25% rabatu*
PROMOCJA

25lat

na podłogi z NOWYCH KOLEKCJI

W POLSCE

*rabat jest liczony od ceny detalicznej brutto podłogi przy zakupie wraz z usługą montażu

PROMOCYJNE KOLEKCJE
Kolekcja
ANTIQUE
Kolekcja ANTIQUE to propozycja dla osób marzących o rustykalnej podłodze w swoim domu, restauracji czy pensjonacie. Dzięki
wielu zabiegom wykańczającym, dębowe podłogi z tej kolekcji
zyskują unikalne wykończenie, kolor i strukturę. Naturalne piękno
drewna w klasie selekcji Country, nadaje każdemu pomieszczeniu
niepowtarzalny styl. Tworzą we wnętrzach klimat domowego
ciepła i przytulności, są także trwałe i długowieczne dzięki
zastosowanym materiałom i swojej warstwowej budowie.

14 x 180 x 590-2200 mm

15 x 250 x 590-2200 mm

RODZAJ ŁĄCZENIA DESKI:
RODZAJ MONTAŻU:

SOFT LOC G5
BEZKLEJOWY PŁYWAJĄCY

RODZAJ ŁĄCZENIA DESKI:
RODZAJ MONTAŻU:

RIVANER

SHERRY

MUSCADET

MERLOT

BAROLO

RIESLING

PINOT

SANSSOUCI

ALHAMBRA

PIÓRO - WPUST
MONTAŻ NA KLEJ

VERSAILLES

Kolekcja
BAMBOO
Podłogi z bambusa są wyjątkowe dzięki ciekawej strukturze,
odzwierciedlającej budowę bambusowych pędów. Wyróżnia
je także bursztynowa barwa, którą można modyfikować poprzez
odpowiednią obróbkę termiczną. Podłogi BAMBOO dostępne
są w dwóch wersjach: desek litych z prasowanego bambusa
oraz podłogi warstwowej. Deski bambusowe prasowane pod
wysokim ciśnieniem zyskują wysoką twardość i stabilność
wymiarową. Dzięki temu podłogi z kolekcji BAMBOO sprawdzają
się doskonale oraz zachowują swoje walory estetyczne i użytkowe
przez długie lata.

PODŁOGI LITE
JASNY

PODŁOGI WARSTWOWE
CARAMEL

BRĄZ

SZARY

CARMEL

BIAŁY

Kolekcja
LVT
Podłogi winylowe LVT mają szereg zalet: są proste i szybkie
w montażu, trwałe a także bardzo łatwe w pielęgnacji. To wszystko
sprawia, że są one w szczególności rekomendowane
do intensywnie użytkowanych wnętrz, takich jak restauracje,
centra handlowe, hotele czy szkoły. Dzięki odporności na wilgoć
bardzo dobrze sprawdzą się także w domowych kuchniach
i łazienkach. Wykonana z nich podłoga jest ciepła i przyjemna
w dotyku, tłumi niepożądane hałasy. Kolekcja podłóg LVT wyróżnia
się szeroką gamą wzornicza – ich wzory idealnie naśladują
kolorystykę i rysunek drewna. Wytłoczone na powierzchni paneli
struktury podkreślają efekt naturalnej podłogi.

3,2 x 150 x 1220 mm

5 x 183 x 1220 mm

GRUBOŚĆ WIERZCHNIEJ WARSTWY:
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCIERANIE:

0,3 mm
31/23

GRUBOŚĆ WIERZCHNIEJ WARSTWY:
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCIERANIE:

0,55 mm
33/42

AMBRA

CINNAMON

SUGAR

CANDY

HONEY

GINGER

PEPPER

NOUGAT

CHOCOLATE

JELLY

Regulamin promocji

1.

Organizatorem promocji jest DLH Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sosnkowskiego 1D,
02-495 Warszawa,wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000029478, Regon 191046175,
NIP 586-11-22-500, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Promocja trwa w okresie od dnia 22 października 2015 do 31 maja 2016 r. i obowiązuje we wszystkich
Punktach Sprzedaży DLH na terenie Polski.

3.

Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i dotyczy wszystkich podłóg z nowych kolekcji: Antique,
LVT, Bamboo, zakupionych w DLH Poland wraz z usługą montażu .

4.

Promocja dotyczy wszystkich podłóg z nowych kolekcji Antique, LVT, Bamboo, zakupionych wraz z usługą
montażu w DLH (usługa montażu wyceniana każdorazowo indywidualnie).

5.

Aby wziąć udział w promocji należy w terminie 22.10.2015 – 31.05.2016 podpisać umowę zakupu podłogi wraz
z montażem oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 60% wartości brutto całego zamówienia (produkty + usługa).
W przypadku montażu podłogi w ramach budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektu zaliczonego
do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w rozumieniu art. 41 ust.12 , 12a i 12b
ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w budynkach mieszkalnych o pow. użytkowej do 300 m2 oraz lokalach
mieszkalnych o pow. użytkowej do 150 m2, obowiązuje preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 8%.

6.

Niniejszy regulamin jest dostępny w Punktach Sprzedaży DLH.

7.

Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane na adres hubert.plichta@dlh.pl

DLH Poland sp. z o. o.
ul. Sosnkowskiego 1D
02-495 Warszawa

dlh.pl

