
otevírá jarní sezónu !

23.03.2023 OD 9:00 - 16:00 HOD
se na Vás těší tým AU-MEXU v sídle společnosti Poděbradská 574/40, Praha 9 Vysočany

Jak jsme na Vás připraveni a na co se můžete těšit? 
Nová prezentace dřevěných teras, trendy v oblasti pokládek a 
trendy  v oblasti spojovacího materiálu, jak a s čím na jarní údržbu 
terasového dřeva?

Prezentace nových dřevěných fasádních profilů v nabídce REAL FACADE. 
O jaké dřeviny se jedná, jaké mají třídění a jak vypadají ve velké ploše?

Nová kolekce materiálů ze dřeva THERMOWOOD pro terasy, 
fasády a sauny. Nový přehledný katalog s funkčními radami 
a profesionálními informacemi. 

Dřevěné podlahy EKOWOOD představí nabídku akčních dekorů i 
standartní program. Nová videa o podlahách i doporučené údržbě. 

Rady a tipy jak ošetřit Vaše dřevo tak, aby jste z něj měli dlouholetou 
radost. Osmo Olejovo voskované nátěry na dřevo Vám představíme 
formou reálných aplikací a to přímo na základě Vašich aktuálních dotazů. 
Majitelé zákaznických karet od nás obdrží za dlouhodobě projevovanou 
důvěru DĚKOVACÍ KARTU se slevou 10%, která může být využita po dobu 
následujících 3 měsíců a to dokonce opakovaně.

Přijďte za námi pro inspiraci, přiďte se něco dozvědět o našich materiálech, ale i o nás. Osobní 
setkání a možnost dialogu je pro nás důležité. Oceníme Vaši návštěvu a zajistíme Vám osobní 
péči po celou dobu Vaší návštěvy. Za potvrzení Vaší účasti Vám děkujeme předem.

JARNÍ ROŽNĚNÍ PO CELOU DOBU AKCE
Různé druhy mas a sýrů z grilu, vynikající marinády, bylinky, saláty 
a přílohy, pivo a domácí limonády. Vše čerstvé a před Vámi připravené.

Novým zákazníkům rádi provedeme registraci do našeho zákaznického 
klubu a vysvětlíme veškeré výhody, které mohou využívat. Zároveň máme 
připravené dárkové karty pro první nákup u nás.

V rámci tohoto dne budete mít možnost profesionální konzultace 
ohledně pokládky Vaší nové terasy, fasády nebo dřevěné podlahy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 


