


KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy prężnie działająca hurtownią z siedzibą w Zamościu.
Oferujemy najwyższej jakości produkty pochodzące
od czołowych wytwórców obecnych
na polskim rynku wodno-kanalizacyjnym.

Zapewniamy materiały dla firm budowlanych, wykonawczych,
instalatorów, zakładów komunalnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz inwestorów prywatnych.

Wyróżniają nas korzystne ceny, szybkie dostawy w ustalonym
miejscu i terminie oraz dopasowanie do potrzeb Klientów.

We are a thriving wholesaler based in Zamosc.
We offer the highest quality products from leading manufacturers
present on the Polish plumbing market.

Who we are?

We provide materials for construction companies, contractors,installers, utilities,
water and sewage companies and private investors.

We are distinguished by favorable prices, fast delivery at the agreed
place and time, and adaptation to customers' needs.



CO OFERUJEMY?

RURY I KSZTAŁTKI

ARMATURA ŻELIWNA

STUDNIE KANALIZACYJNE

ŻELIWO DROGOWE

GALANTERIA BETONOWA

GEOSYNTETYKI

PIPES AND FITTINGS

CAST IRON FITTINGS

SEWAGE WELLS

ROAD CAST IRON

ROAD CONCRETE

GEOSYNTHETICS

What we offer?



NASZE REALIZACJE

Każdą zamówioną studnię wykonujemy na indywidualne
zamówienia naszych Klientów – każdy z nich ma możliwość
dowolnego doboru poszczególnych parametrów zamawianej studni.
Oferowane przez nas studnie betonowe są przeznaczone
do zastosowania w systemach kanalizacji
ogólnospławnej deszczowej i ściekowej.

Sprzedawane przez nas studnie betonowe
spełniają wszystkie wymagania
norm budowlanych.

Each ordered well is made to the individual orders of our clients
- each of them has the opportunity to freely select the individual
parameters of the ordered well.Concrete wells offered
by us are designed for use in rainwater and sewage systems.

The concrete wells we sell meet all the requirements
of construction standards.

Our realizations



Road slabs are now a popular alternative to asphalt
- they are faster to install and cheaper.

In the offer of our wholesaler you can find road plates with standardized
dimensions.All our plates are in accordance with current construction
standards and have the relevant Technical Approvals.

NASZE REALIZACJE
Płyty drogowe są obecnie popularną alternatywą
dla asfaltu – są szybsze w montażu i tańsze.

W ofercie naszej hurtowni mogą Państwo znaleźć
płyty drogowe o znormalizowanych wymiarach.
Wszystkie nasze płyty są zgodne z obowiązującymi
normami budowlanymi i posiadają
stosowne Aprobaty Techniczne.

Our realizations



Our range includes pipes and fittings for many applications.
Depending on the purpose and needs, we have products:made of reinforced concrete, polyethylene (PE)
high density polyethylene (PEHD), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl chloride with increased
hardness (PVC-U) and concrete.

The products available from us make it possible to create durable and safe installations of various types.

NASZE REALIZACJE
Nasza oferta obejmuje rury i kształtki do wielu zastosowań.
Zależnie od przeznaczenia i potrzeb dysponujemy produktami:
z żelbetonu, polietylenu (PE)
polietylenu o dużej gęstości (PEHD)
polipropylenu (PP)
polichlorku winylu (PVC)
polichlorku winylu o zwiększonej twardości (PVC-U) i betonu.

Dostępne u nas produkty umożliwiają tworzenie trwałych i bezpiecznych instalacji różnego typu.

Our realizations



Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?
Who do we work with?



We are looking for customers in the following industries:
water and sewerage 
road
contracting

Poszukujemy klientów z branży:
 wodno-kanalizacyjnej
 drogowej
 wykonawczej

Z KIM CHCEMY WSPÓŁPRACOWAĆ?
Who do we want to work with?



Our coverage includes all of southeastern Poland.

Nasze zasięgi obejmują całą
południowo-wschodnią Polskę.

GDZIE DZIAŁAMY?
Where do we operate?



Dzieci Zamojszczyzny 16, 22-400 Zamość

+48 609 000 159

 info@wodbet.pl


