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          Firma GLOBEX posiada 25 letnie doświadczenie na rynku budowlanym oraz  11 oddziałów 
w Polsce. Tworzymy sukces naszych Klientów poprzez poznanie ich potrzeb i oferowanie 
innowacyjnych rozwiązań, tworzących wartość dodaną. Nasza działalność skupia się na 
kompleksowej obsłudze inwestycji oraz dostawie produktów z zakresu techniki zamocowań , 
techniki budowlanej , instalacji(system zawiesi) oraz zabezpieczeń PPOŻ. 

BRANŻA INSTALACYJNA, ELEKTRYCZNA, PRZEMYSŁ. 
 
-system biernych zabezpieczeń pożarowych (zabezpieczenia rurowe, elektryczne oraz dylatacje) 
DUNAMENTI  
(dodatkowo oferujemy kompleksowe wykonanie biernych zabezpieczeń pożarowych ) 
-system zawiesi instalacyjnych obejmy, szyny : jesteśmy generalnym dystrybutorem holenderskiej 
firmy ROFIX (załącznik) oraz od wielu lat współpracujemy z firmami Niczuk. 
-asortyment pochodny wspierający prace budowlane 
-stopy dachowe 
-osadzaki gazowe oraz prochowe (SPIT) 
-elementy złączne do wentylacji( spinki do kanałów, uszczelki piankowe, gwoździe do 
zgrzewania, narożniki, taśmy aluminiowe zbrojone oraz nie zbrojone, itp.) 
- elementy złączne(śruby, wkręty, kotwy, nity, gwoździe  itp.) 
-farby podkładowe, nawierzchniowe, rozpuszczalniki, cynk w sprayu itp. 
-silikony, pianki 
-folie stretch, folie budowlane 
-wiertła do betonu oraz stali itp. 
-kotwy mechaniczne oraz chemiczne 
-tarcze korundowe, diamentowe 
-nić teflonowa, pakuły itp. 
-rękawice 
-szelki do prac na wysokościach 
-drut do spawania, elektrody 
-wiertła diamentowe nowe oraz regeneracja (nie ma ograniczeń średnicy oraz uchwytu do 
każdej wiertnicy) 
-oraz wiele innych produktów używanych na co dzień w Państwa branży!!! 
Dodatkowo: 

-dostawa Poznań 24 H na wskazany adres (budowa, warsztat…)  

-dostawy cała Polska –DHL, UPS  24H na wskazany adres (budowa, warsztat…) 
-magazyn centralny  zatowarowany w bardzo bogaty asortyment instalacyjny, budowlany oraz 
pochodny  
-szerokie i elastyczne wsparcie logistyczne jak i techniczne (wspólnie z partnerami SPIT, PASLODE, 
DUNAMENTI, NICZUK) dzięki czemu możemy bardzo szybko zareagować na Państwa potrzeby 
-specjalne warunki na asortyment (na bieżąco dodawane lub korygowane do ewentualnych 
potrzeb i wymagań). 
 
                                                                                                                       Zapraszam do współpracy. 
 


