
Vážení zákazníci,

zimní období je zde, a proto na stránkách D129-140 nejdříve upozorníme
na materiály určené pro práci v minusových teplotách, tedy především pro
montáž oken v systému illbruck I3, PUR pěny a chemické kotvy, stejně
PUR pěny TKK. Pozornost věnujeme pantům Cemom, kartáčům i těsnění.
O suché zipy rozšiřujeme nabídku 3M, nově zavádíme rovněž alkalické
baterie. V závěru věnujeme pozornost připomenutí nejširší nabídky
stříkacích lepidel na trhu, námi vedených značek TensorGrip a Gekko. Není
jednoduché zvolit optimální variantu, a proto si na seznámení/vyzkoušení
můžete z 19 uvedených variant při každém nákupu nad 1000 Kč/25 Eur
v rámci naší Seznamky dokoupit 1 kus spreje 500ml až se 60% slevou.

Trvale platí, že kompletní přehled aktuálních cen je k dispozici na
www.okentes.cz a www.okentes.sk. Na e-shopu můžete navíc sledovat
dostupnost zboží na jednotlivých provozovnách. Novinky zavádíme
a představujeme průběžně, najdete je v sekci akce / novinky /
doprodej. Tyto informace zde získáte dokonce v čase (tzn. nové položky
nebo nové akce za poslední 3, 7 či 14 dnů, 1, 2 nebo 3 měsíce). V Česku
většinu z Vás již informujeme zasláním Vašeho excel ceníku s aktuálními
cenami odebíraných položek, na vyžádání rádi zašleme.

Až do vydání nového souhrnného katalogu v dubnu 2017 představujeme
novinky a oznamujeme akce uvedeným postupným rozšiřováním Dodatku
z 10.10.2015.

Úspěšné finále sezóny 2016 přeje tým firmy OKENTĚS.

3. rozšíření Dodatku
D129 - 140z 10.10.2015 na str.

slevy z katalogových cen pro firmy dle výše odběru

od 600 Kč 2-1 %

od 3000 Kč -17%

od 9000 Kč -22%
ceny bez DPH, v Kč pro Česko / Eur pro Slovensko  více dle Podmínek dodávek,

od 24 Eur -15%

od 120 Eur -20%

od 360 Eur -25%
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Přehled tištěných materiálů

POZOR: více než 1.000 položek prezentujeme pouze na webu cz / sk

KATALOG 2013/14
z 5.10.2013

256 stran

DODATEK
z 10.10.2015

72 stran 22 stran 32 stran

Rozšíření DODATKU
z 9.6.2016

2.Rozšíření DODATKU
z 3.9.2016

P ehledř slev, symbolů, Opravenka
na str. D127 rozšíření DODATKU z 3.9.2016

Po státním svátku 17. 11. máme z důvodu školení zavřeno
na všech provozovnách i .v pátek 18. listopadu

CZ: SK: ŽilinaValašské Meziříčí, Brno, Praha
Předzásobte se prosím!

Rozmrazovač skel
Pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných
zrcátek automobilů. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Má
výborné čistící účinky a zabraňuje opětovnému zamrzání.
Nenarušuje lak a gumové části karoserie. Nenapadá kov,
plasty, polykarbonáty.
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Jak na správnou montáž oken v zimě?

PUR pěny TKK do

tmely Emfimastic, stříkací lepidla NorthStar

Skryté závěsy CEMOM-MOATTI

Vruty Rapi-Tec, Magnetické zámky, METABO

zavírač DC 140, BESSEY, hmoždinky SFX

Novinka suché zipy 3M

Novinka alkalické baterie GP

-10°C

-10°C

Stříkací lepidla nyní nejvýhodněji
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K1 - 256� D1-72� D73-94� D95-126�

Na zimu potřebujete

Lepidlo PU 108 s 55% slevou

Nastavitelné závěsy, kartáče, těsnění
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51 2,- Kč/ks ,040 Eur/ks
cena pro Slovenskocena pro Česko

Rozmrazovač skel / 450 ml / 12 ks v kartonu

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

D129Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12


