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Newsletter wysyłany do Klientów PZM Wimet Józefów, W tym numerze polecamy: pojemniki do składowania
prezentujący wybrane produkty, aktualne promocje i specjalne piasku i soli - pomocne w zwalczaniu oblodzenia na drogach i
oferty cenowe. chodnikach.

POJEMNIKI NA PIASEK I SÓL – POMAGAJĄ W ZWALCZANIU OBLODZENIA NA
DROGACH I CHODNIKACH
Przeznaczone są do składowania piasku i soli w miejscach ruchu pieszych i wykorzystywane do
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym przez administratorów budynków, zarządy domów komunalnych,
wspólnoty mieszkaniowe itp.

POJEMNIKI NA PIASEK I SÓL – SERIA JC
Wykonanie pojemników z wysokiej jakości surowców pozwoliło zabezpieczyć znajdującą się w nim sól przed
przenikaniem jej do gleby. Trwałość pojemników sprawia, że służą one przez wiele lat, ciesząc swoim wyglądem.
Estetyczne wykonanie pozwala ustawić je w dowolnym miejscu.
Dostępne kolory pojemników: niebieski, żółty, zielony i szary.
Proponujemy pojemniki w zróżnicowanej pojemności:
I.
100 litrów
II.
175 litrów
III.
200 litrów
IV.
350 litrów

Zobacz te produkty w naszym sklepie – kliknij

POJEMNIKI NA PIASEK I SÓL – SERIA HD
Pojemniki na piasek i sól z serii HD są trwałe, estetyczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i złe warunki
atmosferyczne, dzięki temu są objęte 5 letnią gwarancją producenta!
Pojemniki są zbudowane z wysokoudarowego polietylenu, bez użycia elementów metalowych, narażonych na
korozję. Konstrukcja pojemników zapewnia długoletnią eksploatację, a po sezonie zimowym umożliwia chowanie
jeden w drugi - duża oszczędność zajmowanej przestrzeni.
Pojemniki dostępne w czterech kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i czerwonym.
Dostępne są różne ładowności pojemników:
I.
50 kg
II.
100 kg
III.
150 kg
IV.
300 kg

Zobacz te produkty w naszym sklepie – kliknij

UWAGA!
! Przy zakupie min. 10 szt. uzyskają Państwo RABAT 8 % .
! Na hasło „AKCESORIA DO ODŚNIEŻANIA” uzyskają Państwo RABAT 5 %
( promocje nie podlegają kumulacji)
Zamówienie należy złożyć poprzez Sklep Internetowy wpisując hasło w Uwagach do
Zamówienia. Oferta promocyjna ważna do końca lutego 2015 r.

! Przy większych zamówieniach CENY USTALAMY INDYWIDUALNIE .

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.
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PZM WIMET TO CERTYFIKOWANY PRODUCENT I DOSTAWCA.
NASZYM MOTTEM JEST ZADOWOLENIE KLIENTA!

