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Spółka Benmar jest znanym producentem siatki ogrodzeniowej i materiałów pakowniczych. Specjalizujemy
się także w sprzedaży najlepszych artykułów biurowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Chcąc sprostać
potrzebom naszych Klientów, nasze przedsiębiorstwo oferuje wytrzymałe i specjalistyczne produkty z
doskonałych materiałów. Firma Benmar jest jednym z najlepszych producentów systemów ogrodzeniowych i
materiałów pakowniczych w województwie, zapewniając Konsumentom profesjonalne usługi.
W trakcie produkcji siatki ogrodzeniowej, firma Benmar zwraca szczególną uwagę innowacyjne, trwałe i
stosunkowo tanie rozwiązania. Podczas produkcji unikatowych systemów ogrodzeniowych czerpiemy z
wieloletniego doświadczenia. W asortymencie firmy Benmar znajdą Państwo ogromny wybór paneli
ogrodzeniowych, siatek powlekanych, siatek ocynkowanych, siatek leśnych, słupków ogrodzeniowych i
akcesoriów do siatki. Nasze produkty mogą być z powodzeniem stosowane w budowie ogrodzeń wokół
prywatnych posesji, placów zabaw, boisk sportowych, terenów przemysłowych, magazynów i parkingów, a
także w lesie. 
Spółka Benmar zajmuje się także sprzedażą produktów do pakowania. Produkty te idealnie zabezpieczają
towar przed zepsuciem i wilgocią. Firma gwarantuje niezbyt kosztowny proces pakowania, dzięki produktom,
które które można z łatwością dopasować do konkretnego towaru. W sklepie firmowym mogą Państwo
zakupić sprawdzone folie stretch typu jumbo, maszynową, ręczną i spożywczą, oraz siatki do owijania palet,
siatki rolnicze, taśmy PP i zapinki zabezpieczające, jak i worki do pakowania roli i węgla. 
Firma Benmar pragnie Państwu zaoferować wysokiej jakości rozwiązania dla osób prywatnych, jak i
przedsiębiorców. Prowadzimy sprzedaż detaliczną, jak i hurtową, dbając o uznanie swoich Klientów. Dzięki
miłej obsłudze i rzetelnym działaniu nasza firma jest doskonałym partnerem dla Twojego biznesu.
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