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Túto jar predstavuje Wood-Mizer predaj-
nú akciu START SAWING – začnite 
píliť: akúkoľvek oranžovú pásovú pílu 
môžete získať s 10%-nou zľavou.

	Rad LT10 – základná úroveň pílenia 
dreva; dokonalá pre použitie na far-
mách a stavbách

	Rad LT15 – obľúbená píla pre malé 
firmy; prevádzkuje sa stacionárne

	Rad LT20 – táto píla môže byť v o-
boch verziách, stacionárnej i mobil-
nej; často sa využíva ako pojazdná píla 
pre zabezpečenie zmluvného pílenia

	Rad LT40 – slávna píla Wood-Mizer; 
jej konštrukcia sa najviac podobá pô-
vodnej, ktorá bola vynájdená v roku 

1982 zakladateľmi spoločnosti Donom 
Laskowskim a Danom Tekulvem

	Rad LT70 – výkonná píla pre podniky; 
k dispozícii je aj s diaľkovým ovládáním 
a dopravníkmi; vhodná nielen pre no-
vozaložené firmy, ale aj pre moderni-
záciu existujúcich výrobných závodov.

Ak ste podnikateľ, ktorý hľadá nové ná-
pady ako spracúvať drevo a cítite, že je 
čas rozvinúť a zmodernizovať vašu piliar-
sku prevádzku, akcia START SAWING 
vám veľmi pomôže! Zástupca firmy 
Wood-Mizer vám zariadenie dodá, vy-
školí obsluhu píly, zaistí servis a dodávku 
náhradných dielov. A čo viac! K vašej 

novej píle Wood-Mizer získanej v akcii 
ponúkne 10%-nú zľavu a my pridáme 
zadarmo 15 pílových pásov MaxFLEX 
– nový vysoko kvalitný nástroj.

Akcia Wood-Mizer START SAWING 
platí od 1. marca do 30. júna 2016.

Kontakty:

Wood-Mizer Danubia, s.r.o.
Hadovce 5
945 01 Komárno
tel.: +421 35 7740 316
fax: +421 35 7740 326
e-mail: woodmizer@woodmizer.sk 
www.woodmizer.sk

Wood-Mizer CZ s.r.o.
Luby 91
339 01 Klatovy
tel.: +420 376 312 220
fax: +420 376 319 011
e-mail: woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6
690 02 Břeclav
tel./fax: +420 519 322 443
e-mail: info@wood-mizer.net
www.wood-mizer.net

Wood-Mizer začína predajnú akciu 
– zľavu 10 % na všetky píly 
oranžového radu do 30. júna 2016

Silné	svetové	ekonomiky	sú	založené	na	malom	a	strednom	podnikaní,	ktoré	svojou	lokálnou	pôsob-
nosťou	vytvárajú	celkový	globálny	úspech.	Malé	firmy	často	spracúvajú	miestne	drevo,	vytvárajú	
pracovné	miesta	pre	miestnych	ľudí	a	produkujú	výrobky,	po	ktorých	je	na	miestnom	trhu	dopyt.	
Stavebné	materiály,	ploty	a	bránky,	obklady,	nábytkárske	polotovary,	drevo	na	palety,	sudy	na	víno,	
tyče	pre	vinice,	či	dokonca	úle	a	riad	z	dreva	–	všetky	tieto	rozmanité	drevené	výrobky	vyrábajú	
malé	podniky.	A	vo	vyše	60	000	prípadoch	je	hlavný	protagonista	výroby	pásová	píla	Wood-Mizer.	
Áno,	presne	tak!	Od	založenia	Wood-Mizer	v	roku	1982	vyrobila	firma	vyše	60	000	pásových	píl,	
ktoré	pracujú	asi	v	100	krajinách	sveta.
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