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PUNCTE
Ham de siguranţă
cu opritor de
cădere flexibil

200

50

PUNCTE
Geacă
softshell

PUNCTE
Aparat foto
digital

15

PUNCTE

50

Pantalon salopetă
35% bumbac
65% ploiester
235 g/mp

PUNCTE
Fleece
100% poliester

22

PUNCTE
Vestă
100% poliester

35

40

PUNCTE

PUNCTE

Centură port scule
lungime: 120 cm
21 buzunare

Haină salopetă
35% bumbac
65% ploiester
235 g/mp

25

PUNCTE
Rucsac

15

PUNCTE
Tricou Polo

4

PUNCTE
Şapcă

Produsele din imaginile folosite pe materialele de promovare a promoţiei sunt cu titlu infomativ,
iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, aspect, accesorii etc.)
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PUNCTE

PUNCTE

PUNCTE

Maşină de găurit
cu acumulator
Acumulator Li-Ion
18 V / 3,0 Ah

Telemetru cu laser
Distanţa de măsurare:
0,05-60 m

Polizor unghiular
Construcţia tip labirint
asigură o bună protecţie
a rulmenţilor împotriva
prafului rezultat la şlefuire
Diametru disc: 230 mm
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PUNCTE

PUNCTE

Trusă de scule

Disc diamantat
Recomandat pentru:
beton, granit, gresie

26

PUNCTE
Capsator tip ciocan
pentru capse 6-14 mm

7

PUNCTE

24

14

PUNCTE

PUNCTE

Ciocan dulgher
cu mâner metalic rotund
cromat cu manşon de prindere

Briceag
multifuncţional

50

9

PUNCTE
Ruletă
30 m

PUNCTE
Cutter
cu 5 lame de rezervă

1

PUNCTE

3

PUNCTE
Ruletă
5m

Rolă de presare
pentru aplicarea Wakaflex
la coşuri de fum, calcane,
ruperi de pantă

Pudră albastră
pentru aţă de trasaj
180 g

30

PUNCTE
Aţă de trasaj
cu carcasă metalică
30 m

Sistemul de puncte Schiedel
Cine beneficiază de sistemul de puncte?
Toţi montatorii sau firmele de montaj, care sunt membri în „Clubul Montatorilor”.
Cum funcţionează sistemul de puncte bramac �i decra?
Fiecare 1ml de coş de fum Schiedel montat reprezintă 1 punct valoric (1ml = 1pct.)!
Alte bonusuri oferite:
• la înscrierea în “Clubul Montatorilor”, Schiedel oferă fiecărui membru un bonus suplimentar de 10 puncte.
• la depăşirea pragului de 100ml de coş de fum Schiedel montat, se acordă un bonus de 20 puncte.

Categorii

Bonusuri

Exemplu

1000m²

1000m² = 1000pct. + 200pct.

La fiecare 1000m² montaţi se obţine
un bonus de 200 puncte

Cum aflaţi care este numărul de puncte cumulat la un moment dat?
Este foarte simplu şi rapid! Trimiteţi un e-mail la adresa valentina.matei@bmigroup.com.
Cum puteţi folosi punctele valorice bramac cumulate?
Prin completarea tabelului, pe care il puteti solicita de la Directorul Zonal, puteţi achiziţiona orice produs din catalog, în limita
punctelor obţinute la momentul respectiv.
Tabelul completat poate fi trimis prin email la Directorul Zonal sau direct pe adresa de email valentina.matei@bmigroup.com sau
pe site-ul companiei www.schiedel.ro prin completarea cuponului online.
Modalitatea de acordare a punctelor:
• Fiecărei firme de montaj i se oferă un număr de 2 cupoane valabile pe perioada unui an. La începutul fiecărui an se vor primi
cupoane noi.
• Prin intermediul certificatelor de garanţie Schiedel de la fiecare montator vom gestiona ml montaţi care vor fi transformaţi
automat în puncte valorice. Necompletarea integrală a tuturor datelor solicitate în cadrul certificatului de garanţie Schiedel,
duce la neacordarea punctelor din partea firmei.
• Montatorul va primi odată la 6 luni o situaţie detaliată a punctelor obţinute până în momentul respectiv.
• Cuponul completat cu produsele solicitate, trebuie trimis de către fiecare montator în parte, în termen de 15 zile de la data
comunicării punctajelor din partea companiei Schiedel.

 Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să citiţi regulamentul pe care îl găsiţi pe site-ul companiei.
Materialele comandate se vor primi în termen de maxim o lună de la data comenzii.
Compania î�i rezervă dreptul de a opri comenzile pe Schiedel Shop, în limita bugetului disponibil pentru anul în curs.

