Търговска и рекламна дейност

За задоволяване на пазара на дребно с качествени и съвременни лаково – бояджийски
материали - “ЛАКПРОМ” АД предлага фирмени стелажи на търговски обекти на дребно
и специално подбрани продукти предназначени за апартамента, офиса, вилата, къщата.

Разпространението е чрез дистрибуторите в цялата страна. Бързина при изпълнението
на поръчките в цялата страна.

№
Наименование
Цвят
Първи рафт- за дърво- тегло на рафта 16 kg
1
Лазурен лак
безцветен
2
Лазурен лак
бор
3
Лазурен лакe
махагон
4
Лазурен лак
шотландски бор
5
Лазурен лак
кестен
6
Лазурен лак
дъб
7
Лазурен лак
орех
8
Лазурен лак
палисандър
9
Байц AQ-03
лимонено жълт
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брилянтно жълт, жълт, червен оранж, ранж, червен, син
бордо, кафяв, черен, зелен, маслено зелен, дъб, тик,
канела, череша, орех, махагон, палисандър
12
Акрилен кит за дърво бял
13
Акрилен кит за дърво бук
14
Акрилен кит за дърво чам
15
Ласторит - кит за дърво
16
Аквакрил - лак за паркет
17
Лепило за дърво "Лакол дърво"
18
Лепило за дърво "Лакол дърво"
19
Шлайфгрунд
20
Импрегниращ грунд за дърво
21
Импрегнант за дърво
22
Акрилен грунд за метал
23
Ленен безир
24
Алкиден безир
25
Паркет лак универсал гланц
26
Паркет лак универсал мат
Втори рафт-смесен /за дърво,метал и бетон/-тегло на рафта 22 kg
1
Аквакрил-лак за дърво,оранж
метал и бетон AQ-12
2
Аквакрил-лак за дърво,червен
метал и бетон AQ-12
3
Аквакрил-лак за дърво,жълт
метал и бетон AQ-12
4
Аквакрил-лак за дърво,зелен
метал и бетон AQ-12
5
Аквакрил-лак за дърво,кафяв
метал и бетон AQ-12
6
Аквакрил-лак за дърво,син
метал и бетон AQ-12
7
Аквакрил-лак за дърво,черен
метал и бетон AQ-12
8
Аквакрил-лак за дърво,сигнално
метал и бетон
син AQ-12
9
Аквакрил-лак за дърво,бял
метал
- гланц
и бетон AQ-12
10
Аквакрил-боя за дърво,зелен
метал и бетон AQ-16
11
Аквакрил-боя за дърво,черен
метал и бетон AQ-16
12
Аквакрил-боя за дърво,бял
метал и бетон AQ-16
13
Аквакрил-боя за дърво,син
метал и бетон AQ-16
14
Аквакрил-боя за дърво,жълт
метал и бетон AQ-16
15
Аквакрил-боя за дърво,оранж
метал и бетон AQ-16
16
Аквакрил-боя за дърво,червен
метал и бетон AQ-16
17
Аквакрил-боя за дърво,кафяв
метал и бетон AQ-16
18
Боя за пчелни кошери жълт
19
Боя за пчелни кошери небесно син
20
Боя за пчелни кошери син
21
Акрилатна тонираща боя
жълт
"Суперцвят"
22
Акрилатна тонираща боя
оранж
"Суперцвят"
23
Акрилатна тонираща боя
оксидно
"Суперцвят"
жълт
24
Акрилатна тонираща боя
светло
"Суперцвят"
зелен
25
Акрилатна тонираща боя
оксидно
"Суперцвят"
зелен
26
Акрилатна тонираща боя
червен
"Суперцвят"
27
Акрилатна тонираща боя
оксидно
"Суперцвят"
червен
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28
Акрилатна тонираща боя
син
"Суперцвят"
29
Акрилатна тонираща боя
черен
"Суперцвят"
30
Акрилатна тонираща боя
кафяв
"Суперцвят"
31
Акрилатна тонираща боя
лилав
"Суперцвят"
Трети рафт - за метал - тегло на рафта - 25 kg
1
Грунд универсален бързосъхнещ
