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Len realita sa trochu odkláňa od toho, na čo sme možno boli 
zvyknutí, čo by sme si opäť želali prežívať. Doba, ťažko skúšaná 
externými okolnosťami, vôbec nepraje biznisu. Odvšadiaľ sa na 
nás valia negatívne správy, o prognózach nehovoriac. A napriek 
tomu Vy, naši zákazníci, ostávate s nami v rozbehnutom vlaku, 
boríte sa s problémami, robíte maximum, aby ste udržali to, čo 
budujete celé roky a jedného dňa budete chcieť odovzdať svojim 
potomkom. Máte môj úprimný obdiv. Vážim si Vás pre Vašu 
pracovitosť a  nasadenie, s  akým každý deň prichádzate do 
práce. Vážim si Vás pre silu, ktorú v sebe dokážete nájsť, i keď sa 
úplne nedarí. Vážim si Vás pre radosť, ktorú máte z každého, i 
keď malého úspešného obchodu. Vážim si Vás pre to, že ste v 
tom spolu s nami, že nám zachovávate vernosť a priazeň v tejto 
nevyspytateľnej dobe.

Všetkým Vám patrí jedno veľké ĎAKUJEM.

Prajem Vám veľa pevného zdravia, šťastia a úspešnú sezónu. 

Vážení zákazníci,

dovoľte, aby som Vás 
prostredníctvom nášho 
nového veľkoobchodného 
letáku srdečne pozdravila 
a prihovorila sa Vám. 

Najprv by som sa rada predstavila, ak by ma niekto z Vás neve-
del úplne zaradiť     . V PPG pôsobím viac ako 3 roky na pozícii 
area manažérky. Do mojej pôsobnosti patria všetky obchodné 
aktivity v juhozápadnej časti Slovenska. V marci 2019 som do 
PPG prišla z úplne iného odvetvia, kde som pôsobila takmer 20 
rokov. Bola to pre mňa veľká výzva a zároveň krok do neznáma...  

I keď obdobie posledných dvoch rokov veľmi neprialo osobným 
stretnutiam, napriek tomu som sa s viacerými z Vás opakovane 
stretla, či už u Vás v predajni, alebo na našich eventoch a dovo-
lenkách. Nikdy by som nepovedala, že v tomto biznise spoznám 
toľko úžasných, úprimných a krásnych ľudí. Veľmi si to vážim a 
teším sa zároveň.

Sme uprostred horúceho leta, slnko bezstarostne svieti na 
blankytnej oblohe, voda láka... takmer bezstarostná idylka. 

Slávka Rudolfová
Area manager
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Slávka Rudolfov
Area manager
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VIP DOVOLENKA 
ANDALÚZIA + GIBRALTÁR 2023



VIP DOVOLENKA 
SINGAPUR + MALDIVY 2023



FARBY NA KOV

PRIMALEX
Farba na kov 2v1

Syntetická farba určená na ochranné nátery 
bez použitia základných farieb.

balenie           zľava

0,25 l

0,75 l

2,5 l
5%

FARBY NA KOV

BALAKRYL
Kov 2v1

Jednovrstvová vodou riediteľná krycia farba 
určená na nové a renovačné, vrchné 
aj základné nátery.

balenie           zľava

0,7 kg

2,5 kg

5 kg
5%

balenie           zľava

0,7 kg 5%

FARBY NA KOV

BALAKRYL
Tabuľová farba

Vodou riediteľná farba na drevo a kov vhodná 
na povrchové a renovačné nátery tabúľ a plôch 
na písanie kriedou. 

FARBY NA DREVO

BONDEX
Matt

Tenkovrstvá syntetická lazúra na drevo 
so zvýšenou ochranou proti UV žiareniu.

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l

5 l
5%

FARBY NA DREVO

PRIMALEX
Tenkovrstvá lazúra

Lazúra vhodná na ochranné a dekoratívne 
vrchné nátery dreva v interiéri aj exteriéri. 

