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!

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam az általunk forgalmazott melegburkolatok
vízálló termékeit. Három gyárunk is rendelkezik olyan termékekkel, amelyek tökéletesen
ellenállnak bármilyen nedvességnek.
Az Aqua-Step egy kifejezetten vízálló laminált padlókat gyártó cég. Három termékcsaláddal
rendelkezik: Parcolux, Parcozen és Parcostone. Az első kettő vastagságukban különbözik a
többitől, utóbbi pedig kőhatású laminált padlókat tartalmaz. Ügyfeleid számos dekorváltozatból
válogathatnak, ezek a következő linken elérhetők:

http://www.dreamfloor.hu/vizallo_padlo_55/vizallo_laminalt_padlo
Most az Aqua-Step egyes termékeire 20% kedvezmény jár, aminek keretein belül 13 900
Ft/m2helyett csak 11 400 Ft/m2 áron juthatnakhozzá ügyfeleid a Parcozen termékcsalád összes
termékéhez. Az akció plakátja a következő linken elérhető:

http://www.ibdnagyker.hu/szorolapok/aquastep_plakat.pdf
Az Egger Aqua+ termékcsaládja tartalmazza a nedvességálló padlókat. Tulajdonságait tekintve
erősen hajaz a csempére, kinézetében, anyagában, és kényelmében azonban erősen különbözik
tőle: utóbbi jellemzőiből a kedvezőbb jutott az Egger vízálló padlóinak. A termékek (amelyek között 4
fahatású és 4 csempehatású darab is megtalálható) a következő linken elérhetők:

http://www.dreamfloor.hu/vizallo_padlo_55/egger_laminalt_padlo_195
A Haro termékek Spa jelzéssel ellátott parkettái szintén remekül helytállnak bármilyen
méretű/kialakítású vizesblokkban. Valódi fából készülnek, így ez a burkolat egy egészen különleges
élményt nyújt például a kádból kilépő lábak számára. A Haro vízálló termékei a következő linken
elérhetők:

http://www.dreamfloor.hu/vizallo_padlo_55/vizallo_padlo_szalagparketta

Kérlek, ajánld ügyfeleidnek Te is a vízálló padlókat akár fürdőszobába,
mellékhelyiségbe, de konditerembe, és egyéb, vízzel „fenyegetett” helyiségekbe is!
Kiváló, mellettük szóló érv például szépségük, mutatósságuk, időtállóságuk, és
komfortérzetük, a vízálló padló mindemellett igazán különleges alternatívája a
hagyományos csempének. Végül az sem elhanyagolandó érv, hogy ha ügyfeled csupán
egyfajta burkolatot szeretne felhasználni, ezek a termékek mindenhová alkalmasak.

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!

