliowanych, szkła oraz artykułów z tworzyw sztucznych. Dystrybutor wiodących polskich fabryk. Wszystko do domu:
oferta dla sklepów, hurtowni, sieci oraz gastronomii. Więcej na: www.prymus-agd.pl

RE Decor s.c.

Producent artykułów lnianych i bawełnianych (obrusy, serwety, pościel, zasłony, pledy)
do wyposażenia kuchni i wystroju wnętrz.

REGNUM H&U s.c.

Hurtownia artykułów dekoracyjnych, upominków, szkła, porcelany i męskich prezentów.

J. M. Nadolscy

REMIS Sp. Jawna

Import i dystrybucja wyrobów z porcelany i stali nierdzewnej.

ROBI-TRADE s.c.

Importer wyrobów ze szkła i ceramiki z firm ZELLERVELD, MEBEL, CASTEY oraz artykułów gospodarstwa domowego.

SALIX. KĘDZIORA. Sp. Jawna Importer artykułów ze stali nierdzewnej i porcelany. Wyłączny dystrybutor na Polskę
marek: GAMBINI STUDIO, CASA MODERNA oraz BERMANN.

SANEL
Krakowska Spółdzielnia Niewidomych

Jesteśmy największym polskim producentem szczotek; artykułów do utrzymania czystości (ściereczki, gąbki, zmywaki) oraz wykonujemy nietypowe usługi szczotkarskie.
Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością. Kupując nasze produkty zapewniasz pracę niepełnosprawnym.

SCAPOL Sp. z o.o.

Bezpośredni importer artykułów gospodarstwa domowego z włoskich firm m.in.: BIALETTI, GAT, R2S, FRABOS (patelnie, kawiarki, sztućce, wyroby porcelanowe).

SELGAR

Artykuły gospodarstwa domowego; słoiki w oplotach, wyroby kamionkowe, zegary.

F.H. Sławomir Ponicki

SIGMA-GLASS
Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego

Szkło artystyczne i dekoracyjne: wazony, salaterki, świeczniki; szkło florystyczne. Usługi
grawerowania i malowania.

SILIT

Hurtownia SILIT oferuje: garnki, patelnie, szybkowary, brytfanny i akcesoria kuchenne,
takich marek jak: SILIT, ARCOS, DEL&BEN, ALLIGATOR, BST, ORIGINAL KAISER, ODIN.

SOGU

Sogu to połączenie nowoczesnych urządzeń produkcyjnych i współpracy międzynarodowej grupy grafików i designerów. Do głównych działów firmy należy szeroko pojęta
obróbka szkła, nadruk i projektowanie grafik na szkle, produkcja świeczników z kolekcji
“iluminati”, wazonów U-vase oraz pater marki M. Malewicz. Więcej na: www.sogu.pl

SPÓŁDZIELNIA SNB

Producent artykułów gospodarstwa domowego: tortownic, form, foremek, blach do
pieczenia oraz suszarek do domu i na balkon. Więcej na: www.snb.pl

SSW STOLZE STAHL WAREN

Importer naczyń ze stali nierdzewnej, garnków emaliowanych, naczyń z powłoką teflonową, szerokiej gamy patelni, sztućców oraz akcesoria kuchenne.
Więcej na: www. ssw-polska.pl

GmbH

STOCKLOTS
Dominik Małysa

SYLANAPOURRI
Anna Poręba-Rylewicz

SZCZEPAN
PH Hurtownia Jan Jońca

Skupujemy końcówki stoków magazynowych oraz produkty drugiej jakości. Oferujemy
promocyjne produkty w cenach dużo niższych od cen producenta.
Firma powstała z oryginalnych pomysłów , które połączyliśmy z zapachem. Oferujemy
Państwu szeroką gamę dekoracji przeznaczoną do wystroju wnętrz. Wszystkie produkty są na bazie naturalnej i wykonywane ręcznie.
Bezpośredni importer i dystrybutor artykułów dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz:
szkła, porcelany, zegarów, kufrów, wyrobów z wikliny, drobnych artykułów upominkowych i gospodarstwa domowego.

