НОВО!

Anti-slip!

За първи път на Българския пазар!

Универсални самозалепващи стикери за обувки.
* Стикерите помагат за предотвратяване на подхлъзване върху всякакви
повърхности, включително лед, мокри или хлъзгави подови настилки.
* Изключително препоръчителни за подметки на официални обувки от
изкуствен гьон.
* Самозалепващи се, поставят се на предната външна част на подметката
на обувката.
* Предотвратяват бързото износване на подметките.
* Няколко модела и разцветки, подходящи за всякакви модели мъжки и
дамски обувки, боти или ботуши.
* Подходящ дори за домашните чехли с които влизате в банята.
* Запазете новите си обувки или ботуши, като поставите стикерите още преди
първото им обуване.
* Най-икономичният начин да удължите животът на обувките си.
* Препоръчително е, стикерите да се прилагат единствено на равна и гладка
повърхност.
* Почистете подметките с влажна кърпа или спирт, за да премахнете всички
замърсявания.
* Отлепете предпазната хартия и поставете стикера против хлъзгане в
подходяща позиция върху подметката и притиснете здраво.
* Залепвайте само на чисти и сухи подметки.
* Изчакайте да изсъхне за около 3 часа, за да залепне добре или ускорете
процеса, като леко загреете стикера със сешоар за около 2-3 минути.
* Неоценима придобивка за младите и забързани в ежедневието си
хора, но също така за възрастни и деца.
Вече сте готови!
Много модели съвременни обувки имат гладки подметки, които често са
доста хлъзгави.
Колко пъти сте се заканвали да не си носите любимите обувки? И защо?
Ами заради гладките подметки!
Почуствайте се по-сигурни на краката си с тези универсални самозалепващи
стикери.
SAFETY STEP стикера е подходящ за всички възрастови групи, включително
деца и възрастни, препоръчват се за бременни жени.
SAFETY STEP стикер е подходящ не само от здравна гледна гледна точка,
той предпазва подметките на Вашите обувки от износване като забавя
изтриването и Ви спестява срещата с кварталния обущар, чиято услуга
определено ще надхвърли стойноста на стикера.
Размер 10,5см х 7.2сантиметър х,3.00милиметра дебелина

Материали: 50% синтетичен каучук, 35% армафлекс,15% гранулиран
тефлон,
Една опаковка съдържа: 1 чифт чисто нови самозалепващи стикери за
подметки.
Контакти:
ТЕРА ЕКС ЕООД
1618 София, Овча Купел, ул.Народен герой 6
Булстат: 131 196 480
Банкова сметка: Централна Кооперативна Банка
BIC: CECBBGSF, IBAN: BG94 CECB 9790 1088 1668 01
Тел: 2 8566190, Глобул - 0898618881, Мтел - 0886057759
www.safetystep.eu
Д. Иванов
email: teraex@abv.bg
Опаковка: - Цветен плик, материал - BOPP (целофан) за 1 чифт/, Баркод,
транспортна опаковка: 300,400,500,1000 опаковки в кашон .
Търговски обекти:
Подходящи за продажба в почти всички видове търговски обекти:
Магазини за хранителни стоки, дом.потреби, стоки за дома и бита, за перилни
препарати, за дрехи, за обувки, аптеки, дрогерии, за козметика и парфюми,
супермаркети, минимаркети, хипермаркети, бензиностанции, и много други.
Дистрибуция :
1.Възможност за разсрочено плащане до 45 дни след сключване на договор.
2.Разсрочено плащане до /60/ шестдесет дни, след датата на доставката.
3. Максимално допустимо количество за първо зареждане - 2000/три хиляди/
чифта.
Ценова политика:
Препоръчителна цена на дребно в цялата страна между 6.10-6.70 лв.

Приложение:

Инструкция за прилагане:

www.safetystep.eu

