PROMOCJA
KUP
Poniższe produkty zimowe w dowolnej konfiguracji za min. 500 zł* netto
• Prestone Uszczelniacz do Chłodnic 250 ml
• Prestone Płukacz do Chłodnic 250 ml
• Holts Uszczelniacz chłodnicy 250 ml
• Holts Odkamieniacz chłodnicy 250 ml
• Xeramic Leak Sealer 20 g
• Prestone Tester płynu do chłodnic
• Prestone Samostart 433 ml
• Xeramic Quick Start 300 ml
• ISOL 200 ML
• Rain-X Wycieraczka w płynie 200 ml
• Rain-X 2w1 Czyste Szyby + Wycieraczka w płynie 500 ml
• Rain-X Zapobiega Zaparowaniu szyb i lusterek 200 ml
• ROX 200 ML
• SONAX Olej MoS2 400 ml
• SONAX Smar do zamków 50 ml
• SONAX Silikon do uszczelek 100ml
• PLAK Silikon do uszczelek 250 ml
• SONAX Sztyft do uszczelek gumowych 18 ml

A OTRZYMASZ
Functional Form New Zestaw szefa kuchni
- Noże wykonane z wysokiej jakości stali cechuje innowacyjne wzornictwo oraz
ergonomiczny kształt rękojeści.
- Wysokiej jakości stal nierdzewna.
- Trwałe połączenie ostrza z uchwytem.
- Nowoczesny i atrakcyjny wygląd.
- Wysoka odporność na korozję.
- Praktyczny zestaw zawierający dwa podstawowe noże kuchenne.
- Dostarczany w pudełku.
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Patelnia INVISSIA
30cm

- Nowa powłoka Powerglide dłużej zachowuje większą gładkość, dzięki warstwom o wysokim stopniu wzmocnienia z cząstkami
mineralnymi, które chronią przed zarysowaniem.
- Wskaźnik Thermo-Spot®.
- Całkowicie bezpieczna powłoka nieprzywierająca w środku i na zewnątrz.
- Lekkość konstrukcji dla większej wygody i łatwiejszego użytkowania.
- Wygodny ergonomiczny uchwyt z miejscem na kciuk dla maksymalnego komfortu użytkowania.
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› 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

* Wartość zamówienia netto po uwzględnieniu rabatów
** Lub nieodpłatne wydanie za potwierdzeniem odbioru
*** Wartość liczona w cenach detalicznych