SZKLANY DOM Sp. z o.o.

Producent szkła ozdobnego i użytkowego (kieliszki, szklanki, kufle, wazony, dzbanki i inne). Zdobienie szkła gospodarczego i opakowań szklanych metodą sitodruku, kalkomanii, malowania i piaskowania.

TARGI FRANKFURT

TARGI FRANKFURT to organizator największych na świecie targów Szkła, Ceramiki
i Wyposażenia Wnętrz – AMBIENTE oraz TENDENCE – we Frankfurcie nad Menem.

Przedstawicielstwo w Polsce

TOM
Tomasz Byzdra

Importer artykułów upominkowych i dekoracyjnych z ceramiki, porcelany, drewna i metalu. Posiadamy szeroką ofertę wazonów, figur, kuferków, ramek i albumów na zdjęcia, zegarów oraz filiżanek.

TRAGAR PH Sp. Jawna

Bezpośredni importer i dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego z INDOCHIN,
BRAZYLII oraz EUROPY. Szeroki wybór asortymentu ze stali nierdzewnej, porcelany,
szkła, żeliwa i plastiku. Więcej na: www.tragar.pl

TRANSLIGHT

Oferujemy: przeszklenia, szkło oświetleniowe, blaty szklane, rzeźby, przedmioty ozdobno-użytkowe, realizacje indywidualne. Więcej na: www.artfusing.pl

TROPIC-IMPORTER Sp. Jawna Skup i sprzedaż nadwyżek magazynowych. Kupujemy: tekstylia, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego i szkolne. W ofercie mamy: zabawki, artykuły dekoracyjne, szkło
użytkowe ARC LUMINARC i wiele innych.

TRUST-TEX s.c.
A. Jaroma, T. Kokosiński

VERONI
Bogusław Warżel

Importer upominków i artykułów dekoracyjnych z Chin oraz Indonezji. Oferujemy szeroki asortyment wyrobów standardowych oraz produkowanych na nasze zamówienie.
Gwarantujemy dobrą jakość oraz korzystne ceny. Więcej na: www.trust-tex.pl
Dystrybutor porcelany i ceramiki o niepowtarzalnym wzornictwie oraz najlepszej jakości na rynku. Sprzedaż tylko hurtowa. Więcej na: www.veroni.com.pl

VIPOLIMEX Sp. z o.o.

Bezpośredni importer upominków z Chin, Indonezji i Wietnamu oferuje: ceramikę, platery, figurki, sztuczną biżuterię, obrazy, świece, zabawki.

WAKPOL

Importer artykułów gospodarstwa domowego oraz dekoracyjnych z bambusa i wikliny.

P.P.H.U. Mirosław Wartecz-Wartecki Dystrybutor wyrobów z drewna, niezbędnych w każdym gospodarstwie domowym.

WARMEL
P.P.H.U.

Producent artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do kuchni i łazienki. Opakowania z foli PCV i PET.

WIDAR

Importer artykułów do wyposażenia kuchni i wystroju wnętrz ze szkła, ceramiki, porcelany, stali nierdzewnej i melaminy. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu zapewniamy najlepsze ceny, najwyższą jakość i szacunek dla naszych klientów.

YORK Sp. z o.o.

Partner w porządku! Jesteśmy wiodącym producentem artykułów gospodarstwa domowego do utrzymania czystości. W swojej ofercie posiadamy bogatą gamę wyrobów plastikowych, szczotkarskich, zmywaki, czyściki, ścierki, gąbki i wiele innych
artykułów przydatnych w każdym domu.

ZERA JAN F.H.U.

Szkło dekoracyjne, wazony ceramiczne, porcelana dekoracyjna – figury.

Wyroby dekoracyjne, Pamiątkarskie, Świece

4 WD Sp. z o.o.

Importer naczyń ze stali nierdzewnej i emaliowanych; wyrobów porcelanowych; akcesoriów do parzenia kawy i herbaty oraz innych akcesoriów kuchennych.