светло сивВЛ-021
2
Грунд универсален бързосъхнещ
бежов
ВЛ-021
3
Грунд универсален бързосъхнещ
черен
ВЛ-021
4
Грунд за черни метали ПФ-021
сив
5
Грунд за черни метали ПФ-021
червено кафяв
6
Грунд за поцинкована ламарина
резеда ХС-05
7
Боя за поцинкована ламарина
бял
ХС-15
8
Боя за поцинкована ламарина
патинирана
ХС-15мед
9
Боя за поцинкована ламарина
тъмно кафяв
ХС-15
10
Боя за поцинкована ламарина
сребрист
ХС-15
11
Алкидна боя екстра ПФ-16
бяла
12
Алкидна боя екстра ПФ-16
черна
13
Алкидна боя екстра ПФ-16
оранж 2004
14
Боя черна с копринен гланц
15
Боя за метали директнобял
върху ръждата STEEL GUARD
16
Боя за метали директносив
върху ръждата STEEL GUARD
17
Боя за метали директносребрист
върху ръждата
хамершлаг
STEEL GUARD
18
Боя за метали директночерен
върху ръждата STEEL GUARD
19
Боя за метали директночерен
върхухамершлаг
ръждата STEEL GUARD
20
Боя за метали директнозелен
върхухамершлаг
ръждата STEEL GUARD
21
Боя за метали директнооксидно
върху ръждата
червен STEEL GUARD
22
Боя за метали директнокафяв
върху ръждата STEEL GUARD
23
Емайллак топлоустойчив
сребрист
СО-81
24
Топлоустойчива боя Силикон
черен 300º С
25
Топлоустойчив лак Силикон
черен600º С СО-83
26
Топлоустойчив лак Силикон
графит
600º С СО-83
27
Топлоустойчив лак Силикон
черен450º С СО-82
28
Топлоустойчив лак Силикон
графит
450º С СО-82
29
Епоксидна смола АП-1 модифицирана
30
Втвърдител за епоксидна смола
31
Епоксиден емайллак ЕП-71
бял
32
Втвърдител за епоксидни лакове ДТА-900
33
Емайллак хлоркаучуковсин
за басеини КЧ 75 Б
34
БСБ "Лапролин ПФ-101"бял
35
БУЛБС "Лапролин ПФ-101"
електрик
36
Подов емайллак ПФ-26 кафяв
37
Подов емайллак ПФ-26 охра
Четвърти рафт-за строителството - тегло на рафта 55 kg
1
Фасадна боя АК-1
бял
2
Силиконова фасадна боя
бял
3
Боя вододисп. за вътрешно
бял боядисване "Дисповит"®
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4
Боя вододисп. за вътрешно
бял боядисване "Дисповит"®
5
Боя акрилна за вътр. боядисване"Дисповит-супер"
бял
6
"Дисповит"W-боя устойчива
бял на плесени, бактерии и фунги
7
Санитол - устойчив на плесени, бактерии и фунги
8
Боя латексова DEVIL white
бял
9
Шпакловъчна смес "Диспопласт"
10
Бетон грунд контакт
11
Грунд запечатващ блокиращ
12
Импрегниращ грунд АК-011
13
Универсално строително лепило
14
Лепило С-200
Около стелажа - общо тегло 291 kg
1
Акрилсиликонова боя заоксидночервен
керемиди
2
Дисповит - цветен
шампанско
3
праскова, медена роса, пепел от рози, гардения, свежо зелен
4
люляк, синева, ванилено жълт, банан
5
Боя вододисп. за вътрешно
бял боядисване "Дисповит"®
6
Боя акрилна за вътр. боядисване"Дисповит-супер"
бял
7
"Дисповит"W-боя устойчива
бял на плесени, бактерии и фунги
8
"Дисповит"W-боя устойчива
бял на плесени, бактерии и фунги
9
Фасадна боя АК-1
бял
10
Силиконова фасадна боя
бял
11
Боя латексова DEVIL white
бял
12
Универсално строително лепило
13
Лепило С-200

Стоката е на стойност около 1300 лв. без ДДС

4/4

