Kedves Partnerünk!
Annak érdekében, hogy Neked minél több vásárlód legyen folyamatosan kommunikálunk
ügyfeleink felé. Hírleveleinket Veled is megosztjuk! Hogyha partneri kapcsolatban állsz
szakemberekkel, lakberendezőkkel kérünk továbbítsd Nekik ezt a hírlevelet. Csak
néhány kattintás és ügyfeleket szerezhetsz! Kellemes olvasgatást kívánunk!

Valószínűleg hozzátok is szoktak fordulni ügyfeleid, vásárlóid olyan kérdésekkel, amelyekre nem
mindig egyértelmű, esetleg kielégítő az első, spontán válasz. Ezért most összeszedtünk neked egy
gyűjteményt, amely a saját bőrünkön is tapasztalt élmények alapján készült.
Hogyan képes ellenállni a víznek valami, ami valódi fát tartalmaz?
Némely vízálló padlók tartalmaznak valódi fát, azonban ezek inkább nedvességállók. Fürdőszobába
való burkolásuk ugyanúgy ajánlott, mint a 100%-ban vízálló Aqua-Step esetében, az ugyanis nem
tartalmaz valódi fát, ennek ellenére megszólalásig hasonlít rá.

Hogyan lehet tisztítani a laminált padlót/parkettát?

Gondosan, nem bő vízzel, és a megfelelő tisztítószerekkel, mint például a Haro clean&green család
bármely tagja.
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Természetesen lehetséges, a legmegfelelőbb burkolat erre az Aqua-Step, amely 100%-ig ellenáll a
víznek, illetve az Egger és a Haro termékei, melyek bámulatosan parancsolnak megálljt bármilyen
nedvességnek – így ezek mindenhol megállják helyüket.

Padlófűtéssel is használhatók a laminált padlóink?
A megfelelő aláburkolással, mint a thermofólia, minden laminált padlónk tökéletesen kompatibilis (a
nem árammal történő) vizes padlófűtéssel.
Milyen gyártmányok a termékek?
A Marmorin termékei Lengyelországból, a Haro, az Egger és az Elesgo Németországból, az AquaStep pedig Belgiumból érkezik hozzánk.
Milyen színekben választhatok Marmorin mosogatót? Jelent ez árbeli változást?
Ugyanazon az áron 12 féle színből választhatnak vásárlóid, kivéve az akciós darabokat, ott 4 szín
felármentes.

Létezik a mosogatók minden színváltozatával azonos csaptelep?
Nem, a Marmorin mosogatók teljes színválasztékából 4 színben készül csaptelep. (Safari, Black,
Sand, White)

Aktuális Marmorin, Haro, Egger, Aqua-Step, Elesgo akciókért látogass el
weboldalainkra!

Üdvözlettel:

Látogass el weboldalainkra!
Teljes termékkínálat, tippek, ötletek és számos hasznos információ tervezéshez...
www.dreamfloor.hu
www.marmorin.hu
Kereskedelmi információk, árlisták...
www.ibdnagyker.hu
Kövess Minket közösségi csatornáinkon is - Friss hírek, naprakész információk, újdonságok
és még sok minden más!

