Materiały Budowlane

Materiały budowlane: jak znaleźć ich ceny?
07.09.2007.

autor: Bartosz Chmielewski
Gdy budujemy dom, jedną z najważniejszych rzeczy jest cena całego przedsięwzięcia. Jednak osoby,
które zamierzają kupić materiały budowlane muszą liczyć się z tym, że ciężko będzie włączyć ten
wydatek do planowanego kosztorysu.
{modulebot:35} Jedną z najtrudniejszych do uzyskania rzeczy na rynku budowlanym są obecnie
aktualne ceny materiałów budowlanych. Podwyżki cen na materiały budowlane, których byliśmy
świadkami w ciągu ostatnich miesięcy spowodowały, iż producenci praktycznie przestali drukować
cenniki, a nawet na regularnie aktualizowanych stronach wiodących firm zamiast ceny danego produktu
znaleźć można najczęściej prośbę o kontakt telefoniczny. Ostatnie spadki cen wcale nie poprawiły
sytuacji: brak stabilności cen materiałów budowlanych czyni znalezienie aktualnych cen niezwykle
trudnym. Sytuacja taka jest szczególnie niekorzystna jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne, gdyż
osoby starające się zaoszczędzić na kupnie cegieł czy tarcicy muszą poświęcić wiele czasu na znalezienie
interesującej oferty. Faktem jest, że składy i magazyny zaczynają się powoli zapełniać, jednak zanim bez
problemu będziemy mogli uzyskać aktualne ceny materiałów budowlanych może jeszcze minąć
przynajmniej kilka tygodni.
Jak więc znaleźć szybko aktualne ceny materiałów budowlanych, które nas interesują? Na szczęście w
dobie dominacji internetu sprawa nie jest aż tak trudna, jak by się mogło wydawać. Możemy korzystać z
wyszukiwarek, dzięki którym jest możliwe uzyskanie zestawienia cen potrzebnych nam produktów,
chociaż metoda ta jednak ostatnio coraz gorzej się sprawdza, gdyż zamiast kosztu zakupu w większości
podany jest jedynie numer telefoniczny lub e-mail producenta. Możemy również szukać cenników w sieci
na własną rękę &ndash; tu jednak trzeba szczególnie uważać, gdyż w Internecie nic nie ginie, więc
wyszukiwarka może nam znaleźć oferty cen na materiały budowlane nawet sprzed kilku lat, w dodatku
należące do nieistniejących już firm. O wiele lepszym rozwiązaniem gdy chcemy uzyskać aktualne ceny
materiałów budowlanych jest korzystanie z serwisów nastawionych na podawanie tego typu informacji.
Szanse na to, że znajdziemy tam jedynie numery kontaktowe producentów czy też przeterminowane
cenniki są dość małe &ndash; tego typu serwisy aktualizują dane nawet co tydzień.
Osoby, które chcą jedynie dokupić niewielkie ilości danego produktu aby dokończyć inwestycję, mogą
znaleźć aktualne ceny materiałów budowlanych na Allegro czy w internetowej Gratce. Tutaj jednak trzeba
szczególnie uważać. Z reguły takie materiały pochodzą z drugiej ręki, sprzedający nie zawsze jest w
stanie określić producenta, warunki składowania z reguły odbiegają od wymaganych, a w dodatku
rzadko kiedy udaje się nabyć w ten sposób większą ilość danego produktu. Nic więc dziwnego, że oferty
na Allegro szczycą się palmą pierwszeństwa, jeśli chodzi o rozpiętość cen a także ryzyko związane z
zawarciem transakcji. Ciągle jednak mogą być one dodatkowym źródłem, jeśli chodzi o aktualne ceny
materiałów budowlanych, głównie ze względu na ich popularność oraz fakt, że aukcje są przeprowadzane
on-line, więc fluktuacje na rynku mają na nie wpływ.
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