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Produkt

Veľkosť

MESAČNÁ
VEĽKOOBCHODNÁ
PONUKA

Počet paliet

Počet benefitov pri odbere

Dodatočná zľava

Primalex Plus

25 kg

1 paleta

24 ks Primalex Radler

2%

Primalex Plus

40kg

2 palety

24 ks Primalex Radler

3%

Primalex Polar

15kg

2 palety

72 ks Primalex Frizzante

3%

Primalex Polar

25kg

1 paleta

24 ks Primalex Frizzante

2%

Benefit bude fakturovaný za 0,01 €/ks.

Tentokrát je rad na mne
trochu sa predstaviť a
porozprávať niečo o sebe,
aj keď ma určite viacerí
z Vás poznáte, nakoľko v
PPG pracujem už od roku
2005, a teda máme už
spoločne čo-to odžité . Za tie roky som si prešiel mnohými
pozíciami, ktoré ma vždy posúvali vpred. Teraz som trochu zišiel
z očí, a tak dostávam na stretnutiach mnoho otázok „Čo vlastne
robím?“. Pracovnú pozíciu opisovať celú nebudem, ale spomeniem len v krátkosti, že okrem DIY reťazcov na Slovensku mám
na starosti aj vyhľadávanie potencionálnych záujemcov na
budovanie našej franšízovej siete Dom farieb. Aktuálne máme
otvorených 11 franšízových predajní a do budúcna plánujeme aj
ďalšie zaujímavé akvizície do miest, kde je na to priestor a
potenciál. Najväčším problémom potencionálnych franšízantov
je práve nájsť vhodný priestor pre podnikanie.... A tu je možno
priestor pre vás všetkých, ktorí potrebujete oživiť predajňu či
zabezpečiť reklamnú kampaň, predávať pod značkou Dom
farieb, ale zároveň byť sám sebe pánom a robiť pre seba... Ak
Vás to oslovilo, pokojne ma kontaktujte a o bližšej spolupráci Vás
informujem oveľa viac.

Dosť už bolo o práci, trochu Vám prezradím, čo je mojim relaxom.
Tým je pre mňa najmä chalupa, ktorú som si pred jedenástimi
rokmi kúpil. Je to starý dom v obci Drnava (pri Krásnej Hôrke),
ktorý každý rok niečo potrebuje. Ale ten relax a príroda okolo, to
je to, čo ma baví. A tento rok som sa rozhodol zbaviť sa starých
náterov na stropoch, ktoré boli hnedé a ani farba sa mi už nepáčila. Po počiatočných pokusoch o odstránenie náteru (odstraňovač, teplovzdušná pištoľ, brúsenie...) som prácu nechal na
odborníkoch a ja som sa len pozeral . Pieskovaním odstránili
starú farbu behom dvoch hodín a bolo hotovo. Krásne staré
zdravé drevo, ktoré už len ošetrím Primalex Lazúrou a napúšťadlom 3v1. Tú som si už odskúšal minulý rok pri novej podlahe a tá
kresba dreva vyzerá naozaj super, určite odporúčam. Takže toto
leto sa bude natierať.
Zvyšok času venujem podpore môjho syna, ktorý aktívne hrá
basketbal a túto sezónu ukončili pekným tretím miestom na
Majstrovstvách Slovenska.
Verím, že som Vás trochu inšpiroval, či už natieraním alebo budúcim biznisom a prajem Vám, aby naša maliarska sezóna vyšla
tak, ako si predstavujeme.
Tomáš Kania
Key Account and Business
Development Manager

VIP DOVOLENKA
ANDALÚZIA + GIBRALTÁR 2023

VIP DOVOLENKA
SINGAPUR + MALDIVY 2023

FARBY NA STENU

FARBY NA STENU
FA

PRIMALEX
UV Latex

P
PRIMALEX
Tekutá farba
T

balenie
10 kg

zľava

5%

Matný, žiarivo biely náter s vysokou
odolnosťou voči oderu za mokra
a umývateľnosťou s vynikajúcou
pa
op epus os ou a krycou
ycou sc
op os ou
paropriepustnosťou
schopnosťou.

bbalenie

zľava

0 l
0,25

5%

0,5 l

FARBY NA KOV

FARBY NA DREVO

PRIMALEX
Vrchná farba

PRIM
PRIMALEX
Lazúra 3v1
Lazú

balenie

zľava

balenie

5%

00,75
75 l
2,5 l
5l

0,75 l
2,5 l
5l

Farba určená k ﬁnálnym krycím náterom
dreva aj kovu v interiéri a exteriéri.
*mat / lesk

zľava

5%

FARBY NA DREVO

FARBY NA DREVO

BALAKRYL
Polyurex

BONDEX
Decking Oil

balenie

zľava

balenie

zľava

0,6 kg
2,5 kg
4 kg

5%

0,75 l

5%

Polyuretanový podlahový lak na nové
aj renovačné bezfarebné nátery.
*mat / polomat / lesk

2,5 l

FARBY NA STENU

FFARBY NA KOV

KITTFORT
Vápno na bielenie

S
SLOVLAK
Korozal základ

balenie

bbalenie

6 kg
12 kg

zľava

5%

1 kg
Minerálny náter na bielenie a maľovanie.

5 kg

Rad univerzálnych akrylátových tónovacích
farieb v 18 vybraných odtieňoch.

Lazúra ponúka kompletnú ochranu dreva proti
hubám, drevokaznému hmyzu a zamodreniu.
*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu
a informácie o výrobku.

