
Svaz podnikatelů ve stínicí technice uspořádá na svém facebookovém pro-
filu soutěž GRILL PARTY – o fotografie z grilování pod některým ze stínicích 
prvků, např. markýzou, pergolou apod. Vylosovaný výherce obdrží grilovací 
soupravu a sadu vín.

K příležitosti Dne stínicí techniky připravujeme akci “Týden stínicí tech-
niky”, o které budeme informovat na svém webu a sociálních sítích.
→ AL Pergoly s.r.o.
Praha, www.al-pergoly.cz

Den stínicí techniky letos oslavíme již trochu v předstihu: 14. 5. budeme 
mít pro veřejnost Den otevřených dveří.
→ BECKER - motory s.r.o.
Praha, www.becker-motory.cz

Ve společnosti HOPA PLZEŇ s.r.o. si můžete celý týden končící Dnem 
stínicí techniky (10.-16. 5. 2021) koupit vrata, rolety, žaluzie, markýzy, 
pergoly, závěsy, záclony a mnohé další se slevou ve výši DPH!
→ HOPA PLZEŇ s.r.o., 
Plzeň, www.ho-pa.cz 

Den stínicí techniky budeme komunikovat na našem webu a sociálních 
sítích, a to včetně pozitivního dopadu stínicí techniky nejen na ener-
getickou náročnost budov.  
→ ISOTRA a.s.
Opava, www.isotra.cz 

K příležitosti Dne stínicí technicky, který proběhne 16. května 2021, 
nabídne společnost LOMAX svým zákazníkům mimořádné slevy  
na závazné objednávky uskutečněné v týdnu od 17. do 23. května  
na celý sortiment stínicí techniky. Veřejnost budeme o události infor-
movat na našich webových stránkách, blogu, Facebooku, PR články  
v mediálním prostoru a formou newsletterů.
→ LOMAX & CO s.r.o.
Bořetice, www.lomax.cz 

So
ut

ěž

f Sledujte náš  
facebook

V souvislosti se Dnem stínicí techniky od nás v týdnu od 16. 5. do 21. 5. 
zákazníci obdrží LED osvětlení k bioklimatické pergole zdarma, a to při 
potvrzení zakázky v tomto termínu. 
→ LUXURY CZ s.r.o.
Praha, Rosice u Brna, www.nove-zaluzie.cz 

Společnost PAKL bude prezentovat den stínící techniky ve dnech  
od 10. do 16. 5. 2021, a to formou dne otevřených dveří. Během týdne 
budou probíhat různé akce: široké veřejnosti (odborné i koncovému 
zákazníkovi) budeme představovat naši novou vzorkovnu, představení 
automatizace domácnosti, v časových intervalech bude probíhat ukáz-
ka montáže naší konstrukce žaluzií, bude otevřena galerie fotek našich 
realizací, a jiné předváděcí akce.
→ PAKL s.r.o. 
Olomouc, www.pakl.cz

V týdnu od 10. 5. do 16. 5. 2021 poskytneme mimořádnou slevu 15 % 
na veškerý sortiment.
→ Sodoma Perfecta s.r.o.
Praha, Benešov, www.perfecta.cz 

Při příležitosti Dne stínicí techniky zákazníkům poskytneme od 15. 5. – 
31. 5. slevu 10 % na produkty z vlastní výroby.
→ Umbratec s.r.o.
Kladno, www.umbratec.cz 

Ke Dni stínicí techniky se naše firma připojí slevou 15 % na zboží  
ze sortimentu stínicí techniky.
→ VF typ s.r.o.
Kolín, www.vf-typ.cz 

16. května 2021 
Den stínicí techniky
SVÁTEK ŽALUZIÍ | ROLET | MARKÝZ | PLISÉ | BALDACHÝNŮ | JAPONSKÝCH STĚN | SCREENŮ | SLUNOLAMŮ | PERGOL

Aktivity našich členů
při příležitosti Dne stínicí techniky


