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Bon podarunkowy Sodexo
Bon podarunkowy Sodexo to idealna alternatywa dla nagród rzeczowych.
Kupony akceptuje ponad 50 tys. punktów w całej Polsce, takich jak sklepy
spożywcze, drogerie, salony RTV AGD, stacje benzynowe i wiele innych.
Pełna lista placówek realizujących kupony Sodexo dostępna jest na
stronie internetowej www.dlaciebie.sodexo.pl

760

1900

3800

Bon podarunkowy
o wartości 20zł

Bon podarunkowy
o wartości 50zł

Bon podarunkowy
o wartości 100zł

pkt.

pkt.

pkt.

3500
pkt.

Bon podarunkowy Apart 100zł

Bon podarunkowy Apart upoważnia do jednokrotnego lub wielokrotnego
dokonywania zakupów w stacjonarnych Salonach Apart lub Sklepie
internetowym Apart w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
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4000
pkt.

Bluza wzmacniana

Bluza zapinana jest na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną
dodatkowo na rzepy. Mankiety wyposażone są w guziki umożliwiające
regulację ich obwodu. Na dole znajdują się paski zapinane na metalowe
guziki umożliwiające regulację obwodu bluzy i ochronę przed wiatrem.
Wyposażona jest w szereg praktycznych kieszeni.
Dostępna w rozmiarach: 43-66.

8400
pkt.

Kurtka "PROFESSIONAL”

Kurtka o tradycyjnym regionalnym kroju uszyta z grubego, specjalnie
tkanego sztruksu, o gramaturze 500 g/m². Z przodu posiada cztery
kieszenie i dodatkową wewnątrz. Zapinana na zamek błyskawiczny.
Dostępna w rozmiarach: 43-66.

Półbuty z metalowym podnoskiem

7800
pkt.

Półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem Zamknięty obszar pięty,
właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.
Podeszwa PU/TPU , cholewki wykonane ze skór nubukowych i weluru z
wstawkami z oddychającego materiału.
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Spodnie z odpinanymi nogawkami
Spodnie posiadają wygodny i funkcjonalny krój,dzieki większej ilości kieszeni oraz odpinanym
nogawkom znacznie ułatwiają prac monterskie i wykończeniowe. Charakteryzuje sie wysoką
wytrzymałością dzięki zastosowaniu gatunków tkanin oraz sprawdzonej technologii. Dodatkowym
atutem tego ubrania jest CORDURA(DuPont) - tkanina odporna na ścieranie i rozdarcia umieszczona na
kolanach i przy kieszeniach .Spodnie wyposażone są w kieszenie na kolanach umożliwiające
zastosowanie wkładek - nakolanników
Dostępne w rozmiarach: 43-66.

4700
pkt.

GRAMATURA
280 g/m²

IDEALNE
DLA MONTERA

WYTRZYMAŁA
TKANINA

corotop.com.pl/corotop-club

2022

1900
pkt.

Zestaw dekarski I

Zestaw dekarski zawiera 5 miar drewnianych oraz 5 specjalistycznych
ołówków.
Miara o długości 2 metrów, blokada okuć 90° oraz podziałka kątowa.
Ołówek o długości 240mm, przekrój prostokątny.

3700
pkt.
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Pas monterski

Skórzany pas monterski z wieloma kieszeniami i uchwytami
pomocnymi przy pracy na dachu. Mocna metalowa klamra
na pasku ułatwia regulację i mocne zapięcie pasa.

4700
pkt.

Zestaw dekarski II

Zestaw dekarski zawiera polar oraz czapkę z daszkiem.
Czarny polar ze stójką o wysokiej gramaturze, posiadający przydatną
kieszenie oraz gumowe ściągacze na rękawach.
Wysokiej jakości czapka z daszkiem wykonana w 100% z bawełny.
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Membrana dachowa
Corotop® Red Strong

13000
pkt.

Corotop® RED STRONG to bardzo wytrzymała, trójwarstwowa i paroprzepuszczalna membrana, która produkowana jest metodą
termobondingu, co gwarantuje wyjątkowo trwałe i mocne połączenie wszystkich warstw. Zastosowanie Corotop® RED STRONG 180
zwiększa bezpieczeństwo przy układaniu membrany i przemieszczaniu się po połaci dachowej w trakcie montażu. Z uwagi na bardzo
wysokie wartości parametrów wytrzymałościowych, szczególnie polecana na pełne deskowanie. Wyprodukowana w unikatowym
czerwonym kolorze, będącym kolorem marki Corotop® jest od lat bestsellerem w ofercie.

16500
pkt.

Membrana dachowa
Corotop® Ultra

Ekstremalnie wytrzymała, trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna membrana, produkowana w technologii termobondingu. Produkt
charakteryzuje się obok niezwykle wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, odpornością na działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych, w tym promieniowania UV oraz wysokich temperatur. To produkt szczególnie polecany na pełne deskowanie oraz na
konstrukcje poddawane podwyższonym obciążeniom. Membrana polecana dla klientów ceniących najwyższą jakość.

Membrana dachowa
Corotop® Power

17500
pkt.

Trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna membrana o specjalnej, antykondensacyjnej strukturze. Chroni izolację cieplną, gwarantując
jej żywotność i trwałość przez długie lata. Dzięki zastosowaniu specjalnej igłowanej włókniny membrana ma właściwości absorpcji
nadwyżki pary wodnej, która następnie sukcesywnie jest uwalniana na zewnątrz. Funkcja ta zapobiega skraplaniu się pary wodnej, do
którego może dochodzić w chłodniejsze dni. Produkt szczególnie polecany na połacie dachowe poddawane wysokim obciążeniom w trakcie
montażu oraz na wszelkie konstrukcje, gdzie szczególne znaczenie ma odporność produktu na niekorzystne czynniki zewnętrzne.
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Formularz zgłoszeniowy
Dokładna nazwa nagrody

Ilość

Punkty

Suma Punktów*

Adres wysyłki
Imię

Nazwisko

Firma

NIP

REGON

Adres ( ulica i numer )

Kod pocztowy

Nr telefonu

Miejscowość

( Na etapie wysyłki nagrody Pana/Pani numer telefonu może okazać się pomocny.
Stąd też prosimy o pozostawienie numeru telefonu )

E-mail

( Jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą adresu e-mail prosimy o jego podanie )

Nazwa punktu zakupu i miejscowość

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w rozumienie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dla celów marketingowych marki Corotop, ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice”.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią i akceptuję Regulamin Programu Lojalnościowego „Corotop Club”. Jestem świadomy/a, że wypełniając niniejszy formularz zgłoszeniowy, wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych w nim zawartych przez CB Spółkę Akcyjną z siedzibą przy ul. Ozimskiej 2a, 46-053 Chrząstowice. Oświadczam również, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i ujawniłem/am
je całkowicie dobrowolnie.
Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ZGODA UCZESTNIKA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH
Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, CB Spółka Akcyjna będzie mogła pozostać z Tobą w stałym kontakcie w celu
bieżącego przekazywania informacji o nowych usługach i promocjach, abyś mógł wybrać ofertę najlepszą dla siebie. Zgoda jest dobrowolna i w każdej
chwili możesz wycofać każdą z wyrażonych zgód oraz zgodę na wszystkie formy komunikacji.

CB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu w formie:
Wszystkie opcje
*ważność punktów 2 lata

E-mail

Telefon

SMS

Czytelny podpis

CB. S.A. ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice

