KONTAKT
ISKANJE:

Iskanje izdelkov...

KATEGORIJE IZDELKOV

Gumi gosenice
Nakladalne alu. rampe
Špice za hidravlična kladiva
Rezervni deli za bagre
Deli za hidravlična kadiva
Deli podvozja

Enostavno naročanje

Hidravlične črpalke
Pogonski reduktorji
Hidravlična kladiva
Zobi za gradbene stroje
Solenoidi Senzorji
Elektromagnetni ventili
Sklopke

Več kot soč izdelkov

Deli motorja
Vodne črpalke
Žlice in hitre spojke
Mešalne žlice za beton
Mulčerji in svedri za bagre

Tedensko dodajanje
novih izdelkov

Gume za gradbene stroje
Lahki gradbeni stroji
Oprema in stroji za delavnico
Agregati in črpalke za vodo
Rezervoarji za gorivo in olje
Olja in maziva
Filtri
Alarmi in luči
Vilice za žerjave in dvigala
Posode za dvigala in žerjave
Dvižna in transportna oprema
Delovni obutev in oblačila
Turbine
Klešče za robnike in cevi

15,00 EUR
20,00 EUR
40,00 EUR
60,00 EUR
100,00 EUR
150,00 EUR
ponuda

Obiščite našo
novo spletno
trgovino!
ISPORUKA: 2-3 dana nakon plačenja.

V našem podjetju BITERRA d.o.o. mislimo na vas in na vaše
želje ter potrebe. Upamo, da ste zdravi in vam hkrati želimo
srečno leto 2021. Zdravje vas in vaših najbližjih je v teh časih
najpomembnejše.
Za vas smo tokrat pripravili ADRIABAGER spletno trgovino,
kjer lahko najdete več kot 1.000 izdelkov na enem mestu!
Poleg tega vam spletna trgovina omogoča zelo enostavno in
hitro naročanje. Trgovina se tudi redno posodablja, širi
ponudbo ter število izdelkov.
Vabljeni ste, da našo spletno trgovino redno obiskujete ter ste
tako nenehno obveščeni o naši obstoječi in novi ponudbi.
Spremljajte nas tudi na našem FACEBOOK profilu Adriabager
in INSTAGRAM profilu #adriabager. Tu redno objavljamo
posebne akcije in ponudbo naše rabljene opreme.
Karkoli potrebujete, veste kje nas najdete. V letu 2021 smo
namreč vstopili s polno paro in mnogimi načrti, ki pa naj še
ostanejo skrivnost.
Vedno smo veseli vašega klica ali sporočila. Še vedno nas
lahko kontaktirate preko mobilne številke 031 724 989, preko
e-mail naslova info@adriabager.com ali na drugih omrežjih
(Viber, Whatsapp, Facebook, Instagram,...).
Ekipa podjetja (Klemen, Petra, Ana in Merima)
BITERRA d.o.o.
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t: 05 9057391
m: 031 724 989

Zaradi možnosti tiskarskih napak, nas za točne informacije kontaktirajte. V primeru, da se po ZVOP. (Zakonu o varstvu podatkov) in GDPR
(Uredbi o varovanju osebnih podatkov) ne strinjate s prejemanjem letakov nas prosimo o tem obvestite in odstranili vas bomo iz baze.

Dragi naši kupci in prijatelji!

