
Amennyiben most vásárol

80.000 Forint 

nettó értékben, 
akkor meglepjük egy 
Sopro Smartwatch 
karórával.

          Az akció
2019. július 01. és 
szeptember 31.
között 80.000 Ft nettó ÖSSZÉRTÉKBEN megrendelt 
Sopro DF 10® fugázó anyagra érvényes. Az akció-
ban megrendelt DF 10® fuga ára a szerződéses 
kedvezmények alapján kerül elszámolásra.

A megvásárolt DF 10 fugák mennyiségét minden 
hónap végén összesítjük, az ajándék órák pedig ez 
alapján kerülnek az akciót követően kiszállításra. 
Az adott hónapban vásárolt fuga mennyiségének 
elszámolása nem átvihető a következő hónapra.

Az akció tévékampánnyal egészül ki a fenti 
hónapokban, több mint 4000 reklámmegjelenés-
sel, 20 TV csatornán.

kampány!
TV

Sopro DF 10® 
DesignFuge 
Flex

www.sopro.huwww.sopro.hu

Építőkémia felsőfokon    A
KCIÓ!



Építőkémia felsőfokon

rendszerelemek

Sopro DF 10® 
DesignFuge Flex

24 hónapig tárolható!

• flexibilis
• minden fajta kerámiához, természetes 

kőhöz, üvegmozaikhoz, aggló lapokhoz
• fugaszélesség 1-10 mm
• kül- és beltérre 
• falra, padlóra
• mészfátyol-mentes, egyenletes  

csillogó szín az OPZ® technológiának 
köszönhetően

• könnyen tisztítható, mivel víz- és  
szennytaszító

• jobb ellenállóképesség maró hatású 
tisztítószerekkel szemben*

• erősebb védelem penészgombák és 
mikroorganizmusokkal szemben

• már 2 óra elteltével járható,12 óra múlva 
terhelhető

• könnyen bedolgozható
• kiváló kopásállóságú: a DIN EN 13 888 

alapján CG2 WA
• Sopro Glitter-rel arany illetve ezüsten 

csillógó hatású  
• erősen kristályos vízmegkötés
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi  

besorolás, 8. sor** 

• Fitnesz karkötő / Okosóra
• Cseppálló (IP67)
• Unisex
• 5-7 nap üzemidő
• OLED HD kijelző (0.96”)
• Akkumulátor: 80mAh
• Bluetooth: 4.0 verzió
• Mérete: 42x20x11.6 mm
• Tartozék: USB-s töltő
• Kompatibilitás: Android 4.4 és felette,  

iOs 8.0 és felette
• Óra, dátum, stopper, pulzusmérő, vérnyo-

másmérő, véroxigénszint mérés, alvásfi-
gyelő, lépésszámláló, kalóriaszámláló, 
hívásemlékeztető, üzenetemlékeztető

Smartwatch 
fekete okosóra, díszdobozban

Sopro Hungária Kft. 2092 Budakeszi, Bianka utca 14. 
Telefon: 06 23/458-046 • Fax: 06 23/458-048 • Értékesítés: 06 23/458-047
E-mail: info@sopro.hu, megrendeles@sopro.hu • Nyitva tartás: H-Cs: 8h-16h, P: 8h-13h

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888 24 óra után 
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  * összehasonlítva a hagyományos Sopro fugázó anyagokkal mindennapos használat mellett. 
 ** a biocid rendelet alapján kezelt termék; vegyék figyelembe a termék műszaki adatlapját:  

www.sopro.hu
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 AJÁNDÉK

A képen látható okosóra illusztráció.


