
Viac bielej farby
za rovnakú cenu

septembrová
ponuka
septembrová
ponuka

Farba je vhodná aj na nátery hračiek

a detského nábytku a podkladov,

ktoré prichádzajú do priameho

kontaktu so suchými potravinami.

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 30. 9. 2017 alebo do vypredania zásob.

BALAKRYL UNI 0,7 kg
mat/lesk
biely

+ 20 % zadarmo!



od 6,59 €
0,75 lod 6,92 €

odtiene biela P1000
a slonová kosť P6003

syntetický napúšťací olejinteriérový olej na drevo

základná syntetická antikorózna farba na kov
odtiene 0100/0110/0840

PRAKTIK Antikorózny

8,19 €11,99 €
0,75 l0,75 l 9,48 €13,42 €

od 4,69 €
0,6 lod 4,98 €

biely vnútorný maliarsky náter farebný vnútorný maliarsky náter
11 odtieňov

PRIMALEX Fortissimo farebný 3 kg

BONDEX Exotic OilBALAKRYL Voskový olej

PRIMALEX Farba na radiátory

PRIMALEX Fortissimo

cena
OSKAR

Zapojte sa do a nakupujte ešte výhodnejšie! Kartu OSKAR získate ihneď na predajni Dom farieb.achvernostného programu OSKAR
Predajňa Dom farieb Lipany nie je zapojená do vernostného programu OSKAR, neplatia v nej „CENY OSKAR".

PROGOLD
Štetec zárohový
PG1021 č. 2

18,31 €

12,69 €
4 kg14,95 €

štetec zadarmo!

od 4,39€

cena
OSKAR

od 6,19€

cena
OSKAR

V ponuke tiež
2,5l balenie
za akciovú cenu 26,99 €
s kartou OSKAR
iba za 25,29 €.

V ponuke tiež
2,5l balenie
za akciovú cenu 39,59 €
s kartou OSKAR
iba za 37,49 €. 7,69€

cena
OSKAR

11,39€

cena
OSKAR

PROGOLD
Valček PG2016
Perltex 18cm

11,99€

cena
OSKAR 17,39€

cena
OSKAR

valček zadarmo!



Sprchovací gél
FA MEN
ATTRACTION
FORCE

hrubovrstvá lazúra 0,7 kg a 2,5 kgtenkovrstvá lazúra 0,7 kg a 2,5 kg

DOPLNKY

BALAKRYL TeluxBALAKRYL Dixol

KOLOROVANIE

ZĽAVA

20%
na kolorovanie

ZĽAVA

20%
na kolorovanie

25%

zľava
OSKAR

25%

zľava
OSKAR

3,39 €
500 ml3,98 €

V ponuke
za akciové ceny
aj Montážna pena 750 ml
a nízkoexpanzná
pištoľová pena 750 ml.

PROGOLD
Montážna pena

jednozložková montážna
a vyplňovacia pena

3,19€

cena
OSKAR

HENKEL
RE-NEW
obnovovač
silikónov

4,12 €

3,89€

cena
OSKAR

sprchovací gél zadarmo!

3,49 €
1 l3,86 €

V ponuke
za akciové ceny
aj 3l a 5l balenie,
s kartou OSKAR
ešte výhodnejšie.

PRIMALEX
Univerzálna penetrácia

širokospektrálny vodou riediteľný
penetračný prostriedok

3,29€

cena
OSKAR



www.domyfarieb.sk

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Letákové zľavy sa nekumulujú. Registrovaným zákazníkom sa na akciové
produkty uplatňuje vyššia zo zliav. Akciová ponuka neplatí pre registrovaných maloobchodných zákazníkov,
ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja! Tlačové chyby sú vyhradené. Fotografie sú ilustračné.

obľúbená

AKCIA
pokračuje


