
С УСЕЩАНЕ ЗА ПРОЛЕТ

МИНЕРАЛНА ВАТА

С ПОДАРЪК

Промоцията е валидна от 25 февруари до 25 април 2019г. 
или до изчерпване на количествата.

Повече информация на:  

www.knaufinsulation.bg

ПОКУПКА С ПОДАРЪК

За вас дистрибутори:

За всеки заявен камион минерална вата* Knauf Insulation с
ECOSE® Technology с поне 10 палета продукти,  различни от 
Ekoroll 50 mm,  получавате 4 софтшел якета,  брандирани с логото 
на Knauf Insulation.

За вашите партньори:

За всеки закупен 1 палет минерална вата* Knauf Insulation с
ECOSE® Technology,  различнa от Ekoroll 50 mm, Вашите партньори 
в точките на продажбa ще получат 1 софтшел яке,  брандирано с 
логото на Knauf Insulation.

Те трябва само да се свържат с търговските представители на
Knauf Insulation и ще получат подаръка си директно от тях.

*Продуктите,  участващи в промоцията са:
Akustik board, Knauf Insulation Decibel, продуктова гама 
NatuRoll, продуктова гама Unifit, MPN Plus, Ekoroll 100 mm.

В рамките на промоцията можете да участвате с няколко покупки,  
като за всяка получавате подарък.

Фактурата за покупка на минерална вата Knauf Insulation с
ECOSE® Technology трябва да се пази и представи при получаване на 
подаръка.

Григор Митров - София и регион София:        +359 882 29 04 58

Росен Съръгеров - Северна България:   +359 888 22 45 29

Александър Зафиров - Южна България:  +359 882 47 86 22



MИНЕРАЛНА ВАТА Минералната вата на Knauf Insulation е продукт от ново поколение, 

създаден с иновативната ECOSE® Technology - технология на 

производство на свързващото вещество от естествени материали, 
без добавен формалдехид. Тя е синоним на качество,  устойчивост 

и дълготрайност. Като предлагате минерална вата Knauf Insulation 

правите крачка пред конкуренцията.

Желаем ви много успехи и много продадени палети с минерална 

вата с ECOSE® Technology!       

С уважение,
Екипът на Кнауф Инсулейшън ЕООД

КУПЕТЕ   КАМИОН И ВЗЕМЕТЕ ПОДАРЪК

1 X 4 X 
софтшел
якета

* при различните 
размери са възможни вариации

1

При покупка на 1 камион минерална вата* с ECOSE® Technology 

с поне 10 палета продукти,  различни от Ekoroll 50 mm.


