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Az ésszerű következő lépés
A DÍJMENTES csomagunkra szervesen ráépülő PROFESSZIONÁLIS csomag 
elvezeti Önt az elmélettől a tettekig. 

A DÍJMENTES csomagból megtudhatja, hogy egyáltalán mit követel a padlója, egy 
rövid teszttel felmérheti a padló pillanatnyi állapotát, majd ennek megfelelően 
meghatározhatja a legfontosabb teendőket. A baj csak az, hogy mindez még nyit-
va hagy három további, nagyon is fontos kérdést?

Mivel, Hogyan és Mikor (milyen ütemben milyen időközökben) 
kell tsztítanom és ápolnom a padlóm? 
Továbbá ha mindez már tudja, akkor is be kell szereznie a megfelelő szereket és 
eszközöket, majd az ideális eredmény, és a személyes elvárásai érdekében érde-
mes azokat a saját padlóján tesztelni.

Ahhoz hogy kísérletezéssel megtalálja a padlója faanyagához és az Ön ígényeihez 
leginkább illő tisztító és ápolószereket úgy 60-80.000 Ft közötti költségre számít-
hat. (Még akkor is, ha csak 3-3 tiszító és ápolószert próbál ki, nagyjából ennyit fog 
költeni.) Több hetes vesződségre számíthat és a végén marad 4 doboz padlótisz-
tító és ápolószere, amit igazából nem akar használni. 

Ezt a vesszőfutást egyszerűsítettük le Önnek egy alig 
egy órás örömteli kísérletezésre mindössze 9.800 Ft-os költség mellet.

https://www.luxusfapadlo.hu/professzionalis-fapadlo-mentocsomag-sp-00

Kattintson az alábbi linkre és rendelje meg 
a “PROFESSZIONÁLIS Fapadló Mentőcsomag”-ot! 

M E G R E N D E L É S

https://www.luxusfapadlo.hu/professzionalis-fapadlo-mentocsomag-sp-00/


Miből áll 
a PROFESSZIONÁLIS 
Fapadló Mentőcsomag?
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Pontos lépésről-lépésre útmutatás az olajozott és viaszolt fapadlók 
szakszerű tisztításáról és ápolásáról 2.900 Ft értékben.  

Rövid közérthető leírást és magyarázatot adunk Önnek a teendők-
ről, továbbá egy-egy rövid bemutató videót is mellékelünk Önnek. 
Ennek a tudásnak a birtokában mind a tisztítás, mind az ápolás fel-
adatát szakszerűen végezhetik házilag, akár Ön saját maga, akár a 
bejárónő segítségével teszi. 

6 darabos tisztító és ápolószer minta, azaz 3 különböző professzionális 
tisztítószer (szappan) és 3 különböző a tisztítószernek megfelelő padló-
ápoló olaj összesen 10.800 Ft értékben.

Három prémium gyártónak a legkiválóbb ár-érték arányú, egymás-
hoz fejlesztett tisztító és ápolószer párosát küldjük el Önnek minták 
formájában. 

A minták elegendőek arra, hogy 1-1 négyzetmétert lekezeljen vele, 
az összehasonlítás kedvéért akár egymás mellett, hogy megállapít-
hassa, hogy melyik gyártó termékére reagál az Ön padlója a legjob-
ban, illetve hogy melyik szer hatása, illata felel meg leginkább az Ön 
ízlésének.
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Részletes használati utasítás az egyes ápolószerek használatához 
- AJÁNDÉK

Előrendelés 30% kedvezménnyel a kipróbálás után választott tisztító 
és ápoló szettre - Ön 6.000 Ft-ot takarít meg. 

A PROFI csomag megrendelésével Ön 30%-os kedvezménnyel bizto-
síthatja magának a későbbiekben kiválasztott tisztító és ápolószer pá-
rost. Semmi egyéb dolga nincs, mint a kipróbálást követően, egy az 
Őn számára készített kis űrlapon keresztül jelezni, hogy melyik szettet 
választotta. 

A választott szereket futárral legkésőbb másnap meg is kapja.
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4 eBook 12.700 Ft értékben - Nélkülözhetetlen tippek és tanácsok, arra az esetre ha 
parkettázást vagy felújítást tervez, vagy bárhol cserélni tervezi a fa padlóburkolatot!

