
Budapesttől 15 km-re, az M7 autópá-
lya Balaton felé vezető oldalán, a 
Sóskúti Ipari Parkban épül új irodánk 
és raktárunk. A régi helyünkön már-
cius 8. - ig találnak meg minket. Az 
új épületben március 18. - án 
reggel indul újra az élet. A bal oldali 
QR kódokat, okos telefonnal beol-
vasva, pontos térképet láthatnak. 

Március közepén nyílik 
új irodánk és raktárunk 

 

 

Új időszámítás kezdődik 
a cég életében 

Minden héten új akciókkal 
várjuk Partnereinket 

A krómállványok  és fedlapba hegesz-
tett melegentartók listaárait most 10%
-kal csökkentjük.  Az akció a február 
13.– ig leadott megrendelésekre vo-
natkozik, a készlet erejéig. Négyszin-
tes állványrendszer már 16 090 Ft 
nettó ártól vásárolható. Ebből ne fe-
lejtse el levonni  viszonteladói ked-
vezményét. 

Impresszum 

Szerkesztő: Altofe Kft. 

Cím: 2040 Budaörs 

Károly király útja 145. 

Telefon: 00 36 23 428 084 

E-mail: altofe@altofe.hu 

Web: www.altofe.hu 

Megtalál minket a 
Facebookon is! 

Az Altofe Kft. 
2013/2 hírlevelét Ön azért 
kapja, mert a www.altofe.hu 
oldalon ezt nem tiltotta le. 
Amennyiben nem szeretne 
hírlevelet kapni, úgy regiszt-
rációja beállításainál kérheti 
ennek tiltását. Az Altofe Kft. 
a változtatás jogát fenntartja. 

Kifutó termékeinket speciális ked-
vezményekkel látjuk el azért, hogy 
termékpalettánkat folyamatosan 
tudjuk bővíteni új ajánlatokkal. A 
régi típusú, olasz gastronorm edé-
nyeket, a készlet erejéig (lásd itt), 
most minden eddiginél kedvezőbb 
feltételekkel vásárolhatják meg. A 
kínálatból: 1/3 100 mm mély, rozs-
damentes edény fedővel 1 340 Ft 
nettó átadási áron!  

Kiárusításos termékek 
még kedvezőbb áron 

Teljes arculatváltást 
tervez a megújuló cég 

Hamarosan elkészül az új otthonunk. 
Egyúttal döntés született arról is, 
hogy felvesszük sajátmárkás termé-
keink nevét és Stefinox Kft.–nek 
fognak hívni minket. Hangsúlyozzuk, 
hogy csak név– és címváltozás lesz, 
az adminisztratív teendőkről pedig 
mindenkit értesítünk. Mindezekhez 
új arculat is párosul. Új színek, új 
weboldal, új formavilág. Maradnak 
viszont a legjobb minőségű és a leg-
kedvezőbb árfekvésű termékek. 
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