
Děkujeme,
že jste součástí Světa podlah.

Jak na to? 
Podmínky pro získání ceny

Nakupujte zboží v akčním období 12. 9. - 21. 10. 2022 
a získejte hodnotné ceny za spolupráci s námi.

Pro získání daného typu dárku je nutné odebrat zboží 
v určené hodnotě (zobrazeno u názvu ceny). V případě, 
že účastník soutěže dosáhne např. 300 000 Kč obratu 
bez DPH, může ceny různě kombinovat. Vždy záleží na 
samotné volbě účastníka. 

Pro získání ceny je nutné mít uhrazené faktury, vysta-
vené před začátkem akce i v jejím průběhu, tj. do 21.10. 
2022. Úhrada těchto faktur však musí proběhnout 
nejpozději do 4. 11. 2022.
Společnost Supellex - svět podlah s.r.o. si vyhrazuje 
právo na změnu typu daného dárku na základě aktuál-
ní nabídky dodavatele.

Akce platí do 21. 10. 2022 nebo do vydání zásob.

www.supellex.cz

VÁŽÍME SI VAŠÍ SPOLUPRÁCE
 a děkujeme za ni.

Máme pro vás
SKVĚLOU VÍŘIVKU pro 6 osob, 
Apple iPad
a mnoho dalších dárků...  

VYBERTE SI DÁRKY



Nafukovací vířivka MSPA se bude skvěle 
vyjímat na vaší zahradě i terase. Určená je 
pro 6 osob, které si budou moci užívat 
parádní perličkovou koupel. Tu zajistí 138 
vzduchových trysek, které zaručí skvělou 
masáž. Systém vzduchových trysek plní 
vířivku tisícovkami vzduchových bublinek a 
rovnoměrně rozmístěné vzduchové trysky 
vypouští bublinky směrem do středu vířivky. 
Vyrobená je z prémiového PVC RhinoTech a 
umožňuje nastavení ohřevu vody až na 40 
°C. Vířivka je přitom opatřená systémem 
ANTI-ICING, který hlídá úroveň teploty vody. 
Pokud teplota vody klesne pod 1 °C, ohřev se 
automaticky spustí, dokud se teplota 
nezvýší na 3°C. 

Značka Apple je sázkou na jistotu. Pořiďte si 
iPad, který vám zkrátí volnou chvíli i pomůže 
vyhledat potřebné informace. Tablet má 
10,2" displej s rozlišením 2160 × 1620 px, 
takže na zobrazovaný obsah vždy perfektně 
uvidíte. Nechybí mu GPS pro přesné určová-
ní polohy nebo slot pro nano SIM kartu, 
abyste měli vždy k dispozici dostatek dat 
pro surfování na internetu. Celodenní 
bezproblémový chod zajišťuje vysokokapa-
citní baterie. iPad je vybavený vlastním 
operačním systémem iPadOS 15, který 
uživatelům nabídne mnoho praktických 
funkcí a aplikací a umožní vám z tabletu 
vytěžit maximum.

Xbox Series S nabídne žhavé novinky jako je 
rychlé načítání díky SSD disku, vyšší 
framerate či větší a dynamičtější herní 
prostředí a ray-tracing. Nový Xbox Series S 
láká na hraní v nativním rozlišení 1440p se 
snímkovou frekvencí až 120 FPS. Konzole 
také bude podporovat velmi žádané ray 
tracing efekty.

Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro 
náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu 
nástrojů a jejich dokonalé upínání. Elektro-
nika REDLINK™ na ochranu proti přetížení 
nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost 
systému v této třídě nářadí. Akumulátor 
REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní 
konstrukcí, pokročilou elektronikou a 
trvalým výkonem, a proto poskytuje delší 
dobu chodu a více práce za celou svoji 
životnost. Moment 60 Nm – nejlepší poměr 
výkon/velikost. Celokovová otočná spona na 
řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho 
nářadí. Ukazatel stavu nabití a LED svítilna. 
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi 
akumulátory M18™ MILWAUKEE®

Dron – 2,7K (2704×1520) kamera – 2.7K 
kamera, dosah přenosu 2000 m, doba 
provozu 30 min, max. rychlost 46,8 km/h, 
autostart, GPS, online přenos, skládání, 
autopřistání, stabilizace obrazu a otáčecí 
kamera, max. velikost microSD 256GB, 
hmotnost 249 g, součástí balení dálkový 
ovladač, baterie, model a vestavěná kamera

Fritéza - horkovzdušná, příkon 1700 W, 
objem nádoby 5,6 l, materiál nádoby 
nepřilnavý povrch, digitální dotykový displej, 
4 možnosti přípravy pokrmů, 8 přednasta-
vených režimů, časovač s automatickým 
vypnutím, počet fritovacích košů 1, max 
teplota 200 °C, min teplota 80 °C, barva 
černá

Pokud máte na zahradě volné místo a 
přemýšlíte, jak jej využít, trampolína je vždy 
výborné řešení. Děti skákání na trampolíně 
milují a při skákání si snadno zacvičí i 
dospělí. Použití kvalitních materiálů a 
moderních technologií při výrobě řadí 
trampolíny společnosti Marimex mezi 
nejbezpečnější a nejspolehlivější na českém 
trhu. Všechny trampolíny této společnosti 
splňují přísné bezpečností normy a jsou 
certifikovány zkušebnou Intertek.

Johnnie Walker Red Label Blended Scotch 
Whisky, původně pojmenovaná „Old 
Highland“, je skutečně nejprodávanější 
skotská whisky na světě. Míchá se z více než 
35 sladových a obilných whisky z celého 
Skotska, z nichž nejmladší je minimálně 5 
let stará. Okouzlí vás osobitou a kořenitou 
vůní s náznakem vanilky a trpkého kouřové-
ho sladu. Je to whisky, která se smí dodávat 
na anglický královský dvůr a získala mnoho 
ocenění ve světových soutěžích. Podává se 
čistá, s ledem nebo se dle chuti ředí vodou.  
Skvěle se uplatní i jako základ pro různé 
koktejly.

Bluetooth reproduktor aktivní, o výkonu 
40W, frekvenční rozsah od 65 Hz do 20000 
Hz, Bluetooth 5.1, USB napájení, certifikace 
IPX7, ovládání přes zařízení s iOS nebo 
Android, výdrž baterie 20 h
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Při odběru nad 300 000 Kč bez DPH Při odběru nad 200 000 Kč bez DPH Při odběru nad 100 000 Kč bez DPH Při odběru
nad 50 000 Kč bez DPH


