
pojistěte si své objednávky profi prémiemi

prodejní akce:
Pojistěte si své objednávky právě nyní několika skutečně profi prémiemi, se kterými se dostanete do pořádné fanouškovské 
nálady! Veškeré informace naleznete na zadní straně letáku. 

profi – od slova 
profitovat!

Výhradní dodavatel do stavebnin



profi akce 1.—30. 6. 2016

Zaškrtnutím příslušných kolonek s okamžitou platností objednávám za sjednaných podmínek akční produkty.

Vyplněný odpovědní formulář zasílejte na   e-mail: hasoft@hasoft.cz | fax:+420 567 225 100.

   Firma/adresa:..................................................................................................................................................................................

    ............................................................................................................................................................................................................

    Telefon: ............................................................................................................................................................................................

    Datum: ..........................................................   Podpis: ..................................................................................................................

bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0 
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Rok 2016 je zcela ve znamení sportu, přičemž 

stranou nezůstává ani Bostik, který se zaměřil na 

dvě top události reprezentované Mistrovstvím 

Evropy ve fotbale a Tour de France. A spolu s vý-

robky Bostik můžete nyní profitovat i Vy! Pojistě-

te si nyní své objednávky několika skutečně profi 

prémiemi, se kterými se dostanete do pořádné 

fanouškovské nálady!

Niboplan Best 25 kg, Niboplan 300 25 kg

stěrkové a samonivelační hmoty

Fiber Force 13 kg, Nibofloor Eco+ 13 kg 

podlahová lepidla

Parfix Eco Plus 14 & 17 kg, Parfix Elastic 17 kg

parketová lepidla

Ardaflex XXL 18 kg, Ardaflex Flexmörtel 25 kg

obkladačská lepidla

Superfix Xtrem 450 g, Super Clear 300 g

montážní lepidla

2720 MS 290 ml, Profisil Premium 300 ml

těsnicí tmely

Aqua Blocker 14 kg, Turbotec 2K 25 kg

Hydroizolace

akční produkty:

5 l sud piva replika dresu českého týmu stůl se slunečníkem

21 pytlů 252 pytlů

10 věder 99 věder

8 věder 99 věder

21 pytlů 252 pytlů

60 kartuší 800 kartuší

100 kartuší 1200 kartuší

10 věder 90 věder

84 pytlů

33 věder

33 věder

84 pytlů

240 kartuší

400 kartuší

18 věder

s lm Xl XXl

s lm Xl XXl

s lm Xl XXl

s lm Xl XXl

s lm Xl XXl

s lm Xl XXl

s lm Xl XXl

ZaŠkrtněte si rovnou vaŠi prémii a odeŠLete nám formuLáŘ

Dres vám potiskneme. Zvolte si jméno a číslo. Jméno max. 10 znaků, číslo 2 znaky.

Počet velikostí dresů je omezen, proto objednávejte co nejdříve.


