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VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK

farby univerzálne a na špeciálne použitie
MOTIP

• samozákladový email na kov, 
   drevo a betón
• všetky odtiene
• 750 ml + 33%

Alkyton hladký a kladivkový

5
farby univerzálne

a na špeciálne použitieCHEMOLAK

• email syntetický vrchný univerzálny
• všetky odtiene
• 0,6 l / 2,5 l / 4,5 l 
   / 9 l

Syntetika
vrchná 
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lazúry, laky a ochrana dreva
CHEMOLAK

• ochranná lazúra na drevo
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l

Chemolux S Klasik
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lazúry, laky a ochrana dreva
HELIOS

• hrubovrstvová lazúra, 
   konečný vzhľad povrchu lesklý 
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l / 5 l

Belinka Toplasur UV Plus
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lazúry, laky a ochrana dreva

COLOR COMPANY

• extra silný prípravok s okamžitým 
   likvidačným a preventívnym 
   účinkom na ochranu dreva
• bezfarebný / hnedý / zelený
• 1 l / 5 l / 10 l

Krovsan

10
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

lazúry, laky a ochrana dreva
BKP

• dvojzložkový polyesterový tmel na drevo
• 0,15 kg / 0,5 kg / 1,5 kg

Polykar Drevo
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lazúry, laky a ochrana dreva

Bochemit QB Hobby
BOCHEMIE

• vodou riediteľný fungicidný 
   a insekticídny prípravok na drevo
• bezfarebný / hnedý / zelený
• 1 kg / 5 kg

10
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

lazúry, laky a ochrana dreva
HELIOS

• bezfarebný impregnačný náter 
   na ochranu dreva 
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l 

Belinka Base
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farby univerzálne
a na špeciálne použitieNOVOCHEMA

• vrchná syntetická farba 
   na radiátory
• 1000 / 6003
• 0,75 kg / 5 kg

Synrad
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Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



PPG PRODUKTY

farby univerzálne a na špeciálne použitie
BALAKRYL

• vodou riediteľná farba na drevo a kov
• čierna / zelená
• 0,7 kg

Tabuľová farba
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farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky
PRIMALEX

• interiérový náter na zjednotenie štruktúry stien po drobných opravách 
   alebo po oškrabaní starších náterov z omietok
• 1 l / 5 l

Textúra

5
farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

PRIMALEX

• farebný interiérový náter v pastelových odtieňoch
• všetky odtiene
• 3 kg / 7,5 kg 

Plus farebný

5
lazúry, laky a ochrana dreva

BALAKRYL

• vodou riediteľné bezfarebné 
   fungicídne a insekticídne 
   napúšťadlo
• 0,5 l / 2 l

Napúšťadlo

5
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

lazúry, laky a ochrana dreva
BALAKRYL

• rýchloschnúca vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra
• všetky odtiene
• 0,7 kg / 2,5 kg

Lazúra Telux
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lazúry, laky a ochrana dreva
BONDEX

• gélový čistiaci prostriedok 
   na vyčistenie 
   a regeneráciu dreva 
   zašednutého vzhľadu
• 1 l

Renovation

5



VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK

Malý balík:
Ku každému jednorazovému nákupu 
produktov BONDEX v sume 200 € bez DPH
získaš dosku na krájanie zadarmo.

• ručná slovenská výroba 
• vyrobené z dubového dreva

GRILOVACIA
SEZÓNA
SA BLÍŽI
Veľký balík:
Ku každému jednorazovému 
nákupu produktov BONDEX
v sume 600 € bez DPH
získaš  gril a dosku
na krájanie zadarmo.

GRIL
A DOSKA 

NA KRÁJANIE

ZADARMO

HMYZOM A HUBAMI
VÍŤAZÍ NAD ZMODRANÍM

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Viac na www.primalex.sk a www.facebook.com/primalexsk

LETNÝ KLOBÚK
Kúpte 2 x 0,75 l alebo 1 x 2,5 l balenie
produktu Lazúra & napúšťadlo 3v1

ORIGINÁLNY DARČEK



PPG PRODUKTY

Relatívne najrýchlejšie dokáže zničiť drevnú hmotu drevokazný 

hmyz. Zákazník si v nejednom prípade pravdepodobne dovezie 

domov spolu s drevom aj larvy škodcov. Takisto plesne vo vlhkom 

prostredí dokážu drevo rýchlo zničiť. Tretím nepriateľom dreva je 

jeho modranie. Príčinou modrania sú huby, ktorých výtrusy sa šíria 

pomocou vetra, dažďa a roznáša ich dokonca aj hmyz, takže 

napádajú drevnú hmotu medzi prvými ihneď po odpílení. Veľmi však 

záleží od vlhkosti dreva, ktoré pri vysokých hodnotách paradoxne 

chráni drevo pred týmto druhom ohrozenia. Postupne sa však 

vlhkosť vytráca, preto je ideálne drevo vysušiť v sušičkách a skrátiť 

tým čas, počas ktorého je vlhkosť dreva priaznivá pre šírenie húb, 

zapríčiňujúcich modranie. Je potrebné dbať aj na následné sklado-

vanie a samozrejme chrániť drevo pred dažďom až do aplikácie 

ochranného náteru. Ochranu proti všetkým vyššie uvedeným škodli-

vým faktorom zabezpečí jedinečná receptúra výrobku Primalex 
LAZÚRA & napúšťadlo 3v1, ktorá je tak predurčená k tomuto 

názvu. Špeciálne zloženie lazúry ochráni drevo pred trojicou najne-

bezpečnejších nepriateľov dreva.

