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M A R K E T I N G OWEG O
Oferta dla firm partnerskich

WS P I E R A M Y
ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY
Dzięki naszej pomocy zostaniesz zauważony przez nowych klientów.
Zobacz co możemy Tobie zaoferować.

Oklejanie pojazdów, magnesy

REKLAMA NA POJAZDACH

Reklama na pojazdach
Sekret skutecznej reklamy polega na zrobieniu
dobrego pierwszego wrażenia. Reklama na
pojazdach jest doskonałym sposobem na
zaprezentowanie firmy szerokiemu gronu odbiorców. Z pomocą dobrze wykonanej reklamy na
samochodzie, zbudujesz pozytywny wizerunek,
który jest kluczowy w marketingu.
Kolorowe i atrakcyjne grafiki wyróżnią Twoje
pojazdy na tle innych samochodów. Przechodnie i
przejeżdżający kierowcy nie będą zwracać uwagi
na białą furgonetkę, ale zauważą i zapamiętają
profesjonalnie zaprojektowaną okleinę pojazdu.
Reklama na pojazdach w naturalny i nieagresywny
sposób przyciąga uwagę przechodniów i innych
kierowców. Wśród nich są Twoi przyszli klienci!
W zależności od tego ile posiadasz samochodów i
jak często jeżdżą po drogach, możesz dotrzeć od
dziesiątek tysięcy do ponad stu tysięcy potencjalnych klientów miesięcznie. W przypadku reklamy
na pojazdach nie płacisz za liczbę wyświetleń.
Taka jednorazowa inwestycja może pozyskać dla
Twojej firmy więcej klientów niż witryna internetowa!
Cena ustalana indywidualnie

Tablice magnetyczne 50x30cm
Codziennie poruszasz się samochodem w wiele miejsc,
widzą Cię tysiące ludzi. To idealny sposób, aby zabrać ze
sobą reklamę. Taki sposób promocji swojej firmy jest
znakomitym narzędziem, który przyciąga uwagę wielu
ludzi. Tablice są dostępne w różnych wzorach lub pod
indywidualny projekt.
Materiał płatny

35,00 zł/szt.
NETTO
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REKLAMA NA WITRYNACH

Oklejanie witryn sklepowych

Oklejanie witryn
Dlaczego miałbyś zadowolić się tylko szyldem, skoro
możesz zamienić całą swoją witrynę w szyld? Witryny
sklepowe to doskonała wielkoformatowa powierzchnia,
którą można przekształcić w estetyczne i angażujące
przechodniów grafiki. Spersonalizowane i strategicznie
zaprojektowane okleiny nie tylko zapisują się w pamięci
osób, które je zobaczą, ale również informują o tym, co
znajduje się w środku, zachęcając potencjalnych klientów
do wejścia.
Oklejamy witryny folią z kolorowym nadrukiem, która,
dzięki dodatkowej warstwie ochronnej (połysk/mat),
pozwala zachować atrakcyjny wygląd grafiki, niezależnie
od wpływu warunków atmosferycznych czy światła
słonecznego. Mamy w ofercie też folię one way vision.
Jest to folia podziurkowana, która pozwala osiągnąć
efekt półprzepuszczalności światła, dzięki czemu w
środku jest jaśniej.
Cena ustalana indywidualnie
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Szablony banerów reklamowych

REKLAMA NA BANERACH

Szablony banerów reklamowych
Dobrze zaprojektowany baner reklamowy
przykuwa uwagę przechodniów i kierowców
zarówno z bliska, jak i z daleka. Na banerze
doskonale sprawdzi się kolorowa grafika i odważne hasło reklamowe.
Banery reklamowe to forma reklamy, która
pracuje na sukces Twojej firmy przez cały rok, 24
godziny na dobę. Podczas gdy reklamy w sklepie
nie są widoczne po zamknięciu drzwi, baner jest
zawsze widoczny. W przeciwieństwie do reklam w
mediach społecznościowych nie musisz płacić za
każde wyświetlenie takiej reklamy. W grę
wchodzi tylko jednorazowy koszt banera
reklamowego, który pozwoli Ci nieprzerwanie
wysyłać przekaz o Twojej marce do nowych
odbiorców.
Poniżej prezentujemy gotowe wzory szablonów, z
których można wybierać:
Materiał płatny

