
12 měsíců času 
na postupné získání všch bonusů

(od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

Nová řada výrobků pro roky 2016-2017

NOVĚ 
výrobky 
za které 
získáte 
2 body

Sbírejte body za prodeje 
výrobků KITTFORT Praha s.r.o. 

český výrobce barev, 
tmelů, pryskyřic...

BONUSOVÁ AKCE
2016–2017

Dalö
Ì in

for
mac

e a
 ta

kÈ
 Bo

nu
so

vo
u k

art
u z

Ìsk
·te

 na
 w

ww.ki
ttf

or
t.c

z

E O

D
LE

P
TE

E O

D
LE

P
TE

To
váb

bi 
inf

orm
áci

ók
 és

 bó
nu

szk
árt

ya 
a n

ag
yke

rné
l é

s a
 ww

w.
kit
tfo
rt.
cz 

old
alo

n

ITT LET
É

bó

ITT LET
É Sbírejte body za nákupy výrobků společnosti Kittfort

- ro
zšířený výběr produktů v akci! - 

více na www.kittfort.cz

Gyűjtse a pontokat a Kittfort 

term
ékekről. T

öbbet a kittfort.hu 

oldalonPONTGYŰJTŐ AKCIÓ

ÈBo
nu

so
vo

u k
art

utu
zÌs

k

szk
árt

ya 
a n

ag
yke

r

t

BONUSOVÁ AKCE Nalepte do bonusové karty

Ragassza be a bónuszkártyába
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BONUSOVÁ AKCE

Z postupných nákupů našich vybraných výrobků můžete získávat okam-
žité odměny po dobu 12 měsíců!  Fantastická příležitost pro malé i velké
prodejce dosáhnout na všechny naše odměny. Jsou pro Vás připraveny ta-
blety v hodnotě 3 080 Kč/bez DPH, kávovary, kamery do auta (1 280 Kč/bez
DPH), auto kompresor (1 080 Kč/bez DPH), náplně do kávovarů a spousty
osvěžujících nápojů pro letní i zimní čas.  

Jak dosáhnout odměny ve formě nápojů? Co udělat  pro získání kávovaru Dolce
Gusto Picollo nebo tabletu? Pokud jste již naším prodejcem, stačí pouze objednávat
vybrané výrobky od našich velkoobchodních partnerů a sbírat body. Přesný popis u ja-
kého balení a kolik bodů získáte najdete uvnitř letáku u každého výrobku. Doporuču-
jeme správně objednávat ucelená skupinová balení!! V případě, že se chcete stát naším
novým prodejcem nebo rozšířit sortiment, popřípadě potřebujete získat více informací,
vzorkovnice a další propagační materiály pro zavedení nových výrobků, kontaktujte
naše obchodní zástupce dle regionu. Budou se Vám rádi věnovat. Čechy: Sabina Ra-
dicsová,  tel.: 724 322 171, Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800  

Jak správně postupovat? Vaši první hrací kartu Bonusová karta 2016-17 najdete uvnitř
tohoto letáku. Potřebujete-li další kartu, pak si ji můžete stáhnout a vytisknout z inter-
netových stránek www.kittfort.cz.  Z uvedených výrobků, které jsou zařazeny do bo-
nusové akce, získávejte postupně jednotlivé body a vlepujte je do políček na hrací kartě.
Pro získání požadovaného bonusu nám zašlete řádně vyplněnou hrací kartu s potřeb-
ným počtem bodů na adresu: Kittfort Praha s.r.o., Horňátky 1, 277 11 Neratovice nej-
později do 15. 7. 2017. Pozdější zaslané hrací karty nebudou akceptovány!!  

Chcete dosáhnout na kávovar Dolce Gusto Picollo nebo tablet dle Vašeho výběru
v hodnotě 3000 Kč bez DPH? Sbírejte a vlepujte jednotlivé body do hracích karet. Pro
získání kávovaru potřebujete nasbírat 190 bodů a pro tablet 390 bodů. Uvedený počet
bodů nám zašlete nalepený v hracích kartách. Vámi vybraný tablet nebo kávovar, Vám
předáme osobně, dle předem domluveného termínu a času. Předání se uskuteční po se-
psání předávacího protokolu.  

Jestliže se v průběhu akce rozhodnete pro dosažení nápojového bonusu z naší nabídky,
kontaktujte nás dříve. Vše Vám okamžitě zašleme službou PPL a zastřešíme tak Vaše
letní nebo zimní posezení s přáteli.  Přejeme hodně úspěchů v sezóně 2016 a 2017.  

Do bonusového programu 2016 - 2017 jsme zahrnuli 
níže uvedené výrobky: 

BONUSOVÝ PROGRAM 2016–2017
TRIOMAX®

Extra silný čistič odpadů a potrubí. S vysokou čistící
schopností - zajistí dokonalé pročištění a průchodnost
každého zaneseného odpadu a potrubí. S intenzivní
vůní - zanechává po vyčištění příjemnou a svěží vůni,
potlačuje zápach z odpadů.
S ochranou proti usazování -
zabraňuje rychlému
zanášení odpadu. 
Granulový čistič odpadů
lze použít na všechny
druhy odpadů a potrubí,
kromě hliníkového.
Gelový čistič odpadů lze
použít na všechny druhy
odpadů a potrubí - kov,
hliník, plast.

Balení:
Triomax Gel  500ml

Triomax granule 500g

Odrezovač EX
Bezoplachový odrezovací prostředek
se stabilizátorem účinku, velmi
vysoká účinnost při odstranění
koroze. Odrezovač se nanáší
nátěrem, nástřikem nebo ponorem.
Při silnějším zkorodování je třeba
nátěr odrezovačem 2x až 3x
opakovat. Při použití ponoru je doba
aplikace 5 min. (Působení
odrezovače se projeví vznikem
modročerného zbarvení na povrchu
předmětu).

Balení: 0,5 kg, 0,5 kg rozprašovač, 
1 kg, 5 kg

BONUS PROGRAM
Balení ks/bal.  body
500 g 10 ks 2 body
500 ml 10 ks 2 body

Barvožrout®

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový
odstraňovač nátěrů. Používá se k odstraňování olejových,
syntetických, epoxidových, polyuretanových
a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových
podkladů.

Napouštěcí olej 
Nábytek & Dřevo
Napouštěcí olej „Nábytek & Dřevo“ je směs přírodních olejů
pro ochranu a zvýraznění kresby dřeva, předchází
typickému zešedivění dřeva jak v interiéru tak v exteriéru.
Doporučujeme k ošetření dřevěného
nábytku, pergol ,obložení z evropských
i tropických dřevin. Chrání a ošetřuje
v jednom pracovním kroku. Dodává
dřevu hedvábný lesk a chrání před
mechanickým 
opotřebováním 
a působením vody.

Balení: 500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml

Uvedené výrobky a novinky objednávejte prostřednictvím vašich velkoobchodních partnerů. 
V případě že tyto výrobky nevedou, kontaktujte  našeho obchodní zástupce, který vám poradí, kde tyto 

výrobky objednat: Kittfort Praha s.r.o.,  tel.: 315 687 592, info@kittfort.cz, www.kittfort.cz.  
Obchodní zástupce Čechy: Sabina Radicsová, tel.: 724 322 171. Obchodní zástupce Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800

BONUS PROGRAM
Balení ks/bal.  body
500 g (500ml) 6 ks 1 bod
5 L 1 ks 1 bod
10 L 1 ks 1 bod
500 ml  spray 6 ks 2 body

BONUS PROGRAM
Balení ks/bal.  body
0,5 kg 9 ks 2 body
0,5 kg rozprašovač 6 ks 2 body
1 kg 8 ks 2 body
5 kg 1 ks 2 body

BONUS PROGRAM
Balení ks/bal.  body
0,5L 6 ks 1 bod
2,5L 1 ks 1 bod
400 ml spray 6 ks 1 bod

n Colorline tónovaný malířský nátěr
n Colorline bílý malířský nátěr
n Colorline Premium 
n Colorline metallic effect  
n Thermoline  
n Color Line tónovací barvy 
n Barvožrout 
n Latexové barvy
n Proaktiv - lihová mořidla 
n Aktivlak  
n Aluksyl 
n Dekorativní syntetické barvy
n Napouštěcí olej
n Voskový tmel box á 32 ks
n Disperze S 2802
n Univerzální penetrační nátěr

n Vápno
n Primatón
n Polyesterové tmely – Standard, Hliník,

Profesionál, Dřevo, Vlákno
n Dřevokitt Profi
n Sklenářský tmel Profi
n Rudokitt Profi
n Šamotová výmazová hmota
n Primalepidlo Profi
n Tapeta
n Bordura
n Triomax
n Odrezovač EX
n Odmašťovač
n Stínící barva na skleníky



