


Mazur Med to gabinety specjalistyczne  zlokalizowane 

w samym centrum Katowic w pobliżu Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Nasza działalność jest wyjątkowym po-

łączeniem chirurgii stomatologicznej, stomatologii i orto-

doncji, co sprawia, że szczególnie trudne przypadki mogą 

być leczone na miejscu, bez konieczności zbędnych wizyt 

konsultacyjnych w innych gabinetach. Chcielibyśmy  za-

oferować Państwu nowoczesne i możliwie jak najkrótsze 

leczenie, które przyniesie trwałe efekty estetyczne i zdro-

wotne. 

Możemy naszym pacjentom zaoferować wiedzę  

i umiejętności zdobyte przez lata szkoleń  w za-

kresie studiów specjalizacyjnych, licznych kursów  

i szkoleń doskonalących. Szczególną ofertą są konsultacje 

z zakresu chirurgii szczękowo- twarzowej umożliwiają-

ce  leczenie urazów w zakresie części twarzowej czaszki, 

także tych doznanych podczas uprawiania sportu.

O działalności firmy można przeczytać na stronie interne-

towej www.mazur.med.pl oraz na oficjalnym profilu por-

talu społecznościowego Facebook.

Oferta firmy VIPCARS auto’s kierowana jest dla osób ce-

niących swój czas, wygodę, a przede wszystkim bezpie-

czeństwo przy zakupie i sprzedaży samochodu używane-

go. VIPCARS auto’s sprzedaje tylko te samochody które 

są w idealnym stanie, gdyż to gwarantuje stuprocentowe 

zadowolenie klientów. Przedsiębiorstwo gwarantuje pro-

fesjonalną i miłą obsługę. Na zakupione samochody wy-

stawia faktury VAT, VAT-23%. Istnieje możliwość zamiany 

samochodu, jak również sprzedaży ratalnej. Firma oferuje 

także kredyty samochodowe i leasingowe.

Firma jest przedstawicielem najlepszych światowych firm 

roletowych: FABER, DESTINY DESIGN oraz polskich pro-

ducentów: VERTEX, DECO-SUN, LUXAN, FAKRO, VELUX 

oraz ANWIS. Te znane wszystkim firmy mają bogatą ofer-

tę, a w niej: rolety rzymskie, rolety materiałowe, żaluzje, 

żaluzje drewniane, plisy i ekrany panelowe. TOMŻAL to 

jednak nie tylko żaluzje oraz rolety i roletki, oferuje też 

różnego rodzaju dekoracje okienne. Profesjonalna obsłu-

ga z wieloletnim doświadczeniem zaprojektuje wystrój 

okien w Państwa domu, biurze lub w firmie. Więcej infor-

macji na www.tomzal.pl



Alchemia 24 jest firmą świadczącą wszelkiego rodza-

ju usługi porządkowe. Główną specjalizacją firmy jest 

kompleksowe sprzątanie dużych powierzchni biurowych,  

a także sprzątanie poremontowe i pobudowlane. Spółka 

zajmuje się również obsługą koncertów i festiwali oraz 

kameralnych imprez zamkniętych. Firma Alchemia 24 

działa na wielu płaszczyznach usług porządkowych i roz-

wija swoją ofertę. Kolejnym segmentem działalności fir-

my jest studio kosmetyki samochodowej Miller Detailing 

Katowice. Pełna oferta firmy znajduje się na stronie inter-

netowej www.alchemia24.pl .

Marpol od 15 lat zajmuje się handlem hurtowym na te-

renie całego Śląska. Marpol zaopatruje w chemię gospo-

darczą oraz opakowania firmy, szkoły, sklepy, piekarnie, 

przychodnie oraz szpitale. Firma dysponuje własnymi 

magazynami oraz flotą samochodów, co pozwala szybko 

realizować zamówienia. Marpol współpracuje z producen-

tami oraz bezpośrednimi importerami co gwarantuje na-

sze niskie ceny. Więcej www.hurtowniamarpol.pl.