60,00 zł/szt.
NETTO

Wzory szablonów 200x100cm

B-01

B-02

B-03

B-04
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REKLAMA NA BANERACH
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Szablony banerów reklamowych

B-05

B-06

B-07

B-08

B-09

B-10

B-11

B-12

Wizualizacja ekspozycji

EKSPOZYCJA

Tablice reklamowe ze zdjęciami produktów

TABLICE PVC

Wizualizacja ekspozycji
(targi i salon)
Odpowiednio opracowana ekspozycja o atrakcyjnym, profesjonalnym wyglądzie to sekret, który
pozwoli Twojej firmie wyróżnić się na tle konkurencji.
Spersonalizowany styl sprawi, że Twoje stanowiska targowe i witryny w salonie będą przyciągać
uwagę potencjalnych klientów. Wyjątkowy układ
barwnych grafik sprawi, że potencjalny klient
zapamięta Twoją firmę jako wiodącą w branży.
W zakresie projektowania witryn stosujemy folię
typu one way vision, która umożliwia prezentację
grafiki najwyższej jakości na zewnątrz i zapewnia
dostęp światła dziennego wewnątrz Twojego
salonu.
Materiał bezpłatny

Tablice reklamowe PVC
To propozycja dla marek, które potrzebują
profesjonalnego i wszechstronnego produktu
reklamowego. Ze względu na swoją lekkość i
niewielki rozmiar tablice reklamowe PVC można
transportować w dowolne miejsca. Sprawdzą się
w szczególności w przypadku firm, które często
biorą udział w targach lub konferencjach
biznesowych. Pozwalają zaprezentować Twój
produkt lub usługę w dowolnym miejscu, a ich
estetyczne wykonanie przykuwa wzrok innych
osób.
Tablice reklamowe PVC są wykonane z materiału
najwyższej jakości, dzięki czemu są odporne na
zarysowania i wgniecenia. Wykorzystane do
produkcji tablic tworzywo sztuczne umożliwia
przedstawienie grafik w wysokiej rozdzielczości, z
dużym nasyceniem kolorów. Matowe wykończenie ogranicza odbijanie się światła słonecznego,
co pozwala naszym tablicom zachować walory
estetyczne i przyciągnąć uwagę klientów zarówno w przypadku ekspozycji wewnątrz pomieszczenia, jak i na otwartej przestrzeni.
Materiał płatny

75,00 zł/szt.
NETTO
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TABLICE PVC

Tablice reklamowe ze zdjęiami produktów

Wzory szablonów 65x100cm
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T-01

T-02

T-03

T-04

T-05

T-06

T-07

T-08

T-09

TABLICE PVC

Tablice z logo producenta

Tablice PVC z logo producenta
Logo to podstawowy element identyfikacji wizualnej,
drzemie w nim cała siła Twojej marki. To wokół logo
budowany jest cały przekaz marketingowy firmy, dlatego
należy zadbać o odpowiednią jego prezentację. Logo
powinno być widoczne na wszystkim, co Twoja firma
produkuje. Oznakowanie własnych produktów pomaga
budować zasięg i widoczność marki oraz powiększać
grono klientów.
Nasze tablice z logo producenta sprawią, że Twoje
produkty wyróżnią się na tle innych firm i nie zostaną
pomylone z asortymentem innych producentów. Do
wyboru mamy 12 wzorów takich tablic:
Materiał płatny

35,00 zł/szt.
NETTO

Wzory szablonów 40x20cm

TL-01

TL-02

TL-03

TL-04

TL-05

TL-06

TL-07

TL-08

TL-09

TL-10

TL-11

TL-12
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TABLICA TEKTUROWA

Tablica produktowa MCZ

Tablica produktowa MCZ
Tablice produktowe oferują bardzo szerokie
możliwości skutecznej prezentacji produktu.
Lekka konstrukcja i łatwość transportu sprawią,
że tablicę produktową MCZ możesz zabrać ze
sobą praktycznie wszędzie, gdzie tylko potrzebujesz stworzyć atrakcyjnie wizualną ekspozycję.
Doskonale sprawdzają się podczas targów i
innych wydarzeń branżowych. Wykorzystując
tablice, w zaledwie kilka chwil, możesz stworzyć
pełnowymiarową wystawę produktów, która
będzie stanowić dobre tło dla Twojego stoiska lub
wystąpienia publicznego. Obecnie w naszej
ofercie znajdują się 2 wzory tablic produktowych,
oba prezentujemy na zdjęciu obok.
Materiał płatny