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l

5 l
5%

balenie           zľava

2,5 l

5 l 5%

FARBY NA STENU

PRIMALEX
Inspiro

Moderné elegantné odtiene pre harmonické 
zladenie vášho interiéru.

balenie           zľava

0,7 kg 5%

FARBY NA KOV

BALAKRYL
Radet 

Vrchná farba na nové aj renovačné nátery telies 
teplovodného kúrenia.

p

balenie           zľava

0,75 kg

2,5 kg 5%

FARBY NA KOV

SLOVLAK
Renokov 

Špeciálna jednozložková, tixotropná, antikorózna 
náterová látka na kov 2v1.
*vybrané balenia dostupné na objednávku



balenie           zľava

0,75 l

2,5 l 5%

DOPLNKY

CHEMOLAK
Betona

Alkyduretánová farba určená na nátery 
betónových povrchov v interiéri a exteriéri. 
1000 / 1038 / 8440
*vybrané balenia dostupné na objednávku

balenie           zľava
370 g

4,5 l

9 l

150 kg

5%

DOPLNKY

ELASTIK
Riedidlo S 6005

Používa sa na riedenie syntetických náterových 
hmôt, ktoré ľahko zasychajú na vzduchu.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

balenie           zľava

0,75 l 5%

FARBY NA DREVO

CHEMOLAK
Drevolak 
S 1012

Syntetický exteriérový lak na drevo.

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l

5 l
10%

FARBY NA DREVO

HELIOS
Belinka Toplasur 
UV Plus

Hrubovrstvá lazúra vhodná na ochranu dreva, 
ktoré je vystavené horším poveternostným vplyvom.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

balenie           zľava

1 kg

3 kg

5 kg
5%

DOPLNKY

KITTFORT
Sadra modelárska 
a štukatérska

Sadry určené na vodoinštalačné, elektroinštalačné, 
stavebné a modelárske práce.

balenie           zľava

0,75 l

2,5 l

5 l
10%

FARBY NA DREVO

HELIOS
Bori

Tenkovrstvá lazúra na konečnú ochranu a dekoráciu 
vonkajších a vnútorných drevených povrchov.
*vybrané balenia dostupné na objednávku

DOPLNKY

SPOKAR
Štetec plochý 
81215

Vhodný pre všetky druhy náterových hmôt.

balenie           zľava

č. 1 - č. 4 5%

3U
Stemal
Finish

balenie           zľava
1,8 kg

4 kg

7 kg

15 kg

5%

DOPLNKY

Vnútorná omietka plastickej konzistencie, ktorú
je možné použiť na povrchové úpravy bytových
aj nebytových priestorov.
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Fotografie sú ilustračné. Akcia platí od 1.8.2022 do 31.8.2022.

Tlačové chyby sú vyhradené. Zmena cien a sortimentu vyhradená. 

V prípade nedostupnosti tovaru je možné akciové výrobky záväzne 

objednať. Letákové benefity k produktom Vám budú fakturované 

za 1 cent/ks. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Centrála: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 01001 Žilina

www.ppgdeco.sk

Logistické centrum Petrovany

Vysielač 573

082 53 Petrovany

Tel.: +421 517 480 288

Fax: +421 517 480 299

dl-lcp@ppg.com

Distribučné centrum Modřice

U Vlečky 1152

664 42 Modřice, Česká republika

Tel.: +420 532 193 923

brno.disp@ppg.com 

Veľkosklady - logistické centrá:

Primalex Plus 25 kg 1 paleta 24 ks Primalex Radler 

Primalex Plus 40kg 2 palety 24 ks Primalex Radler

Primalex Polar 15kg 2 palety 72 ks Primalex Frizzante

Primalex Polar 25kg 1 paleta 24 ks Primalex Frizzante

Produkt Veľkosť Počet paliet Počet benefitov pri odbere
Dodatočná zľava

2 %

2 %
3 %
3 %

Benefit bude fakturovaný za 0,01 €/ks.