Keď je už drevo pripravené na aplikáciu lazúry, väčšina zákazníkov 

to chce mať čo najskôr za sebou, a použitiu biocídneho napúšťadla 

sa snažia vyhnúť. Väčšinou je to však iba z časových dôvodov a 

vysvetlenie o nutnosti použitia takéhoto prípravku síce pochopia, no 

väčšinou neakceptujú. Ponuka výrobku Primalex LAZÚRA                 
& napúšťadlo 3v1 je v tomto prípade na mieste. Zákazník tak 

dostáva v jednej plechovke ochranu dreva a zároveň aj lazúru. 

Aplikáciou dosiahne okrem dekoratívneho aj ochranný účinok. 

Primalex LAZÚRA & napúšťadlo 3v1 sa odporúča na nátery dreva 

hlavne do exteriéru. Konzistencia lazúry zabezpečí hlbokú impreg-

náciu, a teda preniknutie ochranných zložiek do drevnej hmoty. 

Výrobok sa aplikuje v dvoch až troch vrstvách, čím sa zvyšuje aj 

odolnosť dreva voči prenikaniu vlhkosti. Ďalším úžitkom pre zákaz-

níka je jednoduchý postup pri renovácii náteru. Oproti prácnosti 

renovácie hrubovrstvých lazúr je obnova náteru lazúrou Primalex 
LAZÚRA & napúšťadlo 3v1 veľmi jednoduchá. Stačí povrch jemne 

prebrúsiť a očistiť od prachu. Pri výbere jedného z 10 odtieňov 

zákazník dostane do rúk lazúru, ktorá spája nenáročnú aplikáciu        

s účinnou ochranou dreva.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

Primalex LAZÚRA & napúšťadlo



Fotografie sú ilustračné. Akcia platí od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018.

Tlačové chyby sú vyhradené. Zmena cien a sortimentu vyhradená. 

V prípade nedostupnosti tovaru je možné akciové výrobky záväzne 

objednať. Letákové benefity k produktom Vám budú fakturované 

za 1 cent/ks. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Centrála: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 01001 Žilina

www.ppgdeco.sk

Logistické centrum Petrovany

Vysielač 573

082 53 Petrovany

Tel.: +421 517 480 288

Fax: +421 517 480 299

dl-lcp@ppg.com

Distribučné centrum Modřice

U Vlečky 1152

664 42 Modřice, Česká republika

Tel.: +421 (41) 707 87 15

Fax.: +421 (41) 707 87 35

dl-lcr@ppg.com

Veľkosklady - logistické centrá:

VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK

príslušenstvo, doplnky a ostatné

KITTFORT

• biela
• 1 kg / 3 kg / 5 kg / 40 kg

Sadra modelárska

10

kg / 40 kg

modelárska

príslušenstvo, doplnky a ostatné

KITTFORT

• sivá
• 1 kg / 3 kg / 5 kg / 20 kg

Sadra štukatérska

10
príslušenstvo, doplnky

a ostatnéSPOKAR

• vhodný pre vodou riediteľné 
   farby a laky vyššej hustoty
• č. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 
   / 3 / 4

Štetec plochý
81322 AKRYL Profi
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príslušenstvo, doplnky

a ostatnéELASTIK

• nitorcelulózové 
  (acetónové) riedidlo
• 370 g

Riedidlo C 6000
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príslušenstvo, doplnky a ostatné

HENKEL

• Original 3 g, Power Flex gel 3 g, Precision 5 g, 60 sekund 15+5 g

Lepidlá Loctite Super Attak
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Chemoprén

SPOJENIE TRADÍCIE

ZÍSKAJ PERSIL 
ZADARMO
ZA KAŽDÝCH ZAKÚPENÝCH 18 l 
PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZÁL PROFI   
(1 l, 4,5 l , 10 l)  

ALEBO 
PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI  
(1l alebo 4,5l)  

ZÍSKATE  
PERSIL GEL COLOR 2 l (40 praní)

 www.pattex.sk

AKCIA
!

NA PODLAHE LEPENEJ 
CHEMOPRÉNOM, TANCOVALI 
UŽ VAŠI (PRA)RODIČIA

CIA
!
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Na akciu si vytvorte samostatnú objednávku. Platnosť akcie do 30.6.2018 alebo do vyčerpania benefitov.
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