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Partenerul pentru afacerea dumneavoastră. 

Lumea se poate baza pe dumneavoastră.  
Și dumneavoastră pe noi.

HORNBACH 
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim

Telefon: +49 6348 60-00
Fax: +49 6348 60-4000

Serviciile Profi sunt disponibile în toate magazinele HORNBACH.  
Toate datele de contact ale echipei profi locale pot fi găsite la 
hornbach.de/profiservice-kontakt.



Toate informațiile în magazin și pe hornbach-profi.dePentru clienți profi ca dumneavoastră. Servicii Profi HORNBACH.

Mai mult pen-Mai mult pen-
tru clienții profi. tru clienții profi. 
Mai mult pentru Mai mult pentru 
dumneavoastră.dumneavoastră.
Atât în magazin, cât și prin 
intermediul magazinului nostru 
online: tot mai mulți meșteri din 

diverse domenii de activitate se aprovizionează cu materiale 
de lucru de la HORNBACH. Printre cei mai fideli clienți ai 
noștri se numără cei care lucrează în renovare și întreținere, 
dar și instituțiile publice, hotelurile, asociațiile, fermele și 
comercianții.

O gamă bogată și rafturi pline, mărci de înaltă calitate 
la prețuri mereu mici și persoană de contact dedicată la 
biroul nostru profi: dezvoltarea gamei și a serviciilor noastre 
constituie o preocupare permanentă pentru a putea veni în 
întâmpinarea cerințelor legate de proiectele și comenzile 
dumneavoastră. 

În această broșură vă oferim o prezentare generală a 
avantajelor profi la HORNBACH. 

Doriți mai multe informații? Consilierul pentru clienți profi 
din magazinul dumneavoastră HORNBACH vă stă cu plăcere 
la dispoziție. Pur și simplu, sunați sau mergeți la biroul profi 
din magazin.

Salutări cordiale, 
Jochen Braun 
membru al consiliului director Germania
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Toate informațiile în magazin și pe hornbach-profi.de

Puteți găsi consilierul pentru clienți profi la biroul profi din magazin.

În timpul programului de lucru, consilierii pentru clienți profi pot fi contactați 
telefonic.

Prin e-mail puteți trimite solicitări direct consilierului pentru clienți profi.

Și prin WhatsApp puteți trimite rapid mesaje consilierului dumneavoastră pentru 
clienți profi.

Aveți grijă de clienții dumneavoastră. 
Și noi de dumneavoastră.

Persoană de contact dedicată pentru clienți profesioniști în orice magazin HORNBACH.
Consilierul dumneavoastră pentru clienți profi vă va sprijini personal  

pentru orice întrebări și nelămuriri.

„Am comandat mai devreme prin WhatsApp de la consilierul meu pentru clienți profi și tocmai „Am comandat mai devreme prin WhatsApp de la consilierul meu pentru clienți profi și tocmai 
am ridicat. E excelent.”, este de părere un client de la magazinul Dam ridicat. E excelent.”, este de părere un client de la magazinul Darmstadt.

Pentru clienți profi ca dumneavoastră. Servicii Profi HORNBACH.

Noi și mulți alți consilieri 
pentru clienți profi vă 
stăm la dispoziție în 

 toată Germania.
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La HORNBACH prețuri mereu mici: 

Totul la prețuri avantajoase.
Valabil pentru întregul sortiment – atât online, cât și în magazin.

Întotdeauna avantajos.
365 de zile pe an.

Garantat avantajos.
În cazul în care găsiți la un furnizor concurent un articol identic, la un preț 
mai avantajos, noi vă oferim prețul concurenței. În magazin vă oferim 10% 
în plus pentru articolele aflate în stoc. Cu excepția vânzărilor la reducere.

Chiar și după cumpărare.
În cazul în care prețul unui articol scade în decurs de 30 de zile de la 

achiziția dumneavoastră de la HORNBACH, vi se va acorda credit pentru 
diferența respectivă. În acest scop, pur și simplu creați un cont de client, 
înregistrați achiziția cu bonul de casă electronic și, în cazul unei reduceri  

a prețului, veți primi automat un credit pentru următoarea achiziție.  
Cu excepția vânzărilor la reducere.

Mai multe detalii pe hornbach.de/dauertiefpreise

În cazul articolelor astfel etichetate  
aveți un avantaj de preț atunci când 
cumpărați o unitate de împachetare  
mai mare comparativ cu prețul unitar.

Toate informațiile în magazin și pe hornbach-profi.de

Cantitățile mari se achiziționează  
cel mai bine la prețuri profi.

La achiziționarea unor cantități mari, beneficiați de prețuri unitare mai avantajoase. 
Pentru dumneavoastră disponibil imediat în magazin.
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8 Toate informațiile în magazin și pe hornbach-profi.de

Plătiți cu Cardul Profi HORNBACH. Plătiți cu Cardul Profi HORNBACH. 

Plata o dată pe lună
Cu Cardul Profi plătiți pentru materialul dumneavoastră în termen de 5 săptămâni.  
În fiecare lună veți primi o factură.

Fără numerar pentru angajații dumneavoastră
Autorizați-vă angajații să facă achiziții cu carduri suplimentare cu limită individuală.

Factură pentru fiecare achiziție
La fiecare achiziție veți primi o factură completă, autorizată de adminstrația financiară.   

Casa profi
Plătiți mai rapid la casa profi și economisiți timp.

Sumarul achizițiilor
Consilierul dumneavoastră pentru clienți profi vă poate pune la dispoziție un sumar detaliat,  
la nivel de articol, pentru achizițiile dumneavoastră, pentru oricare perioadă.

Garanţie de retur extinsă
Puteți returna gratuit marfa neutilizată din sortimentul nostru în termen de 12 săptămâni.  
Sunt excluse comenzile speciale.

Reducere de preț la unelte de închiriat
Închiriați unelte de la BOELS cu o reducere de 10 % și fără depozit*.

Pentru clienți profi ca dumneavoastră. Servicii Profi HORNBACH.

În primul rând contează ceea ce aveți nevoie.  
Puteți plăti și mai târziu.

Cu Cardul Profi plătiți fără numerar, în termen de 5 săptămâni.

*Aparatele cu preț mare, de ex. excavatoare peste 2,5 t, sunt excluse.

Ce este cardul Profi?
Cu Cardul Profi gratuit aveți la dispoziție o limită 
fixă   lunară de cumpărături. Cu ajutorul acestuia 
puteți face achiziții fără numerar și plătiți luna 
următoare. Și angajații dumneavoastră pot 
cumpăra, de asemenea, până la o limită  
stabilită individual de dumneavoastră.
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Newton avea teoriile.
Dumneavoastră  

le puneți în practică.

//  Doze de întrerupător și doze  
de conexiune

// Siguranțe și tablouri electrice

// Accesorii îmbinare și fixare cabluri

Instalație electrică.Instalație electrică.

// Întrerupătoare

Mai multe sortimente electro vă stau la dispoziție în magazin și online. 1110



// Unelte construcții din gipscarton// Profiluri și suspendare plafon

// Izolație//  Plăci din gipscarton și plăci din  
ipsos armat cu fibră

Construcții din gipscarton.Construcții din gipscarton.

Alții plătesc antrenamente de 
 fitness. Pentru dumneavoastră  
e pur și simplu munca obișnuită.

Mai multe sortimente   pentru construcții din gipscarton vă stau la dispoziție în magazin și online. 1312



Motivul pentru care  
în dicționar „rezolvat“ este

înainte de „timpul liber“.

Instalații sanitare.Instalații sanitare.

// Ceramică pentru baie și baterii

//   Elemente pentru rezervoare  
și elemente de montaj

// Radiatoare și accesorii

// Material și unelte pentru instalații

Mai multe sortimente sanitare vă stau la dispoziție în magazin și online. 1514



// Unelte și pistoale de vopsit

//  Mase de șpaclu și materiale  
de etanșare

// Lipire și acoperire

// Vopsele, lacuri și tapet

Lucrări de vopsire.Lucrări de vopsire.

Vă rezolvați sarcinile.
Și vocația.

Mai multe   sortimente pentru lucrările de vopsire vă stau la dispoziție în magazin și online. 1716



Buruiana dispare.
Mulțumită dumneavoastră.

// Materiale de construcții pentru grădină

// Plante pentru gard viu, soluri, tufe // Garduri și paravane

//  Mașini de grădinărit și  
accesorii silvicultură

Peisagistică și amenajare grădini.Peisagistică și amenajare grădini.

Mai multe sortimente pentru grădină vă stau la dispoziție în magazin și online. 1918



Toată casa vrea să știe ceva de la 
dumneavoastră. Noi suntem aici dacă 
dumneavoastră vreți să știți ceva.

// Mașini și unelte// Echipament atelier

// Smart Home, încălzire și iluminat// Echipament de lucru

Administrare clădiri și construcțiiAdministrare clădiri și construcții..

Mai multe   sortimente pentru întreținerea clădirilor vă stau la dispoziție în magazin și online. 2120



Sunteți hotelier,  
proprietar de bar și chef deopotrivă.

Pe scurt: profi.

//  Gresie și faianță pentru domeniul  
gastronomiei

// Necesar în domeniul gastronomiei

//   Ghivece pentru plante XXL  
și separatoare

// Igienă în domeniul gastronomiei

Gastronomie și domeniul hotelier.Gastronomie și domeniul hotelier.

Mai multe sortimente pentru domeniul   ospitalității și alimentației publice vă stau la dispoziție în magazin și online. 2322



Aveți grijă de viitorul nostru.
Noi avem grijă de dumneavoastră.

// Protecție solară// Articole pentru bricolajbricolaj

//  Echipamente de joacă în  
conformitate cu EN 1176

// Nisip, pământ, scoarță ornamentală

// Garduri și paravane

// Protecție cădere conform EN 1176

GrădinițeGrădinițe..

Mai multe sortimente vă stau la dispoziție în magazin și online. 2524



Suntem depozitul dumneavoastră.  
Ca să nu vă faceți dumneavoastră unul.

