Využite informácie z prvej ruky na 7.ročníku prezentačno-spoločenskej
akcie vo firme MGS Color Garden spol. s r.o. farby–laky Senica
Prezentovať sa budú aj firmy Den Braven, Soudal, Henkel, Pam Bratislava.
Táto akcia sa doposiaľ vždy niesla v
priateľskom ovzduší. K pohode prispieva
i malé občerstvenie.
Srdečne pozývame našich pravidelných zákazníkov, maliarov a odberateľské
firmy. Radi privítame všetkých, ktorí majú
záujem získať nové informácie. Keďže
vyššie spomínané výrobky sú zastúpené
aj v našej predajni v Skalici, srdečne poukážky prezentované pánom Kubíčkom,
zývame aj záujemcov zo Skalice a okolia.
ktorý je dobre známy z relácií českých tePrezentácia bude v Senici, v areály firlevízií. Predstaví interiérové farby, lazúry,
my MGS Color Garden spol. s r.o. na Prieomietky, vodouriediteľné farby na kov aj
myselnej ulici č. 1471 od 8,00 do 13,00
drevo, liate podlahy, epoxidové farby a hod.
Pavel Jablonický
iné špeciálne farby a nátery.
PPG Slovakia (bývalý Primalex), ktorý
rozšírili ponuku svojich pôvodných bielych interiérových náterov o celú škálu
produktov určených nie len na steny, ale
aj na kov a drevo.
Chemolak Smolenice – tradičný výrobca farieb na kov, drevo, betón, asfalt a ďalšie, výrazne rozšíril výrobný sortiment, čo
bude taktiež prezentovať.
Rebiop Zlaté Moravce – predajca náradia vždy zaujal svojimi novinkami aj tradičnými výrobkami.

Technický pokrok ovplyvňuje náš život vo všetkých oblastiach. Internet sa
stal nevyčerpateľnou studnicou, zdrojom
informácií z akejkoľvek oblasti. Aj my, čo
pracujeme v oblasti obchodu s farbami,
registrujeme sústavné inovácie materiálov, zmeny pracovných postupov, výrobu
nových produktov.
K tomu, aby sme zachytili tieto nové
trendy a najmä, aby sme ich preniesli
tým, ktorí ich potrebujú t.j. remeselníkom, domácim majstrom, organizujeme
už 7.ročník prezentačnej akcie výrobcov
náterových hmôt.
Prezentovať svoje výrobky prídu nasledujúce firmy:
Bal Slovakia, kde sa tešíme na praktické

FARBY - LAKY

www.mgscolor.sk

PONÚKAME VÁM:
 Farby interiér, fasáda, omietky
 Farby na drevo a kov
 Lazúry
 Laky
 Riedidlá

 Lepidlá
 Tmely
 Autopotreby
 Tekuté lepenky
 Náradie

 Drogéria
 Rebríky
 Záhradkárske potreby

NAŠE PREDAJNE:
Na predajni v Senici, Priemyselnej ul.
organizujeme

7. ročník firemného dňa
- prezentácia výrobkov
obchodných partnerov.
Priemyselná 1471, 905 01 Senica
Tel.: 034/651 80 94, 0905/543 390
Po-Pi 7:30-16:30 • So 7:30-12:00

Srdečne vás k nám pozývame dňa
21.4. od 8:00 hod - 12:00 hod.
Občerstvenie, prezenty - zabezpečené.

Hurbanova 542
905 01 Senica
Tel.: 034/622 88 58
Po-Pi 8:00-16:30
So 8:00-12:00

Vajanského 1
909 01 Skalica
Tel.: 034/664 78 40
Po-Pi 7:30-16:30
So 8:00-12:00

