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Newsletter wysyłany do Klientów PZM Wimet Józefów,
prezentujący wybrane produkty, aktualne promocje i specjalne
oferty cenowe.
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W tym numerze polecamy: produkty
antypoślizgowe do odladzania i zwalczania
śniegu na chodnikach i jezdniach

PRODUKTY DO ODLADZANIA
BEZPIECZNY CHODNIK !

STOP WYPADKOM !

Często się zdarza, że osoby które doznały uszczerbku na
zdrowiu lub szkody materialnej w związku z wypadkiem na
śliskim chodniku mają prawo do odszkodowania, które może
obejmować koszty leczenia, rehabilitacji oraz utracony zysk,
renty w odpowiedniej wysokości. W związku z tym właściciele ,
zarządcy
przystanków
użytkowanie

budynków,
mają

właściciele

gminy,
obowiązek

nieruchomości

a

dbać

o

wygodnym

parkingów,
bezpiecznie
sposobem

radzenia sobie z wspomnianymi skutkami zimy może
okazać się stosowanie produktów antyoblodzeniowych
polecanych przez Nas , gdyż dbamy o bezpieczeństwo i
komfort Naszych Klientów.

1. Leca® KERAMZYT antypoślizgowy produkowany jest z naturalnego surowca nie niszcząc upraw roślin, drzew
i krzewów oraz obuwia i odzieży, jest neutralny dla zwierząt, niepalny, mrozoodporny, nie zawiera soli, a tym
samym nie przyczynia się do korozji metalu i można go wielokrotnie użyć. Produkt ten pakowany jest w worki
55 L i posiada atest PZH : HT/2283/2009, HK/B/1717/01/2010.

(zobacz w sklepie)

2. DONSOL to wydajny granulowany środek do odladzania i odśnieżania chodników, podjazdów, ramp, jezdni,
lądowisk helikopterów itp. Nie powoduje korozji metali, a wytwarzane ciepło w kontakcie ze zmrożoną nawierzchnią
powoduje naturalne jej roztapianie oraz ochronę do 72 godzin przed ponownym oblodzeniem. Działa nawet przy
temperaturze -50 °C, jest neutralny dla zwierząt, nie niszczy obuwia, nie zawiera soli drogowej, nie zatyka
2
studzienek kanalizacyjnych, jest oszczędny – przy niewielkim mrozie wystarczy 20g/m tym samym ograniczając
koszty utrzymania otoczenia budynku. Produkt ten pakowany jest w wiadro 25 kg i posiada atest PZH
HK/B/1339/01/2010.

( zobacz w sklepie )
3. ZABÓJCA ŚNIEGU I LODU skutecznie odladza i odśnieża kostkę brukową nawet do -50 °C zastępując
szkodliwe substancje i sól drogową. Działa także na nawierzchnie asfaltowe i betonowe do 72 godzin, stosowany
2
jest do utrzymywania wejść do budynków, traktów pieszych , podjazdów, ma niskie zużycie - od 30g/m , jest
bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Produkt ten pakowany jest w wiadro 8 kg.

( zobacz w sklepie)

Przy większych zamówieniach STOSUJEMY DODATKOWE RABATY.
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu

Zapraszamy do współpracy!
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PZM WIMET TO CERTYFIKOWANY PRODUCENT I DOSTAWCA.

NASZYM MOTTEM JEST ZADOWOLENIE KLIENTA!