Mivel ebben az esetben 20-30 évre hoz döntést, azt szeretném, hogy 
megfelelően fel tudjon készülni a parkettázásra, burkolatfelújításra 
vagy cserére. Szeretném, ha mindent tudna róla, ezért készítettem 4 nél-
külözhetetlen eBookot, amibe belesűrítettem több mint 70 aranyat érő 
tanácsot.

Százezreket érő tipp a parketta kiválasztásához, lerakásához!

Szinte megszámlálhatatlanul sok szempontot kell figyelembe venni ah-
hoz, hogy a megfelelő parkettát választhassa. Ez a könyv abban segít, 
hogy a legjobb döntést hozzhassa meg.

A padlófűtés és a parketta együttes alkalmazása.

Ezeket a szabályokat a legtöbben nem ismerik, ezért be sem tartják.

Az elterjedéssel egy időben jelentkeztek a fűtött felületek burkolásának 
problémái. Összefoglaljuk a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés során 
betartandó előírásokat. Csak az összes előírás betartása mellett érhetünk 
el károsodásmentes burkolatot.  
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12 tipp, hogy bababiztos legyen az otthona.
Amikor ezt a szöveget olvassa, biztos, hogy egy kétségbeesett szülő ép-
pen a kórházban van mert otthon megsérült a kisgyereke. Pedig ezeket az 
ijesztő helyzeteket el lehet kerülni! Ez a könyv ebben segít!

Összegyűjtöttünk 12 olyan tippet, amiket betartva elkerülheti ezeket az 
ijesztő, és fájdalmas helyzeteket. 12 tipp, 12 megoldás, 12 „erre nem is 
gondoltam” felkiáltás, amivel megvédi a babáját!

4 szuper tipp ahhoz, hogy megtartshassa a parketta állapotát, és 4 
dolog, amit NE tegyen.

Ez az a könyv, amit legszívesebben kötelező olvasmánnyá tennék.

Ön tudja, hogy mi az a 4 dolog, amit meghálál a padló, és mi az a 4 amit 
semmiképpen ne tegyen mert végzetes hiba? Ebből az anyagból kiderül. 
Ha betartja, évekkel hosszabbítja meg a fapadlója életét.

Ön tudja, hogy mi az a 4 dolog, amit meghálál a padlója, és mi az a 4 amit 
semmiképpen ne tegygyen mert végzetes hiba? Ebből a könyvből ki fog 
derülni. Amennyiben betartja akkor évekkel hosszabbítja meg a fapadlója 
vagy akár laminált padlója életét.
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Módszertani leírás

a“professzionális Fapadló Mentőcsomag” 
összértéke 32.400 Ft. Ön viszont ennél jóval 

kevesebbet fizet érte.

A csapatommal úgy döntöttünk hogy egészen 
a fájdalomküszöbünkig visszük le ennek a csomagnak az árát, 

sőt azon egy kicsit még túl is. 

Nem árulok el titkot azzal, hogy szeretném Önt lenyűgözni. Valójában szeretném 
kieérdemelni a bizalmát és megmutatni, hogy megéri velünk üzletelni. 

Abban reménykedem, hogy ha majd elfogyott a tisztítószer vagy ápoló ismét ná-
lunk rendeli meg, ha esetleg nem lesz kedve saját kezűleg olajozni megbíz vele 
minket, a legjobban annak örülnénk ha folyamatosan ránk bízná az a padlója 
gondozását, vagy ha egyszer valahol fel kell újítani egy padlót, vagy netán új pad-
lót kell fektetni eszébe jutunk.

Szóval szeretnénk Önt lenyűgözni 
és hosszú távban gondolkodunk. Éppen ezért a

 “ professzionális Fapadló Mentőcsomag” 
árát 32.400 Ft helyett mindösszesen 

9.800 Ft-ban szabtuk meg.

Igen igen, jól számolja, ezen nekünk konkrét veszteségük van, amit mi sokkalinkább 
örömteli befektetésként kezelünk, egy hosszú távú, kölcsönösen örömteli kap-
csolat reményében.

professzionális
fapadló 
Mentőcsomag

https://www.luxusfapadlo.hu/professzionalis-fapadlo-mentocsomag-sp-00

Kattintson az alábbi linkre és rendelje meg 
a “PROFESSZIONÁLIS Fapadló Mentőcsomag”-ot! 

