materiály – inzerce

Kolekce Interior 2017 od firmy FunderMax
– Ostermann má hrany, které ladí

na všechny hrany

Nová kolekce Interior od firmy FunderMax
sestává z celkem 150 dekorů. Více než
dvě třetiny z toho jsou nové. Ostermann
má odteď k této nové kolekci také přiřazené hrany.

Po kolekcích k dekorům Pfleiderer a Egger má nyní Ostermann
také hrany vhodné pro novou kolekci Interior od firmy FunderMax.
Trendové doplňky v sortimentu najdou zákazníci společnosti
Ostermann v e-shopu www.ostermann.eu.
Hrany ve všech šířkách –
až do 100 mm
Vhodné hrany k nové kolekci Interior má
Ostermann skladem v obvyklých stan-

Od teď má specialista na hrany Ostermann v nabídce vhodné hrany k nové kolekci
Interior od firmy FunderMax

dardních rozměrech (23, 33, 43 a 100
mm). Na přání dodáme hrany v jakékoliv
požadované šířce. V případě potřeby
doručíme k nové kolekci také vzorky.
Zažádat si o ně můžete telefonicky, faxem nebo prostřednictvím e-mailu.

Objednat – zabalit – odeslat
A jak už je zavedeným zvykem, hrany
k nové kolekci od firmy FunderMax dodává Ostermann již od délky 1 metru.
Zboží skladem odesíláme v den objednání.

Ostermann
Rudolf Ostermann GmbH je expandující
velkoobchod s dlouholetými zkušenostmi a individuálním přístupem k zákazníkovi, nabízející sortiment zboží pro
truhláře. Ostermann, který má více než
400 zaměstnanců a každý den vyřizuje
bezmála 3 000 objednávek, je předním
evropským zásilkovým obchodem s nabídkou kování a hran.

Kontakt:
Ostermann Česko spol. s r. o.
Perucká 7
120 00 Praha 2 - Vinohrady
VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
fax: +420 255 717 373
e-mail: sales.cz@ostermann.eu
sales.sk@ostermann.eu
www.ostermann.eu

na všechny hrany
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Služby, rozmanitost a tempo
na

v š echny

hrany

délka

šířka

tloušťka
Plynová hřebíkovačka
KMR 3890

Na míru!

+ 2 plastové boxy s hřebíky
+ 4 plynové náplně
ně

hřebíky a plyn v ce

2 024 Kč zdarma

> Cena přístroje: 9 149 Kč
Spotřební materiál v ceně
2 024 Kč zdarma:
celkem 4 000 ks hřebíků
D34–31 × 90 mm,
4 plynové náplně

> Akční cena 9 149 Kč platí v ČR,
do 30. 9. 2017 nebo
do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

> Více informací:

www.kmr-cs.cz
DM 9/2017

Ostermann dodává vhodné hrany k deskám
od více než 70 výrobců, již od 1m a zasílá
zboží v den objednání.

www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH
VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu

