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aneb co je nového ve firmě
www.pavlinek.cz
Slovo úvodem
Vážení obchodní přátelé !
Především bychom chtěli
Vám všem poděkovat za
Vaši přízeň, kterou jste
naší firmě doposud
věnovali. I díky Vám
patříme po osmi letech
k největším firmám v
sortimentu vázacích
prostředků a ocelových lan
v České republice.
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„Horké“ novinky
Novinkou v naší nabídce je sortiment firmy LUGALL – lanové račnové
zvedáky, které nabízíme za zaváděcí ceny (sleva 15% z běžné ceny).

Samozřejmě Vás zveme
k nám do firmy, kde se
Vám budou věnovat
odborní pracovníci.
Zde Vás rádi seznámíme
podrobně se sortimentem,
o který budete mít zájem.
Distribuce letáku
PAVLÍNEK info bude
zajišťována formou příloh
e-mailů a leták
PAVLÍNEK info bude
také ke stažení na našich
internetových stránkách
www.pavlinek.cz .
Vše nejlepší v roce 2005
Vám přejí
manželé Pavlínkovi a celý
kolektiv firmy

• ISO 14001
• Sleva 3%
• Produkty firmy
Haacon

Horké novinky … 1
• Lanové račnové
zvedáky LUGALL

Rychlé zprávy
ISO 14001
V prosinci byla
naše firma úspěšně
certifikována dle
ČSN EN ISO
14001.

Vaše důvěra je pro nás
závazkem, a proto i do
budoucna se budeme
snažit rozšiřovat nabídku
výrobků a neustále
zkvalitňovat úroveň
našich služeb.
Pro Vaši lepší
informovanost jsme zvolili
elektronickou formu
informačního letáku,
kterým si dovolíme Vás co
nejrychleji informovat o
novinkách u firmy
Pavlínek.
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Typ

Položka č.

Nosnost (kg)
Délka lana (m)
Hmotnost
(kg)
2121pramen. pramen. pramen. pramen.
150025SH- LA1525SH
500g
250
3,8
7,6
4,4
GER
300010SH- LA3010SH
1000
500
1,5
3,0
4,6
GER
300030SH- LA3030SH
1000
500
4,4
8,8
6,5
GER
400020SH- LA4020SH
1400
700
3,0
6,0
8,3
GER

Cena v Kč
bez DPH
6.690,6.690,8.980,9.300,-

Ceny FCO sklad Ostrava
Ceny jsou zaváděcí (sleva 15% z běžné ceny)

Sleva 3 %
Při nákupu v našem
elektronickém
obchodě, příp. při
hotovostních
platbách nabízíme
slevu 3 %
z platných ceníků.

Platnost cen – do 28.2.2005.

Produkty firmy
Haacon
Po dohodě s firmou
Haacon, bude naše
firma výhradním
dodavatelem jejich
produktů na český
trh. Jedná se o
hřebenové zvedáky,
univerzální
převodovky,
průmysl. zvedací
techniku,, zvedáky
stavidel, systémy
pro zvedání
kontejnerů, jeřáby
pro ČOV apod.
Jednotlivé výrobky
zatím naleznete na
domovských
stránkách
www.haacon.de.
Bližší informace
uvedeme v dalším
čísle.
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