Balení: 200g tester, 1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA

COLORLINE®

vnitřní malířský natónovaný
nátěr

COLORLINE®

bílý malířský nátěr

Balení: 2,5L

COLORLINE®

Premium

Balení: 0,5 L

ProAktiv
lihové 
mořidlo

Balení: 80 g, 400 g, spray 400 ml 

ALUKSYL
vypalovací silikonová  
žáruvzdorná barva

Balení: 80 g, 400 g, spray 400 ml 

Dekorativní
syntetické 
barvy

AktivLak

Malířské barvy Laky 
a mořidla 
na dřevo

Polyesterové
tmely

Syntetické
a žáruvzdorné
barvy

výrobky zařazené do Bonusové akce 2016 – 2017

Balení:
100g, 250g, 500g

Balení: 0,75 L

COLORLINE®

tekutá malířská 
tónovací 
barva

COLORLINE®

metallic effect

Balení: 6 kg, 12 kg, 20 kg

VÁPNO  
na malování a bílení 

Balení: 4 kg

THERMOLINE®

termoizolační malířský
nátěr

Balení: 0,8 kg, 2,5 kg

COLORLINE® 

Latex

Balení: 400g

PRIMATÓN ®

prášková tónovací barva

Balení: 1 l

Disperze 
S 2802

Balení: 2,5 l + 20% ZDARMA

Univerzální
penetrační nátěr

S1002
univerzální lak
Balení: 0,35 l, 0,6 l

S1119
na lodě
Balení: 0,6 l

S1051
epoxidový lak
Balení:  0,35 l, 0,6 l

S1009
na chaty a chalupy
Balení: 0,35 l, 0,6 l

Profesionál®

Balení: 
180 g, 500 g

S1300
dvousložkový
epoxidový lak
Balení: 1,4 kg

Voskový tmel slouží
k vyspravení a retušování rýh
a drobných škrábanců
v plovoucích podlahách,
parketách, mořeném dřevě
a leštěném nábytku. Tmel je
po aplikaci světlostálý.
Následné ošetřování
opravených míst
běžným způsobem.
Velmi rychlá
a jednoduchá oprava –
interiér i exteriér.

Balení: Box 32 ks

Primalepidlo Profi
Primalepidlo je univerzální disperzní
lepidlo, k lepení keramických,
skleněných, dřevěných
a umělohmotných obkládaček, dlažeb
v interiérech, mozaikových parket
a lehčeného polystyrenu. Vhodné
podklady: beton, pórobeton,
sádrokarton atd.

Balení: tuba 250 g, 
310 ml kartuš, 400 g, 
2 kg, 4 kg

Tapeta®

tekuté a práškové lepidlo na tapety
Lepidlo Tapeta je tradiční tekuté lepidlo určené k lepení
papírových tapet na zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky,
umakart a jiné podklady zbavené nesoudržných částí,
nečistot a mastnot. 

Balení: 1 kg, 3 kg - tekuté
250 g - práškové

Bordura®

Lepidlo Bordura je speciální tekuté lepidlo
k lepení dekoračních bordur na papír, zdivo,
omítky, dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné
podklady. Lepidlo je připravené k okamžité
aplikaci.

Balení: 450g

BONUS PROGRAM
Balení ks/bal.  body
450 g 4 ks 1 bod

BONUS PROGRAM
Balení ks/bal.  body
250 g práškové 20 ks 1 bod
1 kg 8 ks 1 bod
3 kg 1 ks 1 bod

w w w . k i t t f o r t . c z 1 6  -  1 7

BONUS PROGRAM
Balení ks/bal.  body
250g tubus 6 ks 1 bod
310 ml kartus 6 ks 1 bod
400 g 8 ks 1 bod
2 kg 4 ks 1 bod
4 kg 1 ks 1 bod

Voskový tmel 
Profi®

BONUS PROGRAM
Balení ks/bal.  body
BOX 32 ks 10 bodů

Dřevo®

Balení: 
180 g, 500 g

Standard®

Balení: 
180 g, 500 g

Vlákno®

Balení: 
180 g, 500 g

Hliník®

Balení: 
180 g, 500 g

NOVÝ OBAL

2016

NOVINKA 2016

Balení: 200g tester, 
1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg,  15+3 kg, 30 kg


