Zgarnij nagrodę najwyższą w puli
i zajrzyj z nami do zamku Drakuli!
Promocja trwa od 15.11.2018 do 31.05.2019
i skierowana jest do firm dystrybucyjnych i hurtowni
z branży drzewnej

Zasady promocji
Termin: od 15.11.2018 do 31.05.2019 roku.
Promocja skierowana jest do firm dystrybucyjnych i hurtowni z branży drzewnej i dotyczy zakupu produktów
do ochrony i pielęgnacji drewna - w opakowaniach o pojemnościach 0,75 l, 1,0 l, 2,5 l oraz 5,0 l.
Zasady:
Promocja polega na zakupie określonej ilości Produktu Promocyjnego (produkty wyszczególnione zostały
na kolejnej stronie) za co Uczestnik otrzymuje: rabaty promocyjne (tabela nr 1) i nagrody (tabela nr 2).
Warunkiem przystąpienia do promocji jest złożenie zamówienia na Produkty Promocyjne w okresie
od 15 listopada 2018 do 31 maja 2019 roku na specjalnym formularzu zamówień dostępnym u doradców
techniczno-handlowych.
Promocja składa się z 2 etapów, w każdym obowiązuje inny termin płatności za zakupiony towar:
 15.11.18 - 28.02.19 maksymalnie 120-dniowy* termin płatności od daty wystawienia faktury.
 01.03.19 - 31.05.19 termin płatności obowiązujący przed promocją, liczony od daty wystawienia faktury.
* Warunkiem otrzymania 120-dniowego terminu płatności jest pozytywna opinia działu windykacji, związana z oceną finansową Klienta

Rabaty promocyjne (Tabela nr 1)
Kwota netto (po rabatach) zamówionego pakietu

Rabat Promocyjny

> 4 000 zł

2,0%

> 7 000 zł

3,0%

> 10 000 zł

4,0%

> 15 000 zł

5,0%

> 20 000 zł

6,0%

> 30 000 zł

7,0%

> 50 000 zł

9,0%

Produkty objęte promocją
Holzschutz-Grund - impregnat do ochrony drewna

Holz-Tiefenreiniger - środek do czyszczenia

HK-Lasur - rozpuszczalnikowa lazura klasy premium

Wohnraum-Lasur - lazura woskowa do pielęgnacji

HK-Lasur Grey Protect- rozpuszczalnikowa lazura

Hartwachs-Öl - olej utwardzony nadający się

Holzschutz Creme - krem ochronny klasy premium

Idealny do: wielostronnej ochrony drewna już po nałożeniu jednej warstwy / wnika głęboko w drewno,
nie kapie / do zastosowań zewnętrznych / produkt
oparty na rozpuszczalniku

Isoliergrund - powłoka kryjąca o ekstremalnej
żywotności
Idealna do: przeciwdziałania przebijaniu garbników/
jako powłoka gruntująca i międzywarstwa / do drewna
stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni

Dauerschutz-Lasur UV - lazura o wysokim

Allgrund - powłoka kryjąca o ekstremalnej

Garten Öl eco - antypoślizgowy olej na bazie
surowców odnawialnych
Idealny do: tarasów i mebli ogrodowych / zawiera co
najmniej 80% surowców odnawialnych / produkt jest
zgodny z filozofią wegańską

Deckfarbe - powłoka kryjąca o ekstremalnej

Pflege Öl - olej pielęgnacyjny

Wischpflege für geölte Böden - pielęgnat
do podłóg drewnianych na bazie surowców odnawialnych
Idealny do: pielęgnacji olejowanych i woskowanych podłóg drewnianych / drewna stosowanego we wnętrzach/
drewnianych podłóg i schodów / do podłóg korkowych

Idealny do: świerku, jodły i sosny / wnika głęboko
w strukturę drewna / zapewnia długotrwałą ochronę
przed sinizną i zgnilizną / do stosowania na zewnątrz

Idealna do: płotów / altan ogrodowych, wiat samochodowych / pergoli, elewacji, konstrukcji szachulcowych

klasy premium
Idealna do: płotów / altan ogrodowych, wiat samochodowych / pergoli, elewacji, konstrukcji szachulcowych

poziomie ochrony przed UV
Idealna jako: dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura
klasy medium-solid o bardzo wysokim poziomie
ochrony przed UV / do uniwersalnego stosowania na
drewnie używanym na otwartej przestrzeni

Idealny do: tarasów, mebli domowych i ogrodowych/
produkt oparty na rozpuszczalniku / głęboko wnika/
nadaje się również do WPC, drewna termizowanego oraz
gatunku massaranduba

tarasów drewnianych
Skutecznie usuwa resztki powłok olejowych i lazur
z tarasów drewnianych / nie ma konieczności szlifowania desek / produkt wodny / nadaje się do pozostałych
elementów z drewna, stosowanych na zewnątrz

powierzchni drewnianych we wnętrzach
Idealna do: stosowania we wnętrzach mieszkań / bardzo dobra wodoodporność: nadaje się do pomieszczeń
wilgotnych (kuchnia, łazienka) / zawiera naturalne
surowce: olej lniany, naturalne żywice i wosk pszczeli

do trwałej ochrony cennego drewna
Idealny do: uzyskania naturalnej, matowej powierzchni/
łatwej renowacji w miejscach powstania uszkodzeń,
bez uprzedniego przygotowania podłoża i pozostawiania
śladów łączenia warstw / produkt rozpuszczalnikowy

żywotności
Idealna jako: podkład przyczepnościowy na metale,
twarde tworzywa sztuczne i drewno, zwierający ochronę antykorozyjną i izolant blokujący garbnik / stosowany jako powłoka gruntująca i międzywarstwa

żywotności
Idealna do: ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych / elastyczna powłoka / nie łuszczy się

Nagrody
Tabela nr 2
Kwota zakupu

Rodzaj nagrody

Wartość nagrody

> 4 000 zł

100 zł

> 7 000 zł

200 zł

> 10 000 zł
> 15 000 zł

Karta podarunkowa*
IKEA

400 zł
700 zł

> 20 000 zł

1 100 zł

> 30 000 zł

1 800 zł

> 50 000 zł

Wycieczka do Transylwanii
„Szlakiem Drakuli”
dla 2 osób

* Wartość zależna od wielkości jednorazowego zakupu

Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.remmers.pl
oraz u doradców techniczno-handlowych.

Remmers Polska sp. z o.o.
ul. Sowia 8
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. + 48 61 816 81 00
www.remmers.pl

~7 000 zł

