WEBAC Sp. z o.o. - Warszawa
Temat:

FW: WEBAC - Produkty specjalne

From: WEBAC - hydroizolacje, zywice iniekcyjne,iniektory i osprzet [mailto:webac@webac.pl]
Sent: Tuesday, October 4, 2016 10:15 AM
To: webac@webac.pl
Subject: WEBAC - Produkty specjalne

Produkty specjalne WEBAC
Oprócz znanych i szeroko stosowanych
poliuretanowych,
epoksydowych i akrylowych środków do
iniekcyjnych uszczelnień,
napraw i wzmocnień budowli firma WEBAC
oferuje specjalne
i specjalistyczne produkty wykorzystywane w
procesie przeciwwodnych
przeciwwilgociowych zabezpieczeń w
budownictwie.
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W

złączonym prospekcie „Produkty specjalne”
(pobierz) przedstawiamy
nowe i najnowsze specjalne propozycje
materiałowe wzbogacające
dotychczasową paletę produktową WEBAC.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i naszych doświadczeń.
WEBAC Team, www.webac.pl
Warszawa , październik 2016r.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Krzysztof Wrona
wrona@webac.pl
Tel. 535 895 085
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Znajdź nas!

______________________________________________________________
WEBAC Sp. z o.o
Ul. Wał Miedzeszyński 646
03-994 Warszawa
Tel./fax 22 672 04 76, 22 616 04 76
webac@webac.pl
www.webac.pl
NIP: 113-00-92-159, REGON 010758960
KRS 92391, Kapitał zakładowy 75.000,00 zł

______________________________________________________________
Treść niniejszego e-maila jest poufna i przeznaczona wyłącznie określonemu odbiorcy. Jeśli nie jesteście Państwo przewidzianym adresatem tego e-maila
prosimy o nie upublicznianie i nie przekazywanie jego treści osobom trzecim. W takim przypadku prosimy o kontakt z nadawcą tego e-maila
This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain privileged or confidential information. Any
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited.If you are not the intended recipient, please immediately contact the sender by reply email and delete the original message and destroy all copies thereof.
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail
oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts
dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

Niniejsza wiadomość została przesłana zgodnie z Ustawą o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z 18 lipca 2002
(Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz dyrektyw UOKiK: W związku z nowelizacją ze stycznia 2013r. dopuszczalne jest
przesyłanie informacji, nie stanowi oferty handlowej.
Państwa adres e-mail pozyskaliśmy ze strony www lub z wcześniejszej bezpośredniej współpracy z naszą firmą.
Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania od nas wiadomości e-mail w przyszłości, prosimy wysłać krótką
wiadomość NIE.
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