
Március 8. - án még nyitva leszünk, 
az azt követő héten viszont nem és 
március 18.- án, hétfőn leszünk újra 
elérhetők. Hol? Budapest és Bala-
ton felől a Sóskút, Tárnok Pusztazá-
mor jelzésnél kell lehajtani az autó-
pályáról. A körforgalomban Sóskút 
irányába haladva, majd az Ipari 
Parkban található benzinkútnál 
jobbra fordulva érkeznek hozzánk. 

 Térkép itt! 

Hogyan fognak a jövőben 
megtalálni minket? 

 

 

Részletek a költözésről, 
újabb akciós termékek 

Ezen a héten is kiemelt 
akciók egyes termékekre 

A krómállványok  és fedlapos 
melegentartók, mellett, most az S102 
kézmosó és az „S” kódjelű leverető 
zuhanyok és csapok listaárait is 10%-
kal csökkentjük. Amíg a készlet tart!
Rozsdamentes fali kézmosó térdkar-
ral, kifolyóval, keverővel, szifonnal és 
szeleppel már 26 910 Ft nettó ár-
tól. Ne felejtse el levonni  viszontela-
dói kedvezményét! 

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. 
2013/3 hírlevelét Ön azért 
kapja, mert a www.altofe.hu 
oldalon ezt nem tiltotta le. 
Amennyiben nem szeretne 
hírlevelet kapni, úgy regisztrá-
ciója beállításainál kérheti 
ennek tiltását. Az Altofe Kft. a 
változtatás jogát fenntartja. 

Kifutó termékeinket speciális ked-
vezményekkel látjuk, hogy termék-
palettánk mindig újakkal bővülhes-
sen. Polikarbonát gasztronorm edé-
nyeink megvásárlására talán ez az 
utolsó lehetőség. Lista itt! 1/3 100 
mm mély, polikarbonát edény 490 
Ft nettó átadási darabáron! Ameny-
nyiben az összes készleten lévőt (24 
db) megvásárolja, akkor az összes 
ára nettó 9 900 Ft. 

Még több kifutó termék, 
továbbra is bomba áron 

Az új irodával és raktárral 
a cég neve is megújul 

Stefinox Kft. Így fognak hívni 
minket. Címünk 2038 Sóskút, Kandó 
Kálmán utca 11. lesz. Telefonszáma-
ink nem változnak és továbbra is a 
23/428 084 és 30/620 0362-es szá-
mon érhetnek el minket. Egy telje-
sen új weboldal is készül az Önök 
részére, amely reményeink szerint 
az eddiginél is praktikusabb, tetsze-
tősebb lesz. Rendeléseiket azonban 
online vagy e-mail-en is zavartalanul 
leadhatják az átszervezés egész ide-
je alatt. 

(Android térkép) 

(iPhone térkép) 

A tartalomból: 
 Hogyan fognak a jövőben 

megtalálni minket? 

 Ezen a héten is kiemelt 
akciók egyes termékekre 

 Még több kifutó termék, 
továbbra is bomba áron 

 Az új irodával és raktárral 
a cég neve is megújul 