130,00 zł/szt.
NETTO

X-BANER

Szablony X-banerów

X-banery
To forma reklamy przenośnej, która jest nie tylko
lekka i wytrzymała, ale przede wszystkim
wykorzystuje innowacyjne rozwiązanie, jakim
jest rozkładany stelaż wzorowany na literze X.
Dzięki temu zabiegowi X-banery są jednym z
najbardziej stabilnych rodzajów reklamy stojącej.
A dzięki lekkiej konstrukcji, możesz zabrać je ze
sobą wszędzie, gdzie prowadzisz działania
promocyjno-handlowe. Po złożeniu taki baner
mieści się w poręcznej torbie.
Dodatkowym atutem X-banerów jest możliwość
łatwej wymiany reklamy, która się na nim
znajduje. Materiał z elementami graficznymi
można błyskawicznie zdjąć i w jego miejsce
założyć inny projekt, którego treść będzie
bardziej adekwatna do danej sytuacji lub oferty.
W ten sposób łatwo dopasujesz treść reklamy do
potrzeb Twoich odbiorców.
Zapraszamy do zapoznania się z 12 wzorami
X-banerów, które przygotowaliśmy dla klientów:
Materiał płatny

170,00 zł/szt.
NETTO
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X-BANER

Szablony X-banerów

Wzory szablonów 80x180cm

XB-01

XB-02

XB-03

XB-04

XB-05

XB-06

XB-07

XB-08

XB-09

XB-10

XB-11

XB-12
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EKSPOZYCJA KOTŁÓW GAZOWYCH

Materiały do ekspozycji kotłów gazowych

Tablice PVC
Istnieje wiele możliwych zastosowań druku na
PVC – tablice reklamowe, tabliczki informacyjne,
czy oznaczenia drzwi i pomieszczeń. Innowacyjnym produktem w naszej ofercie jest natomiast
tablica PVC, w formie plakatu informacyjnego, w
której można umieścić prawdziwy kocioł gazowy.
Nasze tablice PVC są zaprojektowane pod
konkretny model pieca i zawierają informacje na
temat najważniejszych parametrów i rozwiązań
zastosowanych w danym produkcie. Dzięki takim
tablicom, klienci mogą nie tylko zobaczyć
produkt na żywo, ale też poznać zalety, które on
oferuje.
Materiał płatny

360,00 zł/kpl.
NETTO

Stojak pod kotły gazowe
Stojaki ekspozycyjne to obecnie podstawowe
narzędzie skutecznej sprzedaży bezpośredniej.
Znajdują zastosowanie w sklepach i biurach, ale
są też wykorzystywane w celu zaprezentowania
produktu w trakcie targów bądź publicznych
wystąpień.
Dzięki odpowiednim stojakom reklamowym
produkt jest dużo lepiej widoczny, co wpływa na
wolumen sprzedaży oraz wzmacnia wizerunek
firmy w oczach potencjalnych klientów.

Materiał płatny

150,00 zł/szt.
NETTO

Atrapy kotłów
Atrapy produktowe nie są tylko ciekawym
nośnikiem informacji. To przede wszystkim
niezwykle skuteczny sposób na zainteresowanie
klientów danym produktem. Powodzenie każdej
reklamy zależy od skuteczności w przyciąganiu
uwagi odbiorców, a o tym niejednokrotnie
decydują sekundy.
Atrapy produktowe doskonale zaprezentują kotły
w trakcie targów branżowych, czy wydarzeń
plenerowych. Dzięki możliwości zamontowania
oświetlenia LED ta przestrzenna forma reklamy
może stanowić również doskonałą wizytówkę
produktu w witrynie sklepowej i promować firmę
przez całą dobę.
Materiał płatny

800,00 zł/szt.
NETTO
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Ulotki, katalogi, stojaki

