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Firma TRIO została przeniesiona z Katowic do Bytomia na ul Rostka 30a. Tutaj można dokonać zakupu
hurtowego lub detalicznego w naszym sklepie firmowym. Firma zajmuje się i specjalizuje w sprzedaży
hurtowej takich akcesoriów samochodowych jak : bagażniki na samochodów osobowych i dostawczych. Jako
przedstawiciel firmy AMOS posiadamy w ciągłej sprzedaży cały asortyment tego producenta jak : relingi,
uchtyty na rower na bazę już zainstalowną na dachu amochodu, uchyty na rower na hak holowniczy,
platformy na 3 rowery z tablicą rejestracyjną, uchwyty na rower, uchwyty do serfingu oraz do przewozu
elementów długich jak kajaki czy drabiny, gałki zabezpieczające przed kradzieżą, kosze do przewozu bagażu
oraz części zapasowe do tych bagażników. Zapraszamy do współpracy.
Hurtownia TRIO rozpoczęła działalność w 1991r.Do kwietnia 2011 działalność prowadzona była w
Katowicach natomiast od maja 2011 przeniosła swoją działalność
do Bytomia na ul. Rostka 30a (naprzeciwko kamienicy pod numerem 26 ).Jako hurtownia akcesoriów
motoryzacyjnych prowadzi sprzedaż hurtową oraz sprzedaż internetową na stronie www.sklep.trio.com.pl
W bogatej ofercie można znaleźć takie towary jak : bagażniki do samochodów, kołpaki samochodowe,
dywaniki do samochodu zarówno gumowe jak i welurowe,
uniwersalne i dopasowane do konkretnego modelu samochodu, łańcuchy na koła do samochodów osobowych
i dostawczych, pióra wycieraczek zwykłych, płaskich,
ze spoilerem oraz gumki wymienne, prostowniki do akumulatorów zwykłych oraz żelowych o różnym prądzie
ładowania, kable rozruchowe 200Amp 400Amp 600Amp 900Amp, linki holownicze, bagażniki na rower,
platformy rowerowe na hak holowniczy, bagażniki na narty, bagażniki do przewozu surfingu kajaków oraz
długich elementów jak drabiny, oraz jako przedstawiciel firmy AMOS producenta bagażników
samochodowych posiadamy wszystkie części zapasowe, relingi, kosze bagażnika, torby do bagażnika, maty
do bagażnika, kosmetyki samochodowe, gałki dźwigni zmiany biegów,podłokietniki, pokrowce na
kierownice, maty na siedzenia, pokrowce na siedzenia, trójkąty ostrzegawcze, kamizelki, apteczki z
certyfikatem unijnym, gaśnice samochodowe, halogeny, lampy stop, lampy diodowe do jazdy dziennej,
żarówki diodowe, żarówki nowej generacji marki Philips Narva, pióra wycieraczek zwykłe płaskie oraz ze
spoilerem i spryskiwaczem, gumki wymienne do tych piór, adaptery do nowych typów wycieraczek, gniazda i
wtyczki do przyczep, lusterka dodatkowe do nauki jazdy oraz do ciągnięcia przyczep,folia do przyciemniania
szyb w różnych kolorach i romiarach, rolety i zasłonki Disney, żaluzje na tył samochodu o wymiarach 90cm
100cm 110cm 120cm oraz na bok zarówno na przyssawki oraz do przykręcania o wymiarach 45cm 50cm
55cm, wentylatorki, osłony na szyby, skrobaczki i szczotki do samochodu importowane oraz krajowe,
kapturki na hak holowniczy, kolpaki 12 cali , kołpaki 13 cali, kołpaki 14 cali, kołpaki 15 cali, kołpaki 16 cali,
kołpaki 17 cali o różnych wzorach ponad 200 rodzaji i różnych kolorach, kołpaki chromowane, emblematy do
kołpaków i felg aluminiowych o średnice 56mm 70mm i 90mm oraz emblematy na karoserię,są to emblematy
zamienniki i nie są to oryginalne ale bardzo dobrze wykonane, końcówki tłumika, opaski , śruby
zabezpieczenia kół oraz nakrętki zabezpieczające, nasadki na hamulec ręczny w różnych kolorach, chlapacze
do przodu i do tyły, anteny i maszty antenowe, anteny automatyczne elektryczne, listwy ozdobne gumowe i
chromowane do samochodu, rantówki na drzwi, taśmy dwustronne, pająki, taśmy do mocowania bagażu oraz
wiele wiele innych ciekawych rzeczy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ZAOPATRUJEMY SKLEPY ,SALONY , WULKANIZACJE,
KOMISY I HURTOWNIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.
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