PEVNÉ, BEZPEČNÉ
A ULTRA LEHKÉ
OKENNÍ PLASTOVÉ DOPLŇKY

Ahoj,

jsem sušák šikula

a u tohoto domu můj
příběh začíná

Jupí,

hurá je to tu,

první pomoc před, při
i po revitalizaci

služby bez vrtání

i s vrtáním bez ztráty záruky.
Musím to zavolat
Daliborovi...

No a je to tady...
Jsme 4 členná rodina bydlící v malém
bytě bez balkónu a právě doprala
pračka. Vyprané prádlo sušíme kde
se dá...

A takhle

to všechno začalo.

vypadalo to jako zlý
sen...

Náš dům prošel kompletní revitalizací!
Máme nová kvalitní plastová okna,
zateplenou fasádu, vše v 10-ti leté
záruce!

Dnes při cestě z práce jsem
v autobuse zaslechla informaci
o plastovém okenním sušáku
od firmy BAGIO instalovaném
na plastová okna bez vrtání
a poškození záruky...
Ihned po příchodu domů jsem
zapla počítač a do vyhledávače
jsem zadala název společnosti
BAGIO.

V bytě už nezbylo místo na sušák
prádla, přitom je to každodenní
potřeba naší domácnosti.

Adéla G.

předsedkyně družstva

www.bagio.cz

do bytu jen kvalitu...

... lehké, skladné a rychlé řešení.

... to

Zjištěné

informace

je teda

o produktech BAGIO
předáme dalším

trefa Aduš

nájemníkům.

Jednotný design v bílém obleku Bagio...
TO JE TO CO HLEDÁME pro naší dokončenou revitalizaci.

jednoduchá montáž bez vrtání a nečistot
bez ztráty záruky na nově provedené revitalizaci
veškeré výrobky značky BAGIO zcela bez údržby
jednotný chráněný černobílý design pro každý dům

TESTOVÁNO

CERTIFIKOVÁNO

PATENTOVÁNO

BAGIO nabízí mnoho způsobů montáže svých produktů na plastová
okna, kotvíme do odtokového kanálku, parapetní drážky apod.
Více na www.bagio.cz/instalace-bez-vrtani

... Adéla informace předala všem
nájemníkům a majitelům bytů...

TOMÁŠ držák satelitní paraboly taktéž
bez vrtání a poškození zateplené
fasády...

JANA si vybrala sušák CLASSIC, pevný,
na plastové okno sedí jako ulitý, bez porušení
záruk s jednoduchou montáží...

TEREZA sušák DELUXE, obousměrně sklopný,
také s jednoduchou montáží a bez vrtání...

KRiSTÍNA bezpečnou zábranu proti překlopení
květinového truhlíku, montáž samozřejmě jak
jinak než bez vrtání...

PETR univerzální držák wifi,
meteo stanice, digitální antény,
teploměru atd…

Adélka

se trefila, bitva

MARTIN stále přemýšlí, ale
určitě si něco vybere
z nabízené široké nabídky...

o společnou sušárnu
skončila.

Šikula
se stal platným
členem rodiny naší,
zítra o něm musím říci dalším.
informace všem rád předám,
jeho už ale nikomu
nedám.

... to

jaké je:

je fofr, už mají 10 pater

... před hodinou přijeli technici z Bagia
a jedou přesně PODLE DOHODNUTÉHO
HARMONOGRAMU...

za sebou... vypadaj jako doktoři...

hele on má bílé rukavice a bílé triko
s logem... všichni září čistotou jako
mistr Proper

PROVĚŘENÉ

... koukejte

...jak se to dělá BEZ
VRTÁNÍ

Martine,

teď jsou u tebe.