KOLPORTAŻ

Katalogi i ulotki
Katalogi i ulotki to narzędzia, które od lat skutecznie pomagają w promowaniu marek, produktów i
usług. Dobrze zaprojektowane w wiarygodny
sposób przedstawiają cele i wartości firmy. Ich
fizyczna forma sprawia, że klienci mogą je zabrać
ze sobą i wielokrotnie do nich powracać, co pomaga
w utrwaleniu w pamięci Twojej marki i oferty.
Mogą docierać do potencjalnych klientów w
centrach handlowych, na stoiskach wystawowych i
oczywiście w Twoim sklepie.
W ofercie firmy Wentor są katalogi i cenniki firm
takich jak MCZ, Thorma, Kawmet, Warmhaus,
Sergio Leoni i innych. Pełną listę znajdziesz na
stronie: wentor.pl/do-pobrania.
Materiał bezpłatny

Stojaki na katalogi*
Profesjonalna ekspozycja i łatwy dostęp do katalogów ma kluczowy wpływ na skuteczność tej formy
reklamy. Nasze stojaki mają nie tylko estetycznie
eksponować drukowane materiały, ale również być
wygodnym i praktycznym atrybutem Twojej firmy.
Dzięki lekkiej, ergonomicznej konstrukcji możesz
zabrać je ze sobą wszędzie tam, gdzie mają pomóc
prezentować ofertę Twojej firmy.

Materiał płatny

350,00 zł/szt.
NETTO

*Zdjęcie poglądowe, model może ulec zmianie.

Segregatory
Segregatory nie muszą być zwykłym akcesorium
biurowym. Przydają się przede wszystkim w
promowaniu marki w trakcie spotkań biznesowych
bądź konferencji, np. poprzez wystawianie odbiorców na działanie logo. Mechanizm ten powoduje, że
potencjalny klient zapamiętuje firmę i klasyfikuje
ją jako profesjonalną. Segregatory w naszej ofercie
pochodzą bezpośrednio od producentów, dlatego
możliwości wyboru są ograniczone.

Materiał płatny

170,00 zł/kpl.
NETTO
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IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Kreacja spójnego wizerunku Twojej firmy

Identyfikacja wizualna dla firm
Przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach muszą być
nastawione na innowacje i bardziej niż kiedykolwiek
starać się zaprezentować klientom swoją markę i ofertę.
Wpływ na wizerunek firmy ma w szczególności identyfikacja wizualna. Jest to obecnie najczęściej wykorzystywane narzędzie do budowania skutecznej i trwałej
przewagi konkurencyjnej na rynku.
Profesjonalnie zaprojektowana i spójna identyfikacja
wizualna pozwala osiągać cele biznesowe, wpływa na
lojalność klientów i podejmowane przez nich decyzje.
Ponadto pomaga wzmacniać zbudowane już relacje.
Spójna marka jest najskuteczniejszą obroną przed
konkurencją, budzi zaufanie klientów i tworzy nieskazitelny wizerunek Twojej firmy.

Materiał płatny

360,00 zł/szt.
NETTO

PROMOCJA W INTERNECIE

Kreacja wizerunku w sieci Twojej firmy

Strony www dla firm
Twoja witryna jest pełnym odzwierciedleniem Twojej
firmy. Wpływa na jej wiarygodność i widoczność.
Profesjonalna, dobrze zaprojektowana strona internetowa nie tylko stwarza zachęcające okoliczności do poznania oferty firmy, ale także buduje zaufanie wśród
potencjalnych klientów.
Prezentując klientom, partnerom, a nawet inwestorom
swoją stronę internetową, dasz im do zrozumienia, że
prowadzisz poważną i godną zaufania firmę.
Materiał płatny

580,00 zł/szt.
NETTO

Wizytówki Google dla firm
Widoczność w Mapach Google to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do promocji Twojej firmy na rynku
lokalnym. Jasne i aktualne informacje o adresie sklepu,
godzinach otwarcia, czy możliwość szybkiego uzyskania
numeru telefonu to doskonały sposób dotarcia do osób
z najbliższej okolicy, które poszukują Twoich towarów i
usług.
Wizytówka Google umożliwia również komunikację z
klientami poprzez opinie, czat, czy tworzenie wydarzeń.
Buduje to zaufanie odbiorców i pozwala wyróżnić się na
tle konkurencji.
Materiał płatny

230,00 zł/szt.
NETTO
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Wizualizacja piecyka MCZ

