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originálny darček
FAREBNÝ POHÁR
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Za každé 7,5 kg
balenie hotového
odeňa PRIMALEX PLUS
alebo INSPIRO
Viac na www.primalex.sk a www.facebook.com/primalexsk.

Akcia pla do vyčerpania zásob reklamných predmetov.

VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK
príslušenstvo, doplnky a ostatné

lazúry, laky a ochrana dreva

BKP

BOCHEMIE

Finiš

Bochemit Plus I

• striekací tmel
• 1 kg / 4 kg

• 1 l / 5 kg
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ELASTIK

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
príslušenstvo, doplnky a ostatné

príslušenstvo, doplnky a ostatné

HENKEL

Riedidlo S 6005

Ceresit CE40

• 370 g

• škárovacia hmota
• biela / sivá / bahama / terra*
/ jasmín / čokoláda
• 2 kg / 5 kg
*iba pre 2kg balenie
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HENKEL

10
príslušenstvo, doplnky a ostatné

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

KITTFORT

Ceresit CS25

Color Line

• sanitárny silikón
• biely / transparentný / sivý
/ bahama / terra / jasmín
/ čokoláda
• 280 ml

• tónovacia farba
• všetky odtiene
• 100 g / 250 g / 500 g
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PPG PRODUKTY
farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

PRIMALEX

BALAKRYL

Malvena

Betón

• fasádna akrylátová farba
• 1,45 kg / 5 l / 10 l

• vodou riediteľná akrylátová krycia
farba na betónové povrchy
• sivý
• 2,5kg / 6 kg
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lazúry, laky a ochrana dreva

lazúry, laky a ochrana dreva
lazúry

PRIMALEX

PRIMALEX

Lazúra hrubovrstvá

Lazúra tenkovrstvá

• na vrchné hodvábne lesklé nátery dreva
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l / 5 l

• na ochranné a dekoratívne
vrchné nátery dreva
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l / 5 l

5
BALAKRYL

5
farby univerzálne a na špeciálne použitie

PRIMALEX

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

KOV 2v1

Penetrácia univerzálna

• vodou riediteľná jednovrstvová akrylátová
krycia farba na plechy a kovy
• všetky odtiene
• 0,7 kg / 2,5 kg / 9 kg

• širokospektrálny vodouriediteľný
penetračný prostriedok
•1l/3l/5l
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VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK
KITTFORT

príslušenstvo, doplnky a ostatné

Vápno hasené

SPOKAR

príslušenstvo, doplnky a ostatné

Štetec plochý
81333 EVO Proﬁ

• 6 kg / 12 kg

• plochý štetec na univerzálne použitie
• č. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4
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CHEMOLAK

10
farby univerzálne a na špeciálne použitie

CHEMOLAK

Lak U 1066

Lak S 1002

• lodný lak
• 0,75 l / 2,5 l

• syntetický interiérový lak na drevo
• 0,75 l / 4 l / 7 kg

5
SLOVLAK

5
farby univerzálne a na špeciálne použitie

lazúry, laky a ochrana dreva

HELIOS

Hydroban

Bori

• univerzálna farba na betón
• biela / modrá / zelená / oker
/ červenohnedá / šedá
/ svetlošedá
• 0,75 kg / 2,5 kg / 5 kg*

• laková a tentovrstvá lazúra
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l

*iba v odtieňoch šedá
/ svetlošedá / červenohnedá

5

farby univerzálne a na špeciálne použitie
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PPG PRODUKTY
Farby ovplyvňujú našu náladu, dokážu vyvolať rôzne,
väčšinou pozitívne emócie. Páčia sa vám červené autá,
biele šaty? Alebo zelený koberec či sivý nábytok? Na
internete sa dočítate o rôznom vplyve farieb na vaše
podvedomie, dokonca vedia ovplyvniť aj naše správanie. Medzi základné delenie odtieňov patrí triedenie
podľa teploty farieb. Teplé farby sú odtiene oranžovej,
červenej a žltej. Studené farby sú zase zelená, modrá a
ﬁalová. Takýchto zatriedení odtieňov je mnoho. V našej
oblasti sa význam pojmu farba mení na typ náterovej
hmoty v požadovanom odtieni.
Avšak najdôležitejším faktorom, na základe ktorého sa
koncoví zákazníci rozhodujú pri výbere odtieňov, určite
nie je ich triedenie medzi studené či teplé odtiene, ani
sa nerozhodujú, či konkrétna farba je základná, alebo či
je to odvodený odtieň, ktorý vzniká zmiešavaním práve
základných odtieňov. Na základe čoho sa teda rozhodujú? Je to momentálna nálada v mieste nákupu,
bytové doplnky a hlavne nábytok. Určite má vplyv aj
široká ponuka odtieňov. V ostatnom období sa potvrdzuje, že zákazníci sú náchylnejší na výber z menšieho
počtu odtieňov vo vzorkovniciach. Necelých dvetisíc
odtieňov dokáže rozhodiť pôvodnú predstavu o odtieni
aj u najrozhodnutejšieho zákazníka. Je to jeden z dôvodov, prečo majú zjednodušené vzorkovníky taký

úspech. Vzorkovník Primalex tzv. READY MIXov pokrýva
najžiadanejšie odtiene a vzniká priebežne na základe
predstáv zákazníkov, ktoré sú štatisticky vyhodnocované z celého trhu. Preto je pre predajne nedisponujúce
miešacím centrom vhodné využívať ponuku odtieňov z
hotových odtieňov. Sú usporiadané podľa postupnosti
možnosti vzájomnej kombinácie odtieňov. Ak sa zákazník rozhoduje o odtieni, v prvom rade je potrebné, aby
bola známa aj požiadavka na kvalitu, čo sa týka oteruvzdornosti či umývateľnosti. Najvyššiu bežne predávanú triedu má výrobok Primalex Fortissimo Color,
ktorý sa zaraďuje do triedy II. podľa STN EN 13 300, čo
ho predurčuje na nátery stien v kuchyniach, v kúpeľniach či detských izbách. Sýtosť týchto farieb je vysoká,
čo sa často zákazníkmi využíva aj na domáce tónovanie, teda zmiešavanie s výrobkom Primalex Fortissimo
biela. Najviac odtieňov ponúka rad Primalex Inspiro,
ktorý sa vďaka vysokej krycej schopnosti stáva najobľúbenejším medzi „hotovými“ odtieňmi. Výdatnosťou a
možnosťou riedenia vyniká náter Primalex Plus
farebný, ktorého jednoduchá aplikácia vyhovuje aj
zákazníkom, ktorí s maľovaním majú málo skúseností.
Pri každom vyššie uvedenom výrobku je však dôležitá
práca so zákazníkom pri výbere vhodného náteru a
použitia penetrácie podľa podkladu.

VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK
www.primalex.sk

Fotograﬁe sú ilustračné. Akcia platí od 1.7.2018 do 31.7.2018.
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

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.: +421 (41) 707 87 15
Fax.: +421 (41) 707 87 35
dl-lcr@ppg.com

