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Floor Foreve
r

Nové akční ceny
2013

Z každého zakoupeného m2
přispějeme 1 Kč na nové podlahy
v Klokánku, zařízení FOD pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.

Třívrstvé a dvouvrstvé dřevěné podlahy

Dubová prkna HO
3-vrstvé dřevěné podlahy
– velký formát

kartáčovaný, bílý olej WOCA, 4x mikrofáze,
rozměr: 15 x 165 x 1800 mm, spojení: klik

Dub prkno natur

kartáčovaný, přírodní olej WOCA, 4x mikrofáze,
rozměr: 15 x 165 x 1800 mm, spojení: klik

Dub prkno natur

kartáčovaný, bílý olej WOCA,4x mikrofáze,
rozměr: 15 x 165 x 1800 mm, spojení: klik

}
}

1867,– Kč/m

2

1180,–

Kč/m2

Akční cena bez DPH:*

2150,– Kč/m

2

1280,–

Kč/m2

3-vrstvé dřevěné podlahy
– malý formát
Dub prkno natur/rustik

kartáčovaný, přírodní olej WOCA, 4x mikrofáze
rozměr: 15 x 115 x 1200 mm, spojení: klik

Dub prkno natur/rustik

[ nad 25 m2 ]

kartáčovaný, bílý olej WOCA, 4x mikrofáze
rozměr: 15 x 115 x 1200 mm, spojení: klik

bonus – mýdlový čistič WOCA

}

Akční cena bez DPH:*

1280,– Kč/m

2

1080,–

Kč/m2

www.floorforever.cz

Dub prkno rustik (sukatý)

Akční cena bez DPH:*

* Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m2 bez DPH.
Akce platí od 4. 3. 2013 do 23. 8. 2013 při objednání. Odebrání do 30. 8. 2013.

Dub prkno rustik (sukatý)

kartáčovaný, přírodní olej WOCA, 4x mikrofáze,
rozměr: 15 x 165 x 1800 mm, spojení: klik

CO za nejlepší peníze
Prkenné vzory na HDF – Woodlink
Tradiční a nadčasové…
Akční cena bez DPH:*
Dub prkno natur/rustik
HDF + nášlapná vrstva 2,5 mm

1200,– Kč/m

898,–

Kč/m2

Akční cena bez DPH:*
Dub prkno natur/rustik
HDF + nášlapná vrstva 2,5 mm

1230,– Kč/m

2

jemně kartáčovaný, bílý matný lak Panna, 4x mikrofáze
rozměr: 11 x 170 x 1285 mm, spojení: klik

928,–

Kč/m2

www.floorforever.cz

2

jemně kartáčovaný, matný lak, 4x mikrofáze
rozměr: 11 x 170 x 1285 mm, spojení: klik

1100,– Kč/m

2

jemně kartáčovaný, přírodní olej WOCA, 4x mikrofáze
rozměr: 11 x 115 x 1200 mm, spojení: klik

886,–

Kč/m2

Multistab Kantovka
(průmyslová mozaika)
… moderní a designové!
Dub, vzor kantovka

přírodní matný lak, spojení: pero a drážka

rozměr: 10,5 x 70 x 490 mm

Dub, vzor kantovka
bílý matný lak Panna, spojení: pero a drážka
rozměr: 10,5 x 70 x 490 mm

}

Akční cena bez DPH:*

1050,– Kč/m

2

780,–

Kč/m2

* Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m2 bez DPH.
Akce platí od 4. 3. 2013 do 23. 8. 2013 při objednání. Odebrání do 30. 8. 2013.

Dub prkno natur/rustik
HDF + nášlapná vrstva 2,5 mm

Pozn.: dřevo je přírodní produkt
a může měnit barvu a strukturu.

Akční cena bez DPH:*

AKCE

Sleva pro zákazníky obchodní sítě
Floor Forever:
původní cena Kč/bm*

Přírodní olej/matný lak
Matný lak Panna/Bigio/bílý olej

akční cena Kč/bm*

-20

49,50
62,-

61,85
78,-

20
m

m

40 mm

Obvodová lišta HOCO UMF 554,
dýha dub

* Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/bm bez DPH.
Akce platí od 4. 3. 2013 do 23. 8. 2013 při objednání. Odebrání do 30. 8. 2013.

HOCO originální lišta

%

Pozn.: dřevo je přírodní produkt a může
měnit barvu a strukturu.

Váš odborný prodejce dřevěných podlah Hoco

AKCE

K dřevěným podlahám
obdržíte příslušnou péči

Easy and effective. Naturally

(Berthold, Timber Top, Bergland Parkett, Hoco /olej – lak)

nad 25 m :
nad 50 m2:
nad 100 m2:

1 l mýdla
364,Pečující box WOCA**
1310,**
Pečující box + modrý mop 1947,-

Usˇetrˇíte azˇ

akční cena*

1,1,1,-

1946,–

Ke všem kvalitním dřevěným podlahám, distribuovaným v obchodní síti Floor Forever, si můžete zakoupit systémovou péči Woca
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Širokou nabídku značkových dřevěných
a laminátových podlah a prostředků pro
údržbu dřeva žádejte u nejbližších partnerů
obchodní sítě Floor Forever

* Akce platí od 4. 3. 2013 do 23. 8. 2013 při objednání. Odebrání do 30. 8. 2013.
** Náplň boxu dle druhu povrchu.
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m2 bez DPH.

původní cena*
2

