
Vážený budúci obchodný partner, 
 
na základe spoločného dohovoru s IT Akadémia si Vám dovoľujeme zaslať výhodnú cenovú 
ponuku na nákup náplni do 3D tlačiarní, PLA/ABS, 1,75mm v cca 20 rôznych farbách. 
 
Sme Žilinská spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom náplni pre 3D tlačiarne od roku 2018. 
Boli sme zároveň aj partnerom a prednášajúcim na výstave 3D EXPO v Bratislave na konci 
roka 2019. 
 
Sme partnerom aj 3. ročníka Vašej celoštátnej súťaže 3D Tlač. 
 

Všetkým  partnerským školám vieme poskytnúť benefit - zľavu pri nákupe 
náplni do 3D tlačiarní - filamentov PLA/ABS , 1,75mm. 
 
Cenu za ktorú to ponúkame na trhu je 15EUR s DPH za 1kg.  
 

Vieme všetkým školám poskytnúť 10% zľavu, tzn. že cena pre Vás by bola 
13,50EUR za 1kg s DPH. 

 
Objednávky emailom : patrik.filament.shop@gmail.com 
 
Viac informácií o našich produktoch Vám radi poskytneme telefonicky 0910 111 969, alebo na 

našom instagramovom účte : filament_pla_shop 

 
Vieme sa zúčastniť aj predaja našich výrobkov cez www.eks.sk, cez nášho partnera. 

 
Tešíme sa na budúcu spoluprácu. 

S pozdravom 

"3D" BURLY, a.s. Žilina. 

The Best seller Team of Filament Slovakia 

Telefón/Viber : +421 910 111 969 

E-mail: patrik.filament.shop@gmail.com 

Instagram : filament_pla_shop 

Osobné prevzatie tovaru : Žilina, Bánovce nad Bebravou a Liptovský Mikuláš 

alebo denne v  OC MAX Žilina, cez nášho partnera spol. ECOMADE, na 2 posch. oproti reštauráciam, 

otvorené 7 dní v týždni a 10 hodín denne (od 9 do 21 hod.), alebo využite ich web, linka :   

 https://www.msdata.sk/3D-tonery-c14_0_1.htm 

Inak doprava cez www.zasielkovna.sk aj na Dobierku do 2 pracovných dní od objednávky. 

Doprava aj na Dobierku je od 4ks ZDARMA !! Ponuka je časovo obmedzená, alebo do vypredania zásob! 

Materiál bol testovaný a spĺňa RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. 

V Žiline, dňa 4.3.2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BURLY, a.s.,Jánošiková 15D/17,010 01 Žilina, IČO :36 428 744, DIC : 2021977364, IČO DPH: SK2021977364, Zapísaná 

v obchodnom registri : OS v Žiline, Oddiel  Sa, vložka číslo 10477/L  
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