profil – inzercia

Jedinečné, komplexné a prehľadné
– katalógy Démos
Prioritou Démosu je uľahčiť vám prácu. Dať vám, pokiaľ je možné,
všetko čo k nej potrebujete. Keďže sortiment pre uspokojenie vašich
potrieb je naozaj široký, novou prioritou sa pre nás stali prehľadné
katalógy, ktoré sú jedinečné, a to z viacerých dôvodov...
Katalóg plný inšpirácií
Na Slovensku vyšiel po prvýkrát Katalóg
plošných materiálov 2015, v ktorom
máte jedinečnú možnosť nájsť komplet
nú ponuku plošných materiálov Démos
trade na slovenskom trhu. Predstavuje
ponuku, ktorá je nielen bohatá, ale čo je
pre vašu prácu podstatné, je komplexná.
Na jednom mieste máte možnosť nájsť
všetky informácie, ktoré vám pomôžu
zorientovať sa.
Vďaka katalógu môžete objaviť materiá
ly, ktoré ste doteraz nepoznali. Počnúc
DTD, cez nespočetné množstvo dekorov
laminátov, masívne drevo, až po rôzne
dizajnové a trendové veci ako napr. kovo
lamináty a kamenné dyhy. Nejde však len
o počty dekorov a typy jednotlivých ma
teriálov. V Démose sa môžete spoľahnúť
na to, že sme schopní poskytnúť tech
nické a odborné poradenstvo. Máme na
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tento účel zostavený tím produktových
manažérov a špecialistov, na ktorých
kontakt nájdete priamo na každej strane
katalógu, aby ste už nič nemuseli hľadať.

Prepojili sme ich a uľahčili
vám prácu
Väčšina zákazníkov pravidelne používa
náš Katalóg kovania. Avšak až spoje
ním produktov z oblasti plošných mate
riálov s produktami z oblasti kovania je
Démos trade na trhu úplne jedinečný.
Našou snahou je, aby sme vám pros
tredníctvom nášho katalógu, ponúkli čo
najširšiu a ucelenú radu kovaní. Svojim
zákazníkom takto dokážete navrhnúť
najlepšie riešenie. V katalógu nájdete
sortiment renomovaných značiek, ale
aj kovanie vlastnej produktovej rady ako
Strong a Tulip. Až 7-tisíc položiek sa
nachádza na našom centrálnom sklade

v Ostrave a všetky z nich nájdete pre
hľadne v Katalógu kovaní.

Všetko skladom
Okrem toho sme pre vás pripravili
prehľad sortimentu kovania, ktoré náj
dete skladom na každej pobočke na
Slovensku. Nájdete tu len položky pripra
vené k okamžitému odberu. Je ich viac
ako 800 druhov. V katalógu ich nájdete
rýchlo vďaka prehľadnému rozdeleniu
do kategórií.

Získajte ho čo najskôr
Katalóg môžete získať jednoducho
a rýchlo. Kontaktujte svojho obchod
ného manažéra alebo jednu z našich
8 prevádzok na Slovensku. Ich kom
pletný zoznam a kontakty nájdete na
www.demos-trade.com.
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