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SPECIÁL 2018 V NOVÉM DESIGNU
Katalog k uspokojení potřeb koncových zákazníků, obsahující to nejlepší z našeho 
sortimentu.  

Nový katalog GRANIT „Speciál 2018“  je 
rozšířen z původních 250 stran na stáva-
jících takřka 720 stran v novém designu. 
Zahrnuje 8.000 pečlivě 

vybraných položek ve výší kvalitě a aktuálno-
sti. Podařilo se docílit prvotřídní poutavosti 
a přehlednosti, což ještě zvětší Vaši chuť 

nakupovat.

Kromě osvědčených 
produktů přináší 

GRANIT V tomto 
katalogu také spou-
stu atraktivních 
artiklů, které ještě 
více rozšiřují spek-
trum naší nabídky. 

Novým rozšířením 

t o h o 
katalogu je 
možnost doplnění 
individuálních údajů 
prodejců. VIP a další part-
neři mohou skrze marketin-

gový portál dodat své údaje, 
jako jsou: název firmy, telefonní čísla, 

fax, email, logo, foto, a tím navýšit svoje 
obchodnické kompetence, profesionálnost 
a dostupnost.

Katalog „Speciál 2018“ je jednou ze služeb, 
které GRANIT, jako partner obchodníků, 
vytváří pro ulehčení a rozšíření obchodu a 
finální objednávky.

GRANIT Vám také zajišťuje možnost spatřit 
nás obchodní sortiment na našich webových 
stránkách nebo také skrze mobilní aplikaci 
GRANIT.

Tudíž si můžete pohodlně nalézt Vámi 
vyžadovanou položku, objednat a již druhý 
den ji držet ve svých rukou.
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VÍCE NEŽ 3.000 NOVINEK VE 3 KATALOZÍCH

1.500 stran elektroniky Nové náhradní díly GRANIT
Při hledání náhradních dílu pro brzdy, spojky převodovky nebo tlumiče máte k 
dispozici 1.104 stran. Novinkou jsou náhradní díly pro zadní náhony, čerpadla, 
pružné spojky a centrovací nářadí od GRANIT.

Katalog 5 ‚Elektronika’ zahrnuje značky jako PROPLAST, VIGNAL, Ilgenfritz, 
jaltest, RAM MOUNTS, GRANIT-couvací systémy, AGM & AGM Start-Stop baterie. 
Celkem bylo přidáno 1.200 novinek!

GRANIT Videosystémy

Od strany 1216 NOVINKA

PROPLAST světla

Od strany 799

GRANIT Centrovací nářadí 

Od strany 664

GRANIT Lamelové spojky

Od strany 523 ROZŠÍŘENÍ

NOVINKA NOVINKA
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1.250 nových produktů
Nové náhradní díly GRANIT

Novinkami jsou orbitroly Danfoss, čepy Expander a náhradní díly DANA SPICER 
přední nápravy. Sortiment GRANIT- kulové klouby, řídící orbitroly, řídící a spojo-
vací tyče, díly přední nápravy, nyní výrazné rozšíření na 960 stran.

ROZŠÍŘENÍ

Dana Spicer díly nápravy

od strany 895

GRANIT kulové čepy

od strany 04

NOVINKA

NOVINKA



Navštivte nás skrze sociální sítě:  facebook.com/granitpartscz  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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PŘIPRAVENO PRO PŘEDSEZÓNNÍ NAKUPOVÁNÍ
S novým rokem přichází také nové nákupy a prodeje, proto je třeba pilně sledovat nové 
katalogy obsahující aktualizovanou nabídku, která svou pestrostí zvýší zákazníkův zájem.

Na 12 barevných stránkách je obsaženo 
takřka 120 položek.
Vedle dalších jsou zde obsaženy radlice a 
radlicové hroty, talířové kotouče, trysky, 
vstřikovače, V-díly, M-díly, šoupata, hnojicí 
technika, dokovací trychtýře. Díky brzkému 

nákupu budete dobře připraveni na následu-
jící měsíce. Brzkým nákupem získané zboží 
pokryje nečekané objednávky nebo může být 
také zákazníkovi impulsem pro nákup, tím se 
eliminují ztráty a zvedá obrat.

Uvedené produkty z oblasti hnojiv, rostlin-
stva, obdělávání půdy, jsou aktuálnímu k 
začátku tohoto roku.
S novými podmínkami regulace hnojení 
začíná být toto téma pro zákazníky velice 
aktuálním.
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Č. zboží: 

23532 RS300 45-75

Dvojitá radlice Hrot radliceHrot radlice

Č. zboží: 

1795000001

Č. zboží: 

56017 3364150


