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Żywiec, ul. Wesoła 71

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa do zakupów w Centrum Ogrodniczym "Szarotka", który jest jednym
z największych centrów ogrodniczych na śląsku.
W każdym oddziale znajdziemy ponad 8500 art. do domu i ogrodu oraz największy wybór:
• roślin (drzewka, drzewa, krzewy, byliny, rośliny rabatowe, rośliny szkółkarskie, kwiaty doniczkowe),
• nawozów, środków ochrony i pielęgnacji roślin,
• podłoży (ziemia uniwersalna, podłoża specjalistyczne, torf, keramzyt, kora, kamień dekoracyjny etc.),
• urządzeń ogrodniczych (roboty koszące, traktory, kosiarki elektryczne i spalinowe,
kosy i podkaszarki, wertykulatory, aeratory, glebogryzarki, dmuchawy i odkurzacze spalinowe
i elektryczne, pilarki spalinowe i elektryczne, myjki ciśnieniowe, pompy wodne, odśnieżarki i wiele
innych),
• narzędzi i opryskiwaczy,
• profesjonalnych grilli,
• profesjonalnych systemów nawadniania,
• artykułów dekoracyjnych do wystroju domu i ogrodu.

Największym atutem Centrum Ogrodniczego Szarotka poza wykwalifikowaną kadrą jest
ponad 22-letnie doświadczenie połączone ze sprzedażą profesjonalnych, markowych urządzeń.
Jesteśmy dealerem najważniejszych marek na rynku m.in.:

Codziennie słuchując potrzeb swoich klientów powiększamy stale asortyment, dzięki czemu znajdziesz
tu wszystko czego potrzeba w Twoim ogrodzie.
Zakupione urządzenia ogrodnicze można gwarancyjnie i pogwarancyjnie serwisować w naszych
autoryzowanych serwisach. Nasi serwisanci fachowo zdiagnozują i naprawią nie tylko urządzenia, które
posiadamy w sprzedaży ale również wiele innych.
Szczegóły oraz cennik napraw na www.szarotka.com.pl/serwis

Centrum Ogrodnicze Szarotka cieszy się uznaniem KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, FIRM, HURTOWNI,
URZĘDÓW ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, KWIACIARNI, SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH,
RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH nie tylko w Polsce, ale również w Czechach i na Słowacji,
którzy posiadają nasze karty rabatowe.

W zeszłym roku nasze oddziały odwiedziło łącznie ponad 160 tyś osób.
Sporządzamy oferty i wyceny do przetargów publicznych dla Urzędów oraz Instytucji.
Prowadzimy sprzedaż automatycznych systemów nawadniania.
Dla każdego Klienta nasi partnerzy handlowi wykonają projekt kompletnego systemu
nawadniania gratis:
• Micro-Drip-System -nawadnianie kropelkowe
• Pipeline - puszki poboru wody
• Sprinklersystem - zraszacze wynurzalne

Współpracujemy z biurami architektonicznymi oraz firmami ogrodniczymi.
Projektujesz oraz zakładasz ogrody? Skontaktuj się z nami!
+48 663 995 727
w.nowy@szarotka.com.pl