Rafturi pline. Cantități mari pe care le puteți ridica imediat.  
Intrați, încărcați, plătiți și plecați.

Serviciu de închiriere BOELS
Cu Cardul Profi 10 % reducere la uneltele de închiriat. 

Peste 2.500 de mașini, unelte și aparate speciale 
pentru închiriat. Poate fi rezervat și online.

Serviciul de mixare a culorilor
Vopsele, lazuri, lacuri și tencuieli 
– în toate nuanțele și întotdeauna 
remixabile.

Închiriere mostre 
Paletar de culori, precum și mostre 
pentru tapet, pardoseală și plăci 
ceramice în scopul consilierii  
clienților dumneavoastră.

Închiriere remorci și autoutilitare
Acum poate fi rezervat și online.

Serviciu de livrare
Facem livrări direct pe șantier. Livrare  
cu macaraua la cerere în magazin.

Debitare lemn 
În mod profesionist și de o precizie 
milimetrică. Acum rezervați și online  
și ridicați produsele din magazin.

Serviciul pentru gaz
Vă punem la dispoziție o gamă variată 
de gaze: propan, acetilenă, argon, dioxid 
de carbon, oxigen, gaz inert, gaz pentru 
stivuitor, gaz pentru balon.

Servicii suplimentare pentru dumneavoastră.Servicii suplimentare pentru dumneavoastră.

Pentru clienți profi ca dumneavoastră. Servicii Profi HORNBACH. Toate informațiile în magazin și pe hornbach.de/services 2726



// Scară

// Învelișuri protecție

// Blaturi de lucru

// Oglinzi // Rame foto & passepartout

// Protecție solară // Marchize

// Uși interioare & tocuri// Cabine de duș//  Decupaje de tablă & tablă  
pentru canturi

// Protecție împotriva insectelor

// Ferestre

Produse personalizate. Produse personalizate. 
Configurabile și online.Configurabile și online.
Personalizați-vă produsele.  
În magazin, online sau în aplicația HORNBACH.

Pentru clienți profi ca dumneavoastră. Servicii Profi HORNBACH.

Planificator exterior.Planificator exterior.
• Combinați culorile pereților, plintei și ferestrelor.

• Comparați diferite modele de uși.

Planificator de spațiu.Planificator de spațiu.
 Vizualizați spațiul clienților dumneavoastră în 3D

• Alegeți dintr-o mare varietate de pardoseli, tapete,  
vopsele lavabile și uși interioare din sortimentul nostru.

• Amplasați mobilierul în mod individual, în funcție  
de dorințele clienților dumneavoastră.

Toate informațiile în magazin și pe hornbach.de/services 2928



Avantajele unui cont de client
• Transportarea mărfii în siguranță 

În cazul deteriorării unui articol în timpul 
transportului spre locul de utilizare 
în propriul autovehicul sau în mașina 
închiriată, acesta va fi înlocuit.

• Control deplin asupra tuturor 
cumpărăturilor 
Vă puteți vizualiza oricând comenzile. Pot  
fi înregistrate mai multe adrese de livrare.

Pentru clienți profi ca dumneavoastră. Servicii Profi HORNBACH.

Fiecare erou are nevoie de un partener  
pe care se poate baza.

E-Bon
Pur și simplu scanați bonurile de 
casă după cumpărături. În acest fel, 
aveți avea mereu o privire de ansam-
blu și beneficiați de reduceri de preț 
în termen de 30 de zile după achiziție.

Disponibilitate
Cantitatea din stoc și plasarea 
în magazin, precum și prețurile 
noastre profi vă sunt afișate 
împreună cu produsul.

Recunoaștere imagini
Fotografiați articolul și afișați-l 
în aplicația HORNBACH din 
magazinul online.

Gata!

Scanner
Pe șantier, la client sau în fața 
raftului: scanați codurile de 
bare și vi se afișează imediat 
detaliile articolului.

Aplicația HORNBACH.Aplicația HORNBACH.

Comandă și livrare directă
• Posibile diferite metode de plată

• Comandați online și plătiți la magazin.

• Solicitați livrarea articolelor la adresa 
dorită

• De la suma de 50 €, expedierea  
coletului este gratuită

Rezervare și ridicare din magazin
•  Rezervați online confortabil și la orice oră.

•  Ridicați marfa la doar câteva ore după 
rezervare – sau mai târziu, la termenul 
dorit.

•  Toate articolele rezervate sunt pregătite 
pentru ridicare la ieșire marfă sau la 
consilierul pentru clienți profi.

Înregistrați-vă în magazin și pe hornbach-profi.de

Scanați codul și obți- 
neți acum aplicația 
HORNBACH! 

Treceți pe la biroul profi  
pentru o cafea 

sau
stabiliți o întâlnire cu 

consilierul pentru clienți 
la locația dumneavoastră 

sau în magazin.

Mergeți acum la HORNBACH 
și deveniți client profi.

Magazin online.Magazin online.

Mai multe detalii pe hornbach.de/app
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