júnová
ponuka
PRIMALEX Plus 15 kg

PRIMALEX Lazúra tenkovrstvá
2,5 + 1 l odtiene tmavý palisander a orech

obľúbená biela interiérová farba

páska zadarmo!

na ochranné a dekoratívne
vrchné nátery dreva
v interiéri
aj exteriéri

+ 1 l zadarmo!
cena

cena

PROGOLD
maskovacia páska
30 mm × 50 m

OSKAR

22,29 €
23,48 €

OSKAR

17,89 €
18,79 €

DOPLNKY

NA KOV

BALAKRYL
Antikor 0,7 kg

rukavice zadarmo!

BALAKRYL Tabuľová farba
tabuľová farba na kov a drevo

antikorózna farba na nové
aj renovačné
základné
nátery

7,79 €

PROGOLD
rukavice nylon

cena

OSKAR

7,49 €
7,88 €

V ponuke
za zvýhodnenú cenu
aj 2,5kg balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

8,69 €

0,7 kg

cena

OSKAR

7,39 €

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob.

PRIMALEX Plus farebný
7,5 kg / 5 l

PRIMALEX Lazúra 3v1 0,75 l
na dokonalú prevenciu a ochranu dreva

farebný interiérový náter

valček zadarmo!

riedidlo zadarmo!
PROGOLD
Riedidlo S 6006
350 g

PROGOLD
Valček lakovací
PG2016 Perltex
midi 12cm
cena

cena

OSKAR

Akcia platí na všetky
aktuálne predávané odtiene.

od 12,89 €

OSKAR

Používajte
biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte
etiketu a informácie o výrobku.

od 13,60 €

9,09 €
9,59 €

DOPLNKY

BALAKRYL Voskový olej

PROGOLD
Odhrdzovač
bezoplachový

interiérový olej na drevo na báze včelieho vosku

13,29 €
14,69 €

cena

OSKAR

12,59 €

0,75 l

bezoplachový
odhrdzovací
prostriedok
so stabilizátorom
účinku

V ponuke
za akciovú cenu
aj 2,5l balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE.

od 1,69 €
od 1,90 €

500 g

V ponuke
za akciovú cenu
aj 1 kg balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE.

cena

OSKAR
od 1,59 €

DOPLNKY

CERESIT
Montážna pena
nízkoexpanzná

PROGOLD Tmel šľahaný
brúsiteľný tmel
na vyplňovanie malých a veľkých prasklín

montážne a izolačné
jednokomponentné polyuretánové
peny určené pre profesionálov
aj zdatných amatérov

2,99 €
3,29 €

cena

OSKAR

2,79 €

od 5,89 €

250 ml

V ponuke
za akciovú cenu
aj 500 ml balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE.

od 6,49 €
cena

OSKAR
od 5,59 €

– pištolová 750 ml
– trubičková 800 ml

Zapojte sa do vernostného programu OSKAR a nakupujte ešte výhodnejšie! Kartu OSKAR získate ihneď na predajniach Dom farieb.

cena

OSKAR

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.

www.domyfarieb.sk

