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Sopro oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych. Stosując konsekwentną
strategię zarządzania marką staliśmy się czołowym specjalistą w naszej dziedzinie. Najlepszym tego dowodem jest
Sopro No.1 - znana i uznana w całej branży budowlanej wysoko elastyczna zaprawa klejowa do układania płytek
ceramicznych. Silnymi czyni nas połączenie dwojakiego doświadczenia: wieloletnie know-how w produkcji cementu i
równie ważne kompetencje w zakresie wytwarzania produktów chemii budowlanej.

Oferta Sopro obejmuje:
-

kleje i fugi do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
systemy uszczelnień basenów, tarasów, łazienek i innych pomieszczeń wilgotnych
zaprawy do murowania klinkieru
systemy fugowania kostki brukowej
systemy bitumiczne
szpachle samopoziomujące, szpachle do ścian i podłóg
zaprawy montażowe, dodatki do zapraw
preparaty gruntujące oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji okładzin

INFORMACJE PRASOWE

- SOPRO na poznańskich targach BUDMA
- Balkony i tarasy, czyli Sopro na targach Interbud 2014
- Sopro Polska Sp. z o.o. Budowlaną Firmą Roku 2013
- Sopro na targach Interbud 2014
- Dyplom uznania dla Sopro Polska Sp. z o.o. podczas gali Perły Ceramiki UE 2013
- Odznaczenia państwowe dla pracownik&oacute;w Sopro!
- Sopro sponsorem Regionalnych Mistrzostw Polski Glazurnik&oacute;w
- Sopro sponsorem zawod&oacute;w triatlonowych
- Sopro Polska wprowadziła na rynek nową zaprawę do murowania i fugowania klinkieru
- Sopro sponsorem Regionalnych Mistrzostw Polski Glazurnik&oacute;w
strona 1 / 2

newss.pl

Sopro Polska

- Sopro OBZ 277. Okapniki dostosowane do systemu posadzek żywicznych
- Nowa formuła Sopro podczas MUREXPO
- Nowe kolory Sopro DF 10
- Sopro zaprasza na BUDMĘ 2013
- Sopro z wyr&oacute;żnieniami &#34;Ambasador Sportowej Polski 2013&#34; oraz &#34;Produkt na medal
2013&#34;
- Sopro PTW 267. Profile dostosowane do systemu drenażowego !
- W sobotę 26 maja 2012 roku Rzesz&oacute;w gościł najlepszych glazurnik&oacute;w Podkarpacia
- Sopro na Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA
- Sopro RAM 3 - nowa, super szybka szpachla wyr&oacute;wnawcza i renowacyjna!
- Sopro DF 10 - fuga nowej generacji!
- &#34;TOP BUILDER&#34; dla Sopro TOPAS oraz Sopro FF 450 extra!
- &#34;Budowniczy Polskiego Sportu&#34; dla Sopro
- Sopro FF 450 extra - nowa, ulepszona zaprawa klejowa - S klasa!
- Sztuczna inteligencja na rynku budowlanym
- Sopro na Facebooku
- Sopro TOPAS: Dekoracyjna fuga epoksydowa
- Galeria inspiracji: Dobierz fugę do płytek
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