
MESAČNÁ
VEĽKOOBCHODNÁ
PONUKA05

Kúp paletu 
Primalex Polar 15 kg 
alebo 25 kg balenie 
a získaj 15 % zľavu.

00273241
Primalex Polar 15 kg
00322712
Primalex Polar 25 kg

00311893
Primalex Projekt 25 kg

00312040
Primalex Projekt 40 kg

Akcie pla a od 1. 5.  - 10. 6. 2022

* Zľava sa skladá
z 13 % zľavy na produkty 
a 2 % zľavy za paletu.

Kúp paletu
Primalex Projekt 25 kg

alebo 40 kg balenie
a získaj 15 % zľavu.

15% ZĽAVA*



V priebehu 14 dní sme stretávali ľudí zo všetkých kútov sveta a 
rôzneho veku. To, čo sme najviac chceli (dôkladne vyčistiť 
myseľ), sa darilo. Najväčšou starosťou týchto dní bolo vstať, 
zbaliť si svoj batoh a dôjsť do ďalšieho mesta, kde si zložíme 
hlavu. 

Počas nášho putovania som stretla ľudí 
rôznych profesií, od inžiniera pracujúceho v  autopriemysle z 
Nemecka, cez spisovateľa z Brazílie, dôchodcu z Kanady, kuchá-
ra z Argentíny (ktorý si 5 rokov šetril  na cestu). S niektorými som 
v kontakte doteraz. Bola to jedna z mojich najlepšie strávených 
dovoleniek. Rada spomínam aj na miestnych ľudí, ktorí nám 
chceli ochotne pomáhať každý deň.

Dúfam, že Vás moje rozprávanie zaujalo. Kto vie, budúci rok sa 
chystám opäť na cestu. Ak sa to podarí dám Vám vedieť.

Prajem Vám, aby sme spoločne zúročili všetku našu snahu, v čo 
najlepšie výsledky so vzájomnou spokojnosťou.

Je mi cťou a  potešením 
prihovoriť sa Vám. Tí z 
Vás, ktorí ma poznajú 
osobne vedia, že v spoloč-
nosti PPG pracujem od 
roku 2009. Posledných 
pár rokov je pre každého z 

nás z pohľadu odhadu sezóny jeden veľký rébus. Neočakávané 
zvraty a vývoj cien surovín nám všetkým spôsobujú nemalé 
problémy. Pre mňa a kolegov je veľmi dôležité veriť v  tradície, 
vlastné hodnoty, žiť, pracovať a  tvoriť v  priateľskej atmosfére. 
Spolupráca v  takomto duchu je pre každého z nás potešením. 
Všetci sa snažíme popasovať s aktuálnou situáciou (ceny, obraty, 
konflikty), ako najlepšie vieme. Našou súčasťou je mimo našej 
práce a snahy byť úspešný, aj náš súkromný život. Aby sme 
zvládali pracovný nápor, potrebuje každý z nás načerpať energiu. 
Tú, každý z nás hľadá na inom mieste.

Môj prípad je takýto. Som mamou (v tomto čase dúfam, čerstvej 
maturantky) a  zároveň babičkou dvoch vnukov, ktorých mám 
vďaka dospelému synovi. Mám mladšiu sestru, ktorá žije už 20 
rokov na severozápade Španielska, neďaleko mesta Zaragoza. 
Pri mojich návštevách Španielska ma zaujali turisti označení 
bielou mušľou -„peregrinos“.  Zo zvedavosti som si pozrela film 
„The way“ a bolo rozhodnuté. Pol roka som sa prechádzala 
hlavnou ulicou Trebišova s batohom nabaleným knihami, vo fitku 
kráčala na bežeckom páse so záťažovou vestou a vyhýbala som 
sa výťahu. 

Pripravovala som sa na cestu plnú mýtov. Chodník, ktorý v minu-
losti zbavil viny a očistil od hrdelného zločinu, mi mal vyvetrať 
hlavu. Na toto dobrodružstvo sa so mnou podujal môj švagor a 
po dôslednom naplánovaní našej cesty sme vyštartovali. Obaja 
sme nemali poňatia, ako to vypáli. Ja, Slovenka (čo rada rozprá-
va) a môj švagor, Španiel. Cestu som mala preštudovanú, všetky 
mýtické miesta som prechádzala so zimomriavkami. Na mieste 
Cruz de Ferro som sa postavila chrbtom ku kope skál a kameňov 
a podľa legiend som zahodila za seba svoje starosti a trápenia 
(kamienok, ktorý som si priniesla zo Slovenska) a  pokračovali 
sme so švagrom na svojej ceste bez nich. 

Lucia Uhrinová
Area Manager





FARBY NA KOV

CHEMOLAK

Syntetika vrchná

Syntetický univerzálny email určený na vrchné 
konečné nátery, hlavne kovových materiálov 
pre vonkajšie aj vnútorné prostredie.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

balenie           zľava

0,6 l 5%

FARBY NA STENU

PRIMALEX

Fortec

Biela umývateľná farba pre vysoko zaťažované 
povrchy, ktoré sú príležitostne vystavované 
vlhkosti.

balenie           zľava

1 l

4 kg

7,5 kg

15 kg

5%

FARBY NA KOV

NOVOCHEMA

Synta 

Vrchný syntetický univerzálny email určený 
na nátery v interiéri aj exteriéri s výbornou 
poveternostnou odolnosťou.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

balenie           zľava

0,75 kg

2,5 l

5 kg

10 kg

22 kg

5%

balenie           zľava

5 l

10 l 5%

FARBY NA STENU

PRIMALEX

Primer

Biela základná farba na prípravu podkladov 
v interiéri, ktorá zjednocuje nasiakavosť
povrchu.

ROKOV
OCHRANY8

FARBY NA STENU

SLOVLAK

Premio

THERMO

Biela oteruvzdorná, interiérová maliarska 
farba plnená jemným keramickým plnivom 
s tepelnoizolačnými vlastnosťami.

balenie           zľava

3 kg

7,5 kg 5%

balenie           zľava

0,7 kg

2,5 kg 5%

FARBY NA DREVO

BALAKRYL

Telux

Hrubovrstvá lazúra na nové aj renovačné 
nátery.

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l 5%

FARBY NA DREVO

BALAKRYL

Voskový olej

Interiérový olej na drevo na báze prírodného 
včelieho vosku.

POZNÁTE
Z TV

FARBY NA STENU

KITTFORT

Tekutá maliarska 

farba 

Maliarska a tónovacia farba pre interiérové 
aj exteriérové použitie.

balenie           zľava

350 g 5%



balenie           zľava

250 g 5%

balenie           zľava

1 kg

5 kg 10%

FARBY NA DREVO

BOCHEMIE

Bochemit Opti F+

- Preventívna dlhodobá ochrana dreva
- Hmyz, huby, plesne
- Výdatnosť 100 m²/ 1kg
- Aj proti drevomorke
* Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

balenie           zľava

1 kg

5 kg 10%

FARBY NA DREVO

BOCHEMIE

Bochemit Hobby 

- Určený na menšie plochy
- Hmyz, huby, plesne
- Výdatnosť 13,5 m²/ 1kg
* Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

balenie           zľava

1 kg

5 kg 10%

FARBY NA DREVO

BOCHEMIE

Bochemit Original

- Preventívna dlhodobá ochrana dreva
- Hmyz, huby, plesne
- Výdatnosť 74 m²/ 1kg
- Aj proti drevomorke
* Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l 10%

FARBY NA DREVO

HELIOS

Bori Tenkovrstvá 

lazúra 

Dekoratívna a hĺbková ochrana pre rozmerovo 
stále drevo - obklady, ploty, nábytok. 
*vybrané balenia dostupné na objednávku

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l 5%

FARBY NA DREVO

CHEMOLAK

Chemolux S-extra 

Tixotropná hrubovrstvá lazúra vytvára 
na povrchu hrubú vrstvu, ktorá chráni drevo 
pred nepriaznivými vplyvmi počasia.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

FARBY NA DREVO

KITTFORT

Tmel Drevokitt

Veľmi jemný krémovitý tmel na opravy prasklín, 
kazov a rýh v dreve.

FARBY NA DREVO

COLOR

COMPANY

Krovsan PROFI+

Vysokoúčinný fungicídny a insekticídny 
prípravok s okamžitým likvidačným 
a preventívnym účinkom na ochranu dreva.
Platí na odtiene: bezfarebný, hnedý a zelený.
* Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

balenie           zľava

1 l

5 l

10 l
10%

FARBY NA DREVO

HELIOS

Belinka Toplasur 

UV Plus

Hrubovrstvová lazúra, ktorá je zvlášť vhodná 
na ochranu dreva, ktoré je vystavené horším 
poveternostným vplyvom.
* Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l

5 l
10%



ŠPECIÁLNA
AKCIA

balenie           zľava
Crystal

90 g / 290 g

Universal
142 g / 389 g

5%

DOPLNKY

HENKEL

Lepidlo Pattex 

One for All

Montážne lepidlá ponúkajúce výborné 
parametre pre všetky druhy prác.

DOPLNKY

SPOKAR

Kartáč 1100

Kefka drôtená 5 radová sa používa na odstraňo-
vanie hrubých nečistôt z povrchu a je osadená 
oceľovým drôtom s plastovou rukoväťou.

balenie           zľava

5%

balenie           zľava

200 ml 5%

DOPLNKY

EUROPEAN

AEROSOLS

AE Autoemail 

Škoda 

Vynikajúca, rýchloschnúca farba s vysokou krycou 
schopnosťou, dlhodobou farebnou stálosťou 
a odolnosťou voči poškrabaniu.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

DOPLNKY

EUROPEAN

AEROSOLS

AE Prima

Univerzálna rýchloschnúca farba v spreji pre 
drevené, kovové, hliníkové, sklenené a kamenné 
povrchy a pre rôzne druhy plastov.

balenie           zľava

500 ml 5%

balenie           zľava
350 g

1 l

3,4 l

4,5 l

9 l

5%

DOPLNKY

ELASTIK

Riedidlo S 6006

Používa sa na riedenie syntetických náterových 
hmôt, ktoré ľahko zasychajú na vzduchu.

DOPLNKY

BKP

Polykar nový 

rapid

Univerzálny plniaci tmel s predĺženou dobou 
spracovateľnosti na tmelenie stredných 
a väčších nerovností.

balenie           zľava

0,2 kg

0,5 kg

2 kg
5%

DOPLNKY

HENKEL

Ceresit CE40

Vodeodolná, flexibilná škárovacia hmota 
na škárovanie keramických obkladov a dlažieb.
*platí na odtiene: antracite, bahama, grey, 
chocolate, white

balenie           zľava

2 kg

5 kg 5%

DOPLNKY

SLOVLAK

Hydroban 

Syntetická vodeodolná náterová látka na nátery 
betónu a iných materiálov, ktoré je potrebné 
chrániť pred vlhkosťou. 
*vybrané balenia dostupné na objednávku

balenie           zľava

0,75 kg

2,5 kg 5%









VIP DOVOLENKA 
ANDALÚZIA + GIBRALTÁR 2023



VIP DOVOLENKA 
SINGAPUR + MALDIVY 2023



Fotografie sú ilustračné. Akcia platí od 1.5.2021 do 31.5.2022.

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

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:


