
145zł
wartość prezentu

***

139zł
wartość prezentu

***

KUP PAKIET

A OTRZYMASZ

   * Cena cennikowa netto P.P.H. „PARYS” Sp. z o.o.
 ** Lub nieodpłatne wydanie za potwierdzeniem odbioru
*** Wartość liczona w cenach detalicznych

 › Promocja nie łączy się z innymi promocjami PPH „PARYS” Sp. z o.o.
 › Przy składaniu zamówień należy zaznaczyć, że towar pochodzi z promocji
 › Istnieje możliwość wielokrotnego składania zamówień podczas trwania promocji
 › Termin realizacji zamówień promocyjnych do 14 dni

LUB

za1zł**

za1zł**

Mop obrotowy Zestaw narzędzi 48 elementów    
- Unikalne sito obrotowe wyżyma mop z siłą 

odpowiadającą 1000 obrotów na minutę!
- 100% mikroaktywnych włókien daje najlepszy 

efekt czyszczenia, nawet bez potrzeby użycia 
detergentów.

- Ultracienkie włókna dzięki swojej strukturze 
i delikatności nie rysują podłogi.

- Świetnie czyści wszystkie rodzaje podłóg, w tym 
panele i parkiety. Sprawdza się również podczas 
czyszczenia kafelków i szkła.

- Dzięki trójkątnemu kształtowi dociera bez trudu 
do kątów.

- Elastyczne złącze pozwala dotrzeć pod meble 
i inne trudno dostępne miejsca.

- Średnica wkładu: 42cm
- Teleskopowy drążek 85-130 cm

 - 9 wkrętaków (5 płaskich, 4 krzyżowe)
 - uniwersalna rękojeść do końcówek
 - adapter na 1/4 cala
 - 20 różnych końcówek
 - 18 nasadek na 1/4 cala
 - w zestawie torba do                                                    
przechowywania narzędzi

Zestaw zawiera:

24x 24x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x

PLAK 750
Cena: 10,59 zł*

VINET 750
Cena: 9,59 zł*

SONAX 313 200
Szampon z woskiem 

koncentrat

Cena: 11,98 zł*

SONAX 308 000
Pasta do chromu 

i aluminium

Cena: 7,99 zł*

SONAX 320 100
Pasta lekkościerna

Cena: 9,69 zł*

SONAX 291 141
Mleczko do 

czyszczenia skóry

Cena: 16,91 zł*

SONAX 317 100
Wosk do lakierów 

metalizowanych

Cena: 13,99 zł*

SONAX 301 100
Twardy wosk w płynie

Cena: 11,22 zł*

SONAX 300 100
Auto politura

Cena: 11,80 zł*

SONAX 302 100
Do regeneracji lakieru

Cena: 12,98 zł*

SONAX 316 200
Pasta woskowa

Cena: 19,98 zł*

PROMOCJA

PROMOCJA NR 65.14 WAŻNA OD 13 MARCA DO 11 KWIETNIA 2014 LUB DO ODWOŁANIA


