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Sprzęt sportowy i zabawki
http://bawisklep.pl

Sklep Bawisklep zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną zabawek, sprzętu sportowego, sprzętu
turystycznego. Firma zlokalizowana jest w Michałowicach koło Krakowa. Prowadzimy również sklep
internetowy ze sprzedażą wysyłkową. Polecamy sprzęt sportowy i turystyczny znanych marek, takich jak:
Meteor, Bestway, Rox, Fishman, Worker. Jest to sprzęt i akcesoria do uprawiania sportów zimowych,
wodnych, indywidualnych, drużynowych, i sportów walki. Oferujemy też zabawki i akcesoria dla dzieci w
każdym wieku, bogata oferta zabawek militarnych, interaktywnych, drewnianych, muzycznych. Zabawki
bezpieczne dla Najmłodszych, z atestami i certyfikatami. Także zabawki ogrodowe i sportowe dla Maluchów,
hulajnogi i rowerki biegowe.. Zabawki znanych producentów jak: iPLAY, Rolly Toys, Mondo, HH Poland,
Arti. Na letnie dni proponujemy szeroką ofertę dziecięcych basenów ogrodowych Bestway. Sprzęt turystyczny
i akcesoria produkowany w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki, wyposażony w systemy ułatwiające
użytkowanie, funkcjonalny i wysokiej jakości do każdego rodzaju uprawianej turystyki. Duży wybór
ułatwiający dobrać produkt do własnych wymagań. Sprzęt plażowy, dla wędkarzy, majsterkowiczów,
turystów. Dodatkowo profesjonalna bielizna termiczna, turystyczna oraz obuwie. Staramy się sprostać
oczekiwaniom klientów, o czym świadczą pozytywne opinie zadowolonych klientów.
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