
MESAČNÁ
VEĽKOOBCHODNÁ
PONUKA07



balenie           zľava

0,6 kg

2,5 kg

4 kg
5%

FARBY NA DREVO

BALAKRYL
Polyurex

Polyuretanový podlahový lak na nové 
aj renovačné bezfarebné nátery.

FARBY NA STENU

PRIMALEX
Tekutá farba

Rad univerzálnych akrylátových tónovacích 
farieb v 18 vybraných odtieňoch.

balenie           zľava

0,25 l

0,5 l 5%

FARBY NA KOV

PRIMALEX
Vrchná farba

Farba určená k finálnym krycím náterom dreva 
aj kovu v interiéri aj exteriéri.

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l

5 l
5%

FARBY NA KOV

BALAKRYL
Kov 2v1

Jednovrstvová vodou riediteľná krycia farba 
určená na nové a renovačné, vrchné 
aj základné nátery.

balenie           zľava

0,7 kg

2,5 kg

5 kg
5%

balenie           zľava

1,6 kg 10%

DOPLNKY

LAGUNA
Triplex tablety

Viacúčelový prípravok určený na pravidelnú 
dezinfekciu bazénovej vody.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

FARBY NA STENU

PRIMALEX
Plus, Polar, 
Standard 

Biele interiérové farby, ktoré výborne kryjú.

balenie           zľava

7,5 kg 5%

FARBY NA DREVO

BALAKRYL
Voskový olej

Interiérový vodou riediteľný olej na drevo 
na báze prírodného včelieho vosku.

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l 5%

3x VYŠŠIA
MECHANICKÁ
ODOLNOSŤ



balenie           zľava

0,75 l

2,5 l 5%

FARBY NA DREVO

CHEMOLAK
Lodný lak 
U 1066

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

balenie           zľava

600 ml 5%

DOPLNKY

DUPLI-COLOR
CAR´S Spray

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

balenie           zľava

č. 1 - č. 4 5%

DOPLNKY

SPOKAR
Štetec plochý
81267

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

FARBY NA KOV

CHEMOLAK
Uniakryl

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

balenie           zľava

0,75 l

5 kg

10 kg
5%

FARBY NA KOV

SLOVLAK
Renokov

Špeciálna jednozložková, tixotropná, 
antikorózna náterová látka na kov 2v1.

balenie           zľava

0,75 kg

2,5 kg 5%

DOPLNKY

KITTFORT
Vápno 
na bielenie

Minerálny náter na bielenie a maľovanie.

balenie           zľava

6 kg

12 kg 5%

DOPLNKY

ELASTIK
Riedidlo C 6000

Používa sa na riedenie nitrocelulózových 
náterových látok a hmôt.

balenie           zľava

370 g

1 l

3,4 l

4,5 l

9 l

5%

DOPLNKY

tesa®

Precision Mask
Sensitive 4333

Extra tenká páska z washi papieru s dobou 
odstrániteľnosti do 14 dní. Farba nepodtečie, 
páska nestrhne podklad. Pre maskovanie veľmi 
citlivých povrchov, napr. tapiet, dreva, čerstvo 
natreté plochy v interiéri.

balenie           zľava

30mm x 25m

30mm x 50m 10%













Fotografie sú ilustračné. Akcia platí od 1.7.2021 do 31.7.2021.

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.: +420 532 193 923

brno.disp@ppg.com 

Veľkosklady - logistické centrá:


