
Czas trwania programu: 15.11.2017 – 31.01.2018

Inspirowane naturą

20 zł = 1 naklejka
5 naklejek = rabat 50%

50% 
RABATU

Zbieraj naklejki  

i odbierz

na produkty  

AMBITION GRANITE



50% RABATU

50% RABATU50% RABATU

50% RABATU

50% RABATU 50% RABATU

Garnek z pokrywą 
średnica 28 cm

21998

10999

Garnek z pokrywą 
średnica 24 cm

Garnek z pokrywą 
średnica 20 cm

Rondel 
średnica 16 cm

Patelnia 
średnica 28 cm

Patelnia  
średnica 24 cm

17998

8999

14998

7499

10998

5499

10998

5499

12998

6499

WŁAŚCIWOŚCI NACZYŃ  
Z LINII GRANITE

Granite to stylowe naczynia o niespotykanym 
wyglądzie, inspirowane naturalnym kamieniem. 
Wykonane z odkuwanego aluminium (patelnie  
i garnki) lub odlewanego aluminium (brytfanna) 
doskonale akumulują ciepło, czyniąc gotowanie 
bardziej energooszczędnym. 

-  Odkuwane i odlewane aluminium jest 
niezwykle trwałe, nie deformuje się pod 
wpływem temperatury i jest odporne na 
odkształcenia

-  Naczynia posiadają grube dno 
wielowarstwowe, przystosowane do użytku  
na wszystkich rodzajach kuchenek,  
w tym płytach indukcyjnych

-  Wewnątrz pokryte licencjonowaną  
5 warstwową powłoką nieprzywierającą  
ILAG Granitec



50% RABATU

50% RABATU

50% 
RABATU

50% 
RABATU

50% 
RABATU

Za każde wydane 20 zł w terminie od 15.11.2017 r. do 17.01.2018 r. otrzymasz 
przy kasie jedną naklejkę. Zbierz pięć naklejek i kup wybrany produkt Ambition 
z linii Granite z 50% rabatem. 



Garnek do gotowania  
na parze, dwa sita 
średnica 20 cm

Brytfanna owalna 
38 cm

Patelnia grillowa 
26 × 26 cm

Patelnia głęboka 
średnica 28 cm

Komplet noży z ostrzałką  4 el.

Czajnik 
pojemność 2 l

29998

14999
50% RABATU

29998

14999

9998

4999

50% RABATU

12998

6499

50% RABATU

21998

10999

50% RABATU

6998

3499



Zbieraj naklejki i odbieraj rabaty 
na produkty Ambition Granite



Szczegółowe informacje i regulamin dostępne w sklepie

Jak wziąć udział 
w programie?

50% 
RABATU

Przekrój przez powłokę Ilag Granitec:

Warstwa kryjąca

Dwie warstwy imitujące granit (2 kolory: jasny i ciemny)

Warstwa środkowa wzmocniona ceramicznie

Warstwa podstawowa wzmocniona ceramicznie

Aluminium

ILAG GRANITEC
-  Powłoka pięciowarstwowa 

ceramicznie   wzmocniona, 
co gwarantuje doskonałą  
trwałość i odporność na 
ścieranie

-  Wyglądem i strukturą przy-
pomina granit

-  Posiada właściwości nie-
przywierające, dzięki czemu 
pozwala ograniczyć użycie 
tłuszczu podczas smażenia

-  Bezpieczna dla zdrowia i 
środowiska naturalnego

-  Powłoka idealna dla wyma-
gających, przeznaczona do 
intensywnego użytkowania

Zrób zakupy w sklepach  
Społem Leżajsk w terminie  
od 15.11.2017 r. 
do 17.01.2018 r.1

Za każde wydane 20 zł  
otrzymasz przy kasie  
naklejkę.

20zł =

Wypełnij naklejkami pola  
na kuponie i kupuj produkty 
Ambition z linii Granite  
z rabatem 50%.

50% 
RABATU

4

Zbierz 5 naklejek, żeby  
odebrać rabat na 1 produkt.

5 ×
3

Uzbierane naklejki można  
wykorzystywać od 15.11.2017 
do 31.01.2018 lub do  
wyczerpania asortymentu.

52


