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РОБНА КУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
  

Предузеће „Савић“д.о.о. је основано 8.9.1990. године, и од тада је у константном порасту
пословања захваљујући, пре свега, квалитету својих производа и услуга, а затим и
стицању поврења задовољних клијената и пословних партнера.
За више од две деценије свог постојања, поред импозантног пословног простора у
Смедеревској Паланци, предузеће „САВИЋ“ д.о.о., своје производе и услуге учинило је
доступним и купцима шире регије, отварањем стоваришта грађевинског материјала у
Младеновцу (2007. Године), Стојаћаку-Губераш (2008.) и Лазаревцу (2010.г.).

      

У пословним објектима „САВИЋ“ д.о.о. можете пронаћи све што Вам је потребно за
изградњу Вашег новог дома или уређенје животног простора, уређенје ентеријера и
екстеријера, све за опремање купатила, столарију по светским стандардима, све врсте
изолационих материјала, најсавременије кровне покриваче, све попратне материјале од
цемента до специјалних лепкова.

  СВЕ- ОД ТЕМЕЉА ДО КРОВА!
  

Светске признате фирме и домаћи произвођачи, као што су: “Henkel”,” Iko”,” Bramac”,”
Velux”, “Rigips”,” Knauf”,”Rehau”,”Isover”,” Ursa”,” Standard”,” Mondial”,” Krono Group”,”
Genesis”, “Geberit”,” Armal”,” Schiedel”  и др.,
као и домаће: “Керамика” Кањижа, “Полет” Н.Бечеј, “Тоза Марковић”, “Керамика
Младеновац”, “Младост” Лесковац, “Рапид” Апатин, фирма “Мионица”, “Стироцоп”-
Ваљево-Белошевац и др., дале су свој допринос да би Ваш дом постао јединствен. Ми
Вам нудимо преко 7000 артикала што нам даје за право да носимо епитет најбоље „робне
куће у грађевинарству“ на овим просторима, а и шире.
Желимо да будемо близу Вас и да Вам омогућимо пријатну куповину под „једним кровом“
и да са најразноврснијом понудом грађевинског материјала креирамо, у сарадњи са
Вама, комплетно решење Вашег простора, нудећи притом висок ниво ефикасности,
флексибилности и консултантске компетентности.
Наш ПРОЈЕКТНИ БИРО са стручним тимом, може Вам понудити пројектовање свих
врста планова за стамбене, пословне и друге објекте, као и израду комплетне пројектне
документације.
Препоручујемо Вам да користите производе из нашег ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА
(армирано бетонске стубове, бетонске блокове, фер гредице...) или услуге
АРМИРАЧКОГ ПОГОНА (исправљање, сечење, савијање и везивање глатке и ребрасте
арматуре).
САЛОН КЕРАМИКЕ нуди комплетну опрему за Ваше купатило, од инсталација за воду и
канализацију, преко керамичких плочица, санитарија, ормарића за купатило, када, туш
кабина, хидромасажних када и кабина, па до арматура и комплетне галантерије за
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купатила.
Ми имамо СВЕ ШТО ЈЕ ВАМА ПОТРЕБНО. Дођите и одаберите, а ми ћемо Вам
допремити на жељену локацију и адресу.
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