WIZUALIZACJE

Wizualizacja piecyka MCZ
Klienci zawsze chcą wypróbować produkt przed
zakupem. W przypadku piecyków MCZ z pewnością chcieliby zobaczyć, w jaki sposób konkretny
model będzie prezentować się w ich własnej
przestrzeni. Dzięki wizualizacjom wykorzystującym AR (rozszerzoną rzeczywistość) Twoi klienci
mogą wejść w interakcję z produktem jeszcze
przed podjęciem decyzji o zakupie.
Po zeskanowaniu smartfonem specjalnego kodu
QR w miejscu położenia płytki z kodem wygenerowany zostanie cyfrowy obraz piecyka, który
można wyświetlić na ekranie smartfona czy
tabletu. To narzędzie robi niesamowite wrażenie
na klientach i pozwala podjąć świadomą decyzję
co do wyboru piecyka najlepiej spełniającego
oczekiwania klientów.
Korzystając z wizualizacji, Twoja firma będzie
mogła poprawiać doświadczenia zakupowe
klientów, a także zwiększać swoje możliwości
biznesowe i sprzedażowe.
Materiał bezpłatny

15

PRÓBKI KOLORÓW

Próbki kolorów kafli: MCZ, Sergioleoni, Cadel

Próbki produktów MCZ
Klienci oczekują wsparcia w podjęciu decyzji zakupowej
dotyczącej piecyka MCZ, który dzięki swojemu nowoczesnemu designowi może stanowić niezwykle efektowną
ozdobę każdego pomieszczenia.
Dzięki próbkom będziesz zawsze przygotowany, aby
profesjonalnie zaprezentować produkt. Umożliwisz
również klientom ocenę jakości materiału, z którego
został wykonany.

Materiał płatny

280,00 zł/szt.
NETTO

Próbki produktów Sergioleoni
Aby przekonać klienta do danego produktu same zapewnienia o jego jakości i właściwościach nie wystarczą. To
rzeczywisty kontakt z materiałem stanowi jedną z
najskuteczniejszych metod trafiania do odbiorców. To
dlatego wzorniki oraz próbki są tak skuteczne, ponieważ
udzielają klientom nowych informacji o produkcie i
wpływają na podjęcie decyzji o zakupie.

Materiał płatny

420,00 zł/szt.
NETTO

Próbki produktów Cadel
Najistotniejszą cechą próbek produktów jest to, że
umożliwiają nawiązanie bezpośredniego dialogu z odbiorcą przy okazji prezentacji produktu w sklepie, czy podczas
udziału w wydarzeniu branżowym.
Możliwość fizycznego zapoznania się z jakością wykonania produktu pozwala pokonać obiekcje klientów i uzyskać
rzetelne oraz spontaniczne opinie na temat danego
materiału.
Materiał płatny

280,00 zł/szt.
NETTO
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Namioty i urządzenia

WYPOSAŻENIE NA TARGI

Wypożyczenie namiotu
Namiot Wentor pozwoli Ci stworzyć atrakcyjną
przestrzeń biznesową w dowolnym miejscu.
Stabilna konstrukcja namiotu odpowiednio
zabezpieczy reprezentantów Twojej firmy przed
wszelkimi warunkami atmosferycznymi, a szybki
i prosty montaż ułatwi organizację stanowiska.
Poza kwestiami praktycznymi namiot Wentor
stanowi doskonały wyróżnik, który przykuwa
uwagę odbiorców i zachęca potencjalnych
klientów do zapoznania się z ofertą firmy.
Wymiary namiotu Wentor: 5 x 2,5 m.
Cena ustalana indywidualnie

Urządzenia na targi
Ekspozycja na targach branżowych ma za
zadanie zaprezentować wystawcę z jak najlepszej strony oraz wzbudzić zainteresowanie
oferowanymi produktami. Każde wydarzenie ma
swój niepowtarzalny klimat. Dlatego, aby
ekspozycja godnie reprezentowała firmę, cała
aranżacja stoiska targowego musi odpowiadać
charakterowi imprezy.
Nie w każdym przypadku będzie możliwość
skorzystania z dużego stoiska systemowego, jak
również nie na każde wydarzenie Twoja firma
będzie dysponować identycznym budżetem.
Naszym celem jest dostarczenie Twojej firmie
urządzeń targowych, które za każdym razem
będą odpowiadały charakterowi imprezy w
ramach wyasygnowanego budżetu. Charakterystyczne, widoczne z daleka elementy wystawy
mają zapraszać klientów do zapoznania się z
ofertą firmy i wpłynąć na podejmowane przez
klientów decyzje zakupowe.
Cena ustalana indywidualnie

17

UBRANIA ROBOCZE

Profesjonalna odzież Snickers

Odzież robocza Snickers
Profesjonalna, innowacyjna oraz wysokiej
jakości odzież dla instalatorów oraz serwisantów.
Kurtka
Rozmiary: S-XL

295,00 zł/szt.
NETTO

Lekka, ale wytrzymała wiatrówka z kapturem, która
zapewnia ochronę przed wiatrem i przewiewność dla
optymalnego zarządzania temperaturą ciała cały dzień
pracy.

