


Przedmiotem działalności firmy AKONTO są usługi z za- 

kresu księgowości. Do kompetencji pracowników firmy 

należy prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, peł- 

nej rachunkowości spółek, a także kadr i płac oraz wiele 

innych. Zaletą firmy jest indywidualizacja działań ukie- 

runkowana na poszczególne potrzeby spółek i pełen za- 

kres usług dostosowanych do najbardziej wymagających 

oczekiwań zleceniodawców.

Firma BIUROWE.COM.PL dostarcza swoim klientom pro- 

dukty niezbędne do codziennej pracy w biurze zawsze na 

czas, na miejsce i w dobrej cenie. Działalność Biurowe. 

com.pl od początku istnienia opierała się na najwyższej 

jakości obsłudze podmiotów gospodarczych i instytucji. 

O wysokiej jakości obsługi firmy świadczy fakt, że zaopa- 

truje firmy zarówno nadające certyfikaty ISO, jak i posia- 

dające takie certyfikaty.

CTM Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim od 2004r. Pod- 

stawą działalności jest sprzedaż hurtowa szerokiej gamy

asortymentu do budowy i obsługi basenów i Spa. Nawią- 

zując kontakty z zachodnioeuropejskimi firmami, któ- 

rych jesteśmy dystrybutorem, dokonaliśmy szczegółowej 

analizy nie tylko pod kątem specy ki polskiego rynku, ale 

także jakości oferowanych produktów, dbałości o klienta  

i przystępności cen. Oferowane przez nas produkty są naj- 

wyższej jakości i gwarantują klientowi nie tylko komfort 

użytkowania, ale i bezpieczeństwo - www.ctm.net.pl

DR-TECH Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi w branży 

kolejowej jako autoryzowany punkt serwisowy. Nasz za- 

kres działalności to usługi związane z zabudową, urucho- 

mieniem, serwisem oraz utrzymaniem wszystkich typów 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym zgodnie z uzy- 

skanym wcześniej świadectwem autoryzacji.

Firma KUR.KATOWICE S.C. powstała w 1992 roku. Zaj- 

mujemy się działalnością związaną z pożarnictwem,  

w szczególności sprzedażą i konserwacją, naprawą, le- 

galizacją oraz rozmieszczeniem wszelkiego typu gaśnic  

i agregatów, przeglądami technicznymi sprzętu p.poż. 

oraz pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów we- 

wnętrznych i zewnętrznych. Do kompetencji pracow-

ni- ków  rmy należy także badanie szczelności węży hy- 

drantowych, szkolenia p.poż. pracowników, opracowanie 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich 

obiektów oraz przygotowanie kompleksowe obiektu do 

odbioru przez Straż Pożarną.

Firma LEDA istnieje na rynku od roku 2005. Główny profil 

działalności firmy to usługi związane z naprawą podze-

społów elektronicznych oraz usługi programistyczne z 

wykorzystaniem Java, .NET. Doświadczona kadra LEDY 

jest gwarancją rzetelnie wykonywanych usług.

Współpracę z Klubem Biznesu rozwija także Firma Na- 

tan, która zajmuje się wynajmem pojazdów do prze- 

wozu osób. Wcześniej była z nami jako Sponsor Meczu 

GKS Katowice, teraz została Przyjacielem GieKSy. Swoją 

działalność rozpoczęła w 1994 roku, jest zatem na ryn-

ku ponad dwadzieścia lat. Prężnie rozwijająca się spółka 

dzięki atrakcyjnej ofercie i miłej obsłudze sprawiła, że do 

przedstawicieli firmy Natan zgłosił się m.in. GKS Kato-

wice. Firma obsługuje również przewóz osób na wyciecz- 

ki, jak również komunikację miejską w Olkuszu, a także 

współpracuje z Fundacją im. Brata Alberta, dla której do- 

stosowała transport do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Paletawin.pl to wyjątkowy sklep posiadający szeroką  

i doskonałą cenowo ofertę win z całego świata m.in. Fran-

cji, Włoch, Chile, czy USA. PaletaWin.pl poleca wyłącznie 

sprawdzone produkty o najwyższej jakości. Dodatkowo 

dba o to, aby każdy klient otrzymał wzorową pomoc i peł-

ne doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego wina. To 

idealne miejsce, aby zaopatrzyć się w butelkę ulubionego 

trunku do obiadu, kolacji lub też na przyjęcie weselne, czy 

uroczystość rodzinną. Więcej informacji na stronie www.

paletawin.pl.

Remat Cichoń Spółka Jawna w Wojkowicach od 2000 

roku prowadzi działalność handlową jako Autoryzowany 

Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego. Osią- 

gnięcie tej pozycji umożliwiło nam doświadczenie zdo- 

byte w tej branży od początku lat 90-tych, kiedy to wła- 

ściciele  rmy nawiązali kontakty handlowe z kopalniami 

węgla kamiennego i podjęli działalność w zakresie deta- 

licznej i hurtowej sprzedaży węgla. Od 2013 roku jesteśmy 

również Autoryzowanym Sprzedawcą kopalni PG SILESIA, 

producenta węgla wysokiej jakości w bardzo atrakcyjnych 

cenach - www.remat.info.pl

Firma Coffee Solution powstała stosunkowo niedaw-

no, w połowie 2016 roku, posiada jednak ponad 10 lat 

doświadczenia w naprawach tego typu urządzeń. Firma 

handluje kawą, herbatą oraz akcesoriami do jej parzenia, 

ekspresami domowymi/biurowymi jak i profesjonalnymi. 

Świadczy usługi z zakresu serwisu gwarancyjnego takich 

marek jak: NIVONA/MELITTA oraz pogwarancyjnym ser-

wisem wszystkich urządzeń jakie tylko są na rynku i robią 

kawę, a raczej powinny ją robić. Odwiedźcie oficjalną stro-

nę nowego „Przyjaciela GieKSy” www.cssc.pl oraz jego 

profil na Facebooku https://www.facebook.com/csscx/

Safin to ogólnopolski, czołowy producent Saun Fińskich z 

siedzibą w Katowicach. Specjalizujemy się w saunach, ka-

binach infrared wykonywanych pod wymiar, czyli dosto-

sowanych do indywidualnych potrzeb, wymagań i gustów 

naszych Klientów. Wśród producentów saun obecnie nie 

mamy sobie równych, potwierdzą to z pewnością liczni 

Klienci, których realizacje mieliśmy przyjemność wyko-

nać. Sauna komfortowa, sauna standardowa, sauna na 

podczerwień wybierz dla siebie najkorzystniejszą opcję. 

www.safin.pl