M E G R E N D E L É S

https://www.luxusfapadlo.hu/professzionalis-fapadlo-mentocsomag-sp-00/


Sok millió forintos 
felmosás!

DÍJMENTES Fapadló Mentőcsomag – Az olajozott 
fapadlókban, a szakszerűtlen tisztítás és az ápo-
lás elhanyagolása miatt keletkező milliós károk 
elkerülésére! 
Óvja meg, vagy ha már “késő” mentse meg a fapadlóját! Nem is gondolná, 
hogy egy sok millió forintos prémium fapadlóban néhány, a takarítás során el-
követett banális, könnyen elkerülhető hiba milyen jelentős károkat okozhat. Ha-
sonló károsodást okozhat a megfelelő hozzáértéssel, a megfelelő időpontokban 
végrehajtott ápolás elmulasztása is
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https://www.luxusfapadlo.hu/dijmentes-fapadlo-mentocsomag-lp01-3r

Kattintson a gombra, vagy az alábbi linkre:

https://www.luxusfapadlo.hu/dijmentes-fapadlo-mentocsomag-lp01-3r/


Ha nem csak tudni akarja, 
de meg is tenné!

Ha nem csak tudni akarja, hogy mit kell tenni, de 
szeretné hozzá a megfelelő szereket, eszközöket 
és útmutatást is, akkor kattintson az alábbi gomb-
ra és FElTÉTlENÜl nézzen utána a „PRoFESSZIo-
NÁlIS Fapadló Mentőcsomag”-unknak!
Kattintson az alábbi linkre és tudja meg hogyan választhatja ki az Ön faburkolatá-
hoz ideális tiszító és ápolószereket, továbbá hogy pontosan miként kell a tisztítást 
és ápolást úgy elvégezni, hogy NE okozzon további károkat!

Révész Gyula 06/20 931-0813  
info@luxusfapadlo.hu I Levelezési cím: 1221. Budapest, Madarász köz 2.
www.luxusfapadlo.hu

Révész ‘94 Kft ©-2013 Minden jog fenntartva!

P R o F E S S Z I o N Á l I S  F A P A D l ó  M E N T ő c S o M A g

02

https://www.luxusfapadlo.hu/professzionalis-fapadlo-mentocsomag-sp-00/

Kattintson a gombra, vagy az alábbi linkre:

https://www.luxusfapadlo.hu/professzionalis-fapadlo-mentocsomag-sp-00/


A rendszer 
egyetlen hibája

Ha inkább szakemberre bízná - Amennyiben bizonytalan a padlója ál-
lapota felől, vagy szívesen bízná az ápolás fáradságos munkáját szak-
embere kérem nézzen utána a PRÉMIUM csomagunkban részletezett 
szolgáltatásainknak

Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen kötelezettség mentes helyszíni állapot-
felmérést.

Ha tehát szívesen igénybe venné szakembereink segítségét, kérem,
vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Telefon: +36/20 931 0813
E-mail: revesz.gyula@revesz94.hu

P R É M I U M  F A P A D l ó  M E N T ő c S o M A g

1) Kérésére szakembereink helyben kiválaszták az Ön padlójához ide-
ális tisztító és ápoló szereket illetve eszközöket. A javasolt szerekkel 
próba tisztítást és ápolást hajtanak végre és közben betanítják Önt a fa-
padlójának szakszerű gondozására.

2) Amennyiben szeretné teljes egészében szakembereinkre bízhatja a 
fapadlója újraolajozásának fáradtságos feladatát, akár a megfelelő idő-
közönként megismétlendő ápolás teljes feladatával is megbízhat minket.

3) Amennyiben a padlója állapota szükségessé teszi, szakembereink aján-
latot tesznek Önnek a padló állapotának kedvezményes helyreállítá-
sára.

Az eddigiek EgYETlEN HIBÁJA, hogy NEM végzik el 
a munkát Ön helyett... de ezen is segíthetünk.
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https://www.luxusfapadlo.hu/pemium-fapadlo-mentocsomag-sp-00

Kattintson a gombra, vagy az alábbi linkre:

https://www.luxusfapadlo.hu/pemium-fapadlo-mentocsomag-sp-00
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