
RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. M. Reja 10
35-211 Rzeszów, POLSKA
tel. +48 785 840 098
e-mail: vending@rywal.com.pl 

www.rywal.eu

System MOST Vending - 
BEZPŁATNE testy automatów !

Oferujemy szeroką gamę automatów wydających produkty przemysłowe: 

Automaty do materiałów szlifierskich

Automaty do środków BHP

UWAGA!

*Nie dotyczy kosztu transportu (dostawa oraz odbiór automatu) oraz kosztu czytnika. 

Maksymalny czas trwania testu - 2 miesiące. 

Oferta bezpłatnego testu kierowana jest wyłącznie do firm zainteresowanych zainstalowaniem automatu vendingowego na terenie swoich obiektów. 

Oferta bezpłatnego testu ograniczona jest ilościowo - liczy sie kolejność zgłoszeń. 

Oferta ogranicza się do terytorium miasta Rzeszowa oraz miejscowości okalających w promieniu 30 km. 

Po okresie testowym możliwe jest dalsze korzystanie z automatów na warunkach ustalonych przez RYWAL-RHC Sp. z o.o. 

RYWAL RHC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia bezpłatnego testu automatów bez podania przyczyny. 

Skontaktuj się z nami 

Zamów automat do 

bezpłatnego testu

W celu przeprowadzenia testu 

skontaktuj sie z nami!

*

- półmaski filtrujące 3M™ 9925
- półmaski filtrujące 3M™ Aura™ 9320
- filtry przeciwpyłowe 3M™ serii 2000
- Filtry przeciwpyłowe 3M™ serii 6000
- wkładki przeciwhałasowe 3M™
- półmaski filtrujące 3M™ serii 6000
- szybki do przyłbic
- filtry przeciwpyłowe do systemu 3M™ Adflo™

- materiały ścierne Scotch-Brite™ 3M™
- dyski fibrowe 3M™ Cubitron™
- arkusze z włókniny Scotch-Brite™ 3M™

Zapewniamy bezpłatną instalację oraz kompleksową, bezpłatną obsługę zainstalowanych 

automatów.
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System MOST Vending - 
BEZPŁATNE testy automatów !

Oferujemy szeroką gamę automatów wydających produkty przemysłowe: 

Automaty do materiałów szlifierskichAutomaty do środków BHP

UWAGA!
*Nie dotyczy kosztu transportu (dostawa oraz odbiór automatu) oraz kosztu czytnika. 
Maksymalny czas trwania testu - 2 miesiące. 
Oferta bezpłatnego testu kierowana jest wyłącznie do firm zainteresowanych zainstalowaniem automatu vendingowego na terenie swoich obiektów. 
Oferta bezpłatnego testu ograniczona jest ilościowo - liczy sie kolejność zgłoszeń. 
Oferta ogranicza się do terytorium miasta Rzeszowa oraz miejscowości okalających w promieniu 30 km. 
Po okresie testowym możliwe jest dalsze korzystanie z automatów na warunkach ustalonych przez RYWAL-RHC Sp. z o.o. 
RYWAL RHC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia bezpłatnego testu automatów bez podania przyczyny. 

W celu przeprowadzenia testu 

skontaktuj sie z nami!

*

- półmaski filtrujące 3M™ 9925

- półmaski filtrujące 3M™ Aura™ 9320

- filtry przeciwpyłowe 3M™ serii 2000

- Filtry przeciwpyłowe 3M™ serii 6000

- wkładki przeciwhałasowe 3M™

- półmaski filtrujące 3M™ serii 6000

- szybki do przyłbic

- filtry przeciwpyłowe do systemu 3M™ Adflo™

- półmaski filtrujące 3M™ 9925

- półmaski filtrujące 3M™ Aura™ 9320

- filtry przeciwpyłowe 3M™ serii 2000

- Filtry przeciwpyłowe 3M™ serii 6000

- wkładki przeciwhałasowe 3M™

- półmaski filtrujące 3M™ serii 6000

- szybki do przyłbic

- filtry przeciwpyłowe do systemu 3M™ Adflo™

- materiały ścierne Scotch-Brite™ 3M™

- dyski fibrowe 3M™ Cubitron™

- arkusze z włókniny Scotch-Brite™ 3M™

- materiały ścierne Scotch-Brite™ 3M™

- dyski fibrowe 3M™ Cubitron™

- arkusze z włókniny Scotch-Brite™ 3M™
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System MOST Vending - 
BEZPŁATNE testy automatów !

Oferujemy szeroką gamę automatów wydających produkty przemysłowe: 

- Automaty do środków BHP

- Automaty do materiałów szlifierskich

UWAGA!
*Nie dotyczy kosztu transportu (dostawa oraz odbiór automatu) oraz kosztu czytnika. 
Maksymalny czas trwania testu - 2 miesiące. 
Oferta bezpłatnego testu kierowana jest wyłącznie do firm zainteresowanych zainstalowaniem automatu vendingowego na terenie swoich obiektów. 
Oferta bezpłatnego testu ograniczona jest ilościowo - liczy sie kolejność zgłoszeń. 
Oferta ogranicza się do terytorium miasta Rzeszowa oraz miejscowości okalających w promieniu 30 km. 
Po okresie testowym możliwe jest dalsze korzystanie z automatów na warunkach ustalonych przez RYWAL-RHC Sp. z o.o. 
RYWAL RHC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia bezpłatnego testu automatów bez podania przyczyny. 

W celu przeprowadzenia testu 

skontaktuj sie z nami!

*

Zapewniamy bezpłatną instalację oraz kompleksową, bezpłatną obsługę zainstalowanych automatