
Farebné dni
7. až 21. apríl 2017
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Vážení zákazníci, 
 
dovoľte nám informovať vás o zmenách organizačnej štruktúry v spoločnos  PPG, 
ktorými prešla na prelome rokov 2016/17 v strednej Európe, ale aj na Slovensku.
 
Po 18 rokoch odišiel Ľubomír Domiňák, ktorý naposledy pôsobil na pozícii Obchodného riaditeľa. 
V rámci novej štruktúry zastáva v súčasnos  pozíciu Business Development Director so 
zodpovednosťou za Rusko, Ukrajinu, Turecko, Pobal e a Jadran. Ľubo aj naďalej zostáva 
konateľom spoločnos  PPG Deco Slovakia s.r.o.
Ľubomír Hajka, ktorý pôsobil na pozícii Obchodný manažér pre západné Slovensko, 
odišiel na konci roka 2016 na dôchodok.

Touto cestou im chceme obom poďakovať za ich významný prínos a pozi vny vplyv na vývoj 
obchodu na Slovensku a, samozrejme, popriať veľa úspechov v nových životných etapách.
 
V rámci zmien, ktoré nastali v regióne strednej Európy, doterajší Obchodný riaditeľ pre Maďarsko 
István Miavecz, rozšíri svoje pôsobenie aj na územie Slovenska a Českej republiky v rámci 
svojej novovytvorenej pozície Market director pre strednú Európu.
Andrej Benko, ktorý u nás pôsobí 8 rokov na pozícii Manažér maloobchodnej siete, po novom 
zastáva pozíciu Regionálneho obchodného manažéra pre región západné Slovensko. Na svojej novej 
pozícii zodpovedá za celkový predaj v rámci svojho regiónu vrátane všetkých predajných kanálov.
Tomáš Kania, Regionálny obchodný manažér pre región východné Slovensko, rozšíril svoju 
zodpovednosť o sieť predajní Dom farieb a je rovnako zodpovedný za celkový predaj v regióne 
východného Slovenska.
 
Naša spoločnosť vám bude aj naďalej zabezpečovať e najlepšie produkty a služby na slovenskom 
trhu. Veríme, že budeme pokračovať v našej nadštandardnej spolupráci a spoločne naplníme 
obchodné ciele. Ako každý rok nám k tomu pomáhajú aj Farebné dni, kde počas dvoch týždňov 
máte možnosť nakúpiť sor ment PPG a vybraných dodávateľov za zvýhodnené ceny. 
Preto neváhajte a pre viac informácií oslovte svojho obchodného zástupcu. 
 
S pozdravom,

Andrej Benko a Tomáš Kania
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7. až 21. apríl 2017

Vážený zákazník,
      
využite dodatočnú 

zľavu 5 % 
na produkty z por ólia 
PPG a zľavy na kompletný 
sor ment dodávateľov 
uverejnených v tomto 
katalógu. 
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NovinkaSpreje Predstavujeme vám
novú radu produktov
od overenej značky

24 atrak vnych od eňov

Univerzálne
farby
Objem balenia: 400 ml

• Kvalitná akrylátová rýchloschnúca farba
• Široká ponuka RAL od eňov
• Vhodná na kov, drevo, plast aj keramiku

Vrchná rýchloschnúca farba s vysokým leskom dostupná v širokej škále RAL od eňov 
s dlhodobou farebnou stálosťou. Bežne odolná pro  vonkajším poveternostným vplyvom, 
hrdzi, chemikáliám (olej, na a) a s vysokou priľnavosťou. Vhodná pre interiér i exteriér. 

Značkovacie spreje Mazadlá

Špeciality Objem balenia: 400 ml
Potrebujete bezfarebný lak, 
an koróznu alebo žiaruvzdornú farbu? 

Pre rozličné
použi e máme 
ten správny 
nástroj.

Fluorescenčná farba so špeciálnym 
rozprašovačom umožňujúcim 
striekanie vo všetkých smeroch 
(vodorovne aj zvisle)

Objem balenia: 500 ml

3 kontrastné od ene

Objem balenia: 400 ml

Mazivo v spreji 
pre jednoduchú 
aplikáciu
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nová receptúra 
synte k 
s aktualizovanými 
od eňmi

nové od ene
spoľahlivo odpudzujú vodu

vrchné farby
na drevo aj kov
novej generácie

zásadne
vylepšená

doba
schnu a
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napredávanejšia produktová rada

UNI

VÝBORNÁ

VOĽBA

PRE VAŠE

PREDAJNE

.... a bude aj
v TV reklame

BALAKRYL UNI opäť nájdete 
aj v časopise Tvorivé bývanie...
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RIEDETEĽNÁ

ANTIKORÓZNA ZÁKLADNÁ I VRCHNÁ FARBA NA KOV

KOV

OSVEDČENÁRECEPTÚRA

Dlhodobý antikorózny účinok

Aplikácia priamo na kov
bez použitia základnej farby

Extrémna priľnavosť k podkladu

VÝBORNÁ KRYCIA 
SCHOPNOSŤ

PROTI HRDZI

ODOLNOSŤ PROTI
POVETERNOSTI

UŽ ČOSKORO

V PONUKE

Balenie: 
Hotové odtiene: 0,7 kg / 2,5 kg / 9 kg
Bázy L, Z: 1 l / 5 l
Konečný vzhľad: matný

sivýbiely červenohnedý tmavý hnedý
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PRE DOKONALÚ
STAROSTLIVOSŤ
A OCHRANU DREVENÝCH
PODLÁH A TERÁS

ŠPECIÁLNY SYNTETICKÝ
NAPÚŠŤACÍ OLEJ

NA ALKYDOVEJ BÁZE
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2017Farebné dni

Používajte biocídne výrobky bezpečne.
Pred použi m si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Skupina Bochemie group a jej materská 
spoločnosť Bochemie, a.s. sídli v Bohumíne. 
Na Slovensku je zastúpená dcérskou 
obchodnou spoločnosťou Bochemie 
Slovakia s.r.o. so sídlom v Prievidzi, ktorá
zabezpečuje distribúciu značky BOCHEMIT.

8%
ZĽAVA
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2017

Spoločnosť Elas k spol. s r.o.  vznikla 
v roku 1991 a od svojho počiatku sa 
venuje výrobe a predaju mrazuvzdor-
ných kvapalín a riedidiel. V súčasnos  
patrí naša spoločnosť medzi najväčších 
výrobcov týchto kvapalín v strednej 
Európe.

Vyrábame všetky základné typy 
riedidiel na riedenie náterových látok - 
synte ckých, nitrocelulózových, 
polyuretánových, epoxidových. 
Kvalitné vstupné suroviny spolu 
s osvedčenými receptúrami zabezpečujú 
spokojnosť našich zákazníkov. 

Farebné dni
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Henkel Slovensko, spol. s r.o. 
Adhesive Technologies 
(Lepidlá technológie)
Henkel je vedúcou spoločnosťou na sveto-
vom trhu s lepidlami, tmelmi a povrchovými 
technológiami pre spotrebiteľov, profesioná-
lov a na priemyselné využi e. Na základe 
našej dlhoročnej tradície disponujeme 
vyváženým sor mentom medzinárodných 

a lokálnych značiek. Spoločnosť Henkel 
ponúka množstvo riešení na uspokojenie 
potrieb rôznych cieľových skupín – spotrebi-
teľov rovnako ako profesionálov i priemysel-
ných podnikov. Všetko sa to začalo 22. júna 
1923, keď továreň spoločnos  Henkel 
v nemeckom Düsseldorfe opus l prvý náklad 
lepidla. Táto historická udalosť znamenala 
zrod obchodného segmentu, v ktorom je 
spoločnosť Henkel dnes svetovým lídrom.

8%
ZĽAVA
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2017Farebné dni

8%
ZĽAVA

CHEMOLAK a.s. je najväčší 
slovenský výrobca náterových
látok s viac ako 130 ročnou tradíciou. 
Výrobný program tvorí výroba náterových 
látok, živíc, lepidiel, riedidiel a pomocných 
prípravkov. Akciová spoločnosť CHEMOLAK 
ponúka širokú škálu farieb, lazúr a lakov na 
rôzne povrchy a pre rôzne oblas  použi a 
ako je strojárstvo, cestná a železničná 
doprava, stavebníctvo, energe ka, chemický, 
drevospracujúci a nábytkársky priemysel a 
mnohé iné odvetvia.

Spoločnosť si dlhodobo udržuje významné 
postavenie na trhu neustálym zlepšovaním 
a zvyšovaním kvality práce, vyrobenej 
produkcie a poskytovaných služieb 
užívateľom. V nadväznos  na získanie 
medzinárodných cer fikátov pre systém 
riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001 
a systém environmentálneho manažmentu 
podľa normy EN ISO 14001, CHEMOLAK a. s. 
dosahuje európsky štandard v kvalite a 
zlúčiteľnos  s európskymi normami.
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Spoločnosť KITTFORT SLOVAKIA  je 
výhradným distribútorom významného 
českého výrobcu. Spoločnosť Ki ort 
Praha s.r.o. je česká rodinná firma, ktorá 
na európskom trhu pôsobí už od roku 
1993. Svojím širokým záberom patrí 
medzi významných výrobcov tmelov, 
lepidiel, živíc, tónovacích farieb, 
stavebných surovín, technickej drogérie 
a prípravkov pre záhradu. 
Naša spoločnosť je jedným z popredných 
dodávateľov vyššie uvedených 
produktov nielen v Českej republike, 
ale aj na Slovensku, v Maďarsku 
a Bulharsku. Našou snahou je ponúknuť 
zákazníkom ucelený sor ment výrobkov, 
ktorý stále doplňujeme a obohacujeme 
o nové produkty. V súčasnej dobe si naši 
odberatelia môžu vyberať kvalitný tovar 
z viac ako 400 výrobných položiek. 

8%
ZĽAVA
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2017Farebné dni

Spoločnosť Mo p Dupli Slovakia s.r.o. 
pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994 
(do 31. 7. 2013 pod názvom TRADIX 
Slovakia s.r.o.) ako dovozca a distribútor 
aerosólových a an koróznych farieb. 
Od konca roka 2006 sa spoločnosť stala 
členom holdingu MOTIP DUPLI - popred-
ného výrobcu aerosólových farieb v Euró- 
pe s výrobnými závodmi v Nemecku 
a Holandsku a s dcérskymi spoločnosťami 
v 13 krajinách Európy. Počas pôsobenia na 

slovenskom trhu sa spoločnosť Mo p Dupli 
Slovakia s.r.o. zaradila medzi špičkových 
predajcov aerosólových a an koróznych 
farieb a dlhodobo patrí medzi stabilných 
partnerov v oblas  predaja náterových 
systémov. Hlavnou značkou u aerosólových 
výrobkov sú spreje DUPLI-COLOR a MOTIP
a u an koróznych farieb náterové hmoty 
pod privátnou značkou Alkyton od 
holandského výrobcu Rust-Oleum.

8%
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Novochema   
Novochema je tradičný slovenský výrobca 
náterových hmôt. Výrobný program je 
zameraný hlavne na výrobu synte ckých 
náterových hmôt na kov, drevo a minerálne 
podklady; asfaltových náterových hmôt na 
strechy, ale aj na výrobu vodouriediteľných 
farieb na fasády a interiér.

5%
ZĽAVA
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Spojené kartáčovny a.s.

Najväčší európsky výrobca šte nových 
výrobkov. Ponuka produktov zahŕňa okrem 
iného aj na eračské a maliarske potreby, kefy 
a upratovacie potreby pre domácnosť, zubné 
ke y a ostatné ke y pre osobnú hygienu. 
Kategória na eračských potrieb zahŕňa široké 
spektrum maliarskych štetcov, šte ek, 
valčekov a ďalšie príslušenstvo. 

Vysoká kvalita je samozrejmosťou tak 
u výrobkov určených profesionálom, 
ako aj u cenovo priaznivých produktov 
pre hobby užívateľov. Značka SPOKAR 
sa tak dôsledne snaží naplňovať svoj slogan 
„Nástroj robí majstra“.

Farebné dni 2017

5%
ZĽAVA
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5. ročník

Termín súťaže:
6. február – 5. máj 2017
Vyhodnotenie súťaže: 17. máj 2017

primalex

Nájdete nás:

SÚŤAŽNÉ TÉMY
Téma 1:

Vtáky Slovenska

Téma 2:
Môj najlepší kamarát

Téma 3:
Dom mojich snov

Školy zaregistrujte sa na:
sutazprimalex@domyfarieb.sk

1. miesto:
Herná konzola 
XBOX One

Výhry pre žiakov: 2. miesto:
Kamera GoPro

Víťazné práce budú zverejnené na:
www.primalex.sk a www.domyfarieb.sk 

Podrobné podmienky súťaže nájdeš na: 
www.primalex.sk alebo www.domyfarieb.sk,
PPG Deco Slovakia s.r.o.; Sad SNP 667/10,
010 01 Žilina

3. miesto:
Čítačka kníh

4. - 50. miesto:
Tričko PRIMALEX

1. - 3. miesto:
Maliarske farby v hodnote 500 €
4. - 50. miesto: 
Maliarske farby v hodnote 100 €

Výhry pre školy:
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PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10

Žilina 010 01
Tel.: +421 (41) 7078733
Fax: + 421 (41) 7078718

E-mail: ppgdecosk@ppg.com
www.ppgdeco.sk 

Farebné dni 
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