Kamizelka
Rozmiary: S-XL

275,00 zł/szt.
NETTO

Zabezpieczona przed wodą, oddychająca kamizelka soft
shell. Idealna do założenia na bluzę lub polar.

Kurtka
wiatrówka

Kamizelka Soft
Shell Profile

Spodnie
Service+

1908 LiteWork

4511

6801

Spodnie
Rozmiary: 40-70

249,00 zł/szt.
NETTO

Wyposażone w zaawansowaną ochronę kolan. Przydatne
do wielu zastosowań.

ODZIEŻ I DODATKI

NETTO

NETTO

80,00 zł/szt.

Polary

Kurtki wiosenne

NETTO

NETTO

12,00 zł/szt.

NETTO

40,00 zł/szt.

Czapki

NETTO

65,00 zł/szt.
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Polo

Koszulki

Ręczniki Forte 70x140cm

30,00 zł/szt.

NETTO

50,00 zł/szt.

Bezrękawniki

NETTO

250,00 zł/szt.

NETTO

20,00 zł/szt.

Parasole

3,00 zł/szt.

Notesy

GADŻETY REKLAMOWE

Gadżety reklamowe
Promocja jest niezbędna w strategii marketingowej, ponieważ pomaga firmie osiągać cele
sprzedażowe, a także wzmacnia świadomość
marki. We wszelkich działaniach promocyjnych
offline to właśnie gadżety reklamowe pełnią
dominującą rolę, pomimo swojej prostoty.
Wysoka jakość gadżetu sprawia, że pracuje on na
sukces Twojej firmy nawet po zakończeniu akcji
promocyjnej.
Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszystkie
gadżety były spójne nie tylko z kampanią, ale
także z całą marką. Dzięki temu wraz z produktami promocyjnymi w świat zostanie przekazany
komunikat o wartości Twojej marki. Oryginalny i
przydatny gadżet o wysokiej jakości zostanie
doceniony przez każdego klienta. Pozytywny
związek między gadżetem a marką zapewnia, że
firma, która wybrała trwały i odpowiedni gadżet,
będzie w stanie dostarczyć produkty równie
wysokiej jakości.
Materiał bezpłatny

Naklejki

AUTORYZOWANE PARTNERSTWO

Naklejki
Naklejki Autoryzowany Partner doskonale sprawdzą się w miejscach pierwszego kontaktu z firmą.
Nasi partnerzy wykorzystują je na drzwiach
swoich salonów, na służbowych samochodach,
na materiałach promocyjnych podczas targów i
w wielu innych miejscach.

Zastosowanie:
na drzwi / na samochód
Materiał bezpłatny

Niepodważalnym atutem naklejek firmowych
jest niska cena ich wytworzenia w połączeniu z
trwałością tej formy reklamy. Po umieszczeniu w
widocznym miejscu pozostaną tam na długi czas
i będą informowały nowych odbiorców, że Twoja
firma jest autoryzowanym partnerem Wentor.
Dotychczasowym klientom będą natomiast
przypominać o ofercie przedsiębiorstwa.
Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia
spersonalizowanych naklejek z nadrukowanym
adresem salonu partnerskiego.

Zastosowanie:
na drzwi / na samochód
Materiał bezpłatny

o
ryzowaneg
Nazwa auto
ra
ne
part
rtnera
Adres autory

zowanego pa

Zastosowanie:
na katalogi
5,00 zł / 100 szt.
NETTO
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W E N TO R
ul. Słowackiego 4c
68-200 Żary, woj. lubuskie
biuro@wentor.pl
tel. 68 363 81 88
www.wentor.pl

Wersja: V- 0 1

Niniejszy katalog nie jest wiążący dla firmy Wentor Piotr Wentlant i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Firma Wentor Piotr
Wentlant zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu oferowanych produktów.

