
13. 9.-13. 10. 2021

Volte chytrá řešení
pro vaši stavbu!

Při objednání níže uvedených výrobků,
s dodáním na jedno prodejní místo,
obdržíte bonus.

1 OBJEDNÁVKA
1 VÝROBKU

NA 1 DODACÍ
MÍSTO

1 paleta
(1050 kg)

1 OBJEDNÁVKA
1 VÝROBKU

NA 1 DODACÍ
MÍSTO

1 paleta
(1050 kg)

100 kg
1 OBJEDNÁVKA

1 VÝROBKU
NA 1 DODACÍ

MÍSTO

1 OBJEDNÁVKA
1 VÝROBKU

NA 1 DODACÍ
MÍSTO

1 paleta
(1050 kg)

Detailní informace k prodejní akci
naleznete na stránkách www.cz.weber

• weberton elastik
• weberdeco fresh

• weberfor profiflex
• weberfor duoflex 1000

• webernivelit S
• weberfloor 4150

NICEBOY HIVE 2 JOY       NICEBOY VEGA X Play
outdoorová kamera           

NICEBOY RAZE 3 RADION reproduktor



Č. výrobku: NIV 190
Balení výrobku: 25 kg
Velmi jednoduchá aplikace
Tloušťky vrstev 2,5 – 30 mm
Pevnost v tlaku 30 MPa
Rychletuhnoucí
Pochůznost po 4 – 6 hod.
Pro ruční i strojní zpracování

Č. výrobku: NFELA + č. odstínu
Balení výrobku: 25 kg, 5 kg
Vysoce elastický nátěr se schopností
přemosťování trhlin do 0,5 mm
M aximálně odolný proti růstu řas a plísní
H ydrofobní, vysoce kryvý
V hodný pro renovace fasád

Č. výrobku: LOD 536 LD
Balení výrobku: 25 kg
N ízkoprašné
V ysoce přilnavé
P ro lepení v interiéru i exteriéru
Třída C2TE S1
V hodné pro podlahové vytápění

Č. výrobku: NIV 150
Balení výrobku: 25 kg
Tloušťky vrstev 2 – 30 mm
Pevnost v tlaku 25 MPa
Rychletuhnoucí
Pochůznost po 2 – 4 hod.
Velmi vhodná pro podlahové vytápění
Pro ruční i strojní zpracování

Č. výrobku: NVFR
Balení výrobku: 25 kg, 15 kg, 5 kg
Aktivně odstraňuje
formaldehyd z prostředí
V ysoká bělost, výborná kryvost
D obře prodyšný s matným vzhledem
O těruvzdorný

Č. výrobku: LOD 551
Balení výrobku: 25 kg
„ 2 v 1“ – pro standardní i lité použití
E lastický a vysoce přilnavý
P ro lepení v interiéru i exteriéru
Třída C2TE S1
Vhodné pro podlahové vytápění

Volte
chytrou samonivelační podlahovou hmotu
webernivelit S sádrová

Volte
chytrý fasádní nátěr
weberton elastik

Volte
chytré nízkoprašné flexibilní lepidlo
weberfor profiflex

Volte
chytrou rychletvrdnoucí samonivelační hmotu
weberfloor 4150 cementová

Volte
chytrý interiérový nátěr
weberdeco fresh

Volte
chytré flexibilní lepidlo
weberfor duoflex 1000

Proč volit
Weber?

Weber – poctivé stavební materiály

Do akce se započítává pouze každý ucelený nákup 100 kg jednoho výrobku, jedné barvy (u nátěrů) nebo 1 ucelené palety – 1050 kg jednoho
výrobku (u pytlovaných výrobků) na jedno prodejní místo. Bonus žádejte u svých prodejců po skončení akce, nejpozději do 31. 10. 2021.
Poslední den možné objednávky je 13. 10. 2021. Weber si vyhrazuje právo na změnu výrobků, termínů, typů bonusů a pravidel celé této akce.

Víte, že...

se nezapomeňte
zapojit do soutěže o skútr

se svou NEJ fotografií na
www.volte-weber.cz

Do 31. 10. 2021 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10
www.cz.weber
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