Špeciálny napúšťací olej na alkydovej báze
určený na ochranu a konzerváciu povrchu dreva.

zľava

5%

Špeciálna jednozložková základná antikorózna
farba do interiéru aj exteriéru.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

FARBY NA KOV

FARBY NA DREVO

CHEMOLAK
Uniakryl

CHEMOLAK
DREVOLAK U 1066

balenie
0,75 kg
5 kg
10 kg

zľava
Používa sa hlavne na vodorovné dopravné
značenie vozoviek, chodníkov a iných
asfaltových a betónových plôch.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

5%

balenie

zľava

0,75 l

5%

2,5 l

DOPLNKY

DOPLNKY

DUPLI-COLOR
Alkyton

DUPLI-COLOR
CAR´S Spray

balenie

balenie

750 ml

zľava

5%

Samozákladový, antikorózny, farebne stály email
na kov, drevo a pohľadový betón dodávaný
v rôznych odtieňoch.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

600 ml

zľava

5%

DOPLNKY

DOPLNKY

HENKEL
Pattex Chemoprén

HENKEL
Ceresit CL 50
a 51

balenie

balenie

50 ml
120 ml

zľava

5%

Pevné, univerzálne, teplovzdorné a rýchlo
vytvrdzujúce kontaktné lepidlá umožňujúce
lepiť akékoľvek materiály aj v náročných
podmienkach.
*Extrém, Univerzál, Transparent, Obuv

2 kg
12,5 kg

Spreje určené na práce pri lakovaní autodielov
s dobrou krycou schopnosťou, vysokou
odolnosťou a dlhou životnosťou.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

zľava

5%

DOPLNKY

DOPLNKY

ELASTIK
C 6000

SPOKAR
Štetec plochý
EVO 81267

balenie
370 g
1l
3,4 l
4,5 l
9l

Používa sa na povrchovú úpravu dreva
v interiéroch aj exteriéroch na zvýšenie
odolnosti dreva proti vode a vlhkosti.

Jednozložková elastická hydroizolačná hmota
pod obklady a dlažbu v interiéri.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

zľava

5%

balenie

Používa sa na riedenie nitrocelulózových
náterových látok a hmôt.

č. 1 - č. 4

zľava

5%

Štetec so syntetickými dutými vláknami kónickými
v celkovej dĺžke s veľmi jemne rozštiepenými
koncami určenými pre vysoko kvalitnú aplikáciu
všetkých druhov náterových hmôt.

5ǌű%
ĂǀĂ

Spreje
ĞŸŽǀ
Ɵ
Ě
Ž

Ś
Đ
Ǉ
Ŷ
ϮϳĂƚƌĂŬơǀ

Univerzálne farby
ͻ<ǀĂůŝƚŶĄĂŬƌǇůĄƚŽǀĄƌǉĐŚůŽƐĐŚŶƷĐĂĨĂƌďĂ
ͻaŝƌŽŬĄƉŽŶƵŬĂZ>ŽĚƟĞŸŽǀ
ͻsŚŽĚŶĄŶĂŬŽǀ͕ĚƌĞǀŽ͕ƉůĂƐƚĂũŬĞƌĂŵŝŬƵ

Objem balenia: 400 ml

aƉĞĐŝĂůŝƚǇ

WŽƚƌĞďƵũĞƚĞďĞǌĨĂƌĞďŶǉůĂŬ͕
ĂŶƟŬŽƌſǌŶƵĂůĞďŽǎŝĂƌƵǀǌĚŽƌŶƷĨĂƌďƵ͍

Objem balenia: 400 ml

PƌĞƌŽǌůŝēŶĠ
ƉŽƵǎŝƟĞŵĄŵĞ
ƚĞŶƐƉƌĄǀŶǇ
ŶĄƐƚƌŽũ͘
sǇďĞƌƚĞƐŝ
ǌŶĂƓĞũƉŽŶƵŬǇ
ƓƉĞĐŝĄůŶǇĐŚ
ƉƌşƉƌĂǀŬŽǀ͘

DĂǌĂĚůĄ

Objem balenia: 400 ml

DĂǌŝǀŽǀƐƉƌĞũŝ
ƉƌĞũĞĚŶŽĚƵĐŚƷ
ĂƉůŝŬĄĐŝƵ

ŶĂēŬŽǀĂĐŝĞƐƉƌĞũĞ
Objem balenia: 500 ml

&ůƵŽƌĞƐĐĞŶēŶĄĨĂƌďĂƐŽƓƉĞĐŝĄůŶǇŵ
ƌŽǌƉƌĂƓŽǀĂēŽŵƵŵŽǎŸƵũƷĐŝŵ
ƐƚƌŝĞŬĂŶŝĞǀŽǀƓĞƚŬǉĐŚƐŵĞƌŽĐŚ
;ǀŽĚŽƌŽǀŶĞĂũǌǀŝƐůĞͿ

ϯŬŽŶƚƌĂƐƚŶĠŽĚƟĞŶĞ

DĞƚĂůŝĐŬĄ
ĨĂƌďĂǀƐƉƌĞũŝ
MATNÁ
sǇƚǀĄƌĂǀĞűŵŝ
ĞĨĞŬƚŶǉŵĂƚŶǉ
ŵĞƚĂůŝĐŬǉǀǌŚűĂĚ
4 ĂƚƌĂŬơǀŶĞ
ŽĚƟĞŶĞ

5ǌű%
ĂǀĂ

Benefit bude fakturovaný za 0,01 €/ks.

Fotograﬁe sú ilustračné. Akcia platí od 1.7.2022 do 31.7.2022.
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

Veľkosklady - logistické centrá:
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.: +420 532 193 923
brno.disp@ppg.com