Tereza jim otevírá

plastové okno... montují

TESTOVANÉ
...

nesundÁvají ani

záslepku odtokového

kanálku? jak to tedy

udělali? No to snad nenÍ

Vám držák WI-FI antény...

možný BEZ VRTÁNÍ, lepení no

to je koncert!

je pravda

30 vteřin??? HOTOVO?, tak

jsou to machři, jen co

PATENTOVANÉ
BEZPEČNÉ
PEVNÉ
RYCHLÉ
ODBORNÉ
SLUŠNÉ
VÝHODNÉ
KVALITNÍ
HEZČÍ
ORIGINÁLNÍ
PRECIZNÍ
JEDNODUCHÉ
KOMFORTNÍ
PROFESIONÁLNÍ
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ANATOMIE
našich produktů
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HLINÍKOVÝ RÁM
Nosný rám konstrukce je vyroben
z hliníkového profilu tloušťky 2 mm.
Jeho nosnost byla úspěšně testována
ve státní zkušebně.
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Dokončete Vaší REVITALIZACI s námi,
bude jí to zajisté také moc slušet.

NEREZ
Spojovací materiál z nerezu je zárukou
bezproblémové montáže a demontáže
i po letech provozu.
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Maminka se šla podívat jak to tomu našemu okýnku sluší
a zapoměla na moje barvičky!

PVC
Krycí povrh z bílého nebo hnědého
plastu tloušťky 2 mm, chrání před vlivy
okolí a dobře se udržuje.
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Kvalitou

se mi nic nevyrovná.

Jsem prostě super třída
od bagia!

tři polohy v jednom: OKENNÍ SUŠÁK PRÁDLA

sklopné, šikovné, inteligentní řešení
Vaše problémy předejte do našich rukou,
pohodlně je vyřešíme za Vás.
doplňky nové generace mají unikátní vzhled
a nepřekonatelnou kvalitu
použité materiály: PVC profil s UV ochranou, vyztužený
hliníkovým profilem, to jsme ještě u okenních doplňků neviděli
7 let už jsou na trhu bez jediné reklamace na funkčnost
plastového okna
nabízejí 5-ti letou záruku na svůj originální servis
obslouženo přes 45.000 spokojených zákazníků v EU

PŘEHLED PRODUKTŮ
kompletní přehled produktů naleznete na:
www.bagio.cz/eshop

let

OSLAVUJEME !

bez reklamace

triobag

OKENNÍ SUŠÁK PRÁDLA

deluxe

jedna optimální poloha pro zavěšení prádla
pro každého muže či ženu

MULTIFUNKČNÍ DRŽÁK

truhlík

To jsme ještě neviděli!

naši sušáčci jsou poetové...

Sotva ho zavěsili, prádlo je suché,
Sluníčko svítí, truhlíky rozkvetlé,
Jak krásně je se šikulou na světě.

Celý dům si obsadili,

chybičky se vyloučili,

levá ruka, pravá ruka

a už na mě sušák kouká,
mají rychle hotovo

Kvalitní výrobek od českého výrobce,
Který Vám v nouzi bude vždy po ruce.

a můžou začít vedle nanovo.

Kupte
si plastový sušák
a získejte zdarma:
držák wi-fi
a držák teploměru!

...
Týnku jsem umyla,
špinavé prádlo,
od barviček vyprala,
prádlo na BAGIO sušáku usušila,
pohodlným sklopením uskladnila,
usušené prádlo vyžehlila,
vyžehlené prádlo roztřídila
a do skříní uložila.
... nakonec
problém vyřešilo
naše české bagio
Okenní doplňky společnosti BAGIO
přináší rodinám praktickou každodenní pomoc
a pohodu spokojeného zákazníka.

www.bagio.cz

Já jsem sušák bez vrtání,
www.bagio.cz

zavolej mi bez váhání,

ukážu ti letem světem,

co se líbí matkám, dětem...

garanc

777 727 687

e

záruky
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roků

do bytu jen kvalitu...
Naše produkty procházejí neustálým vývojem, proto se mohou aktuální modely lišit od těch co jsou
vyobrazené v tomto materiálu. Aktuální stav je vždy zobrazen na našem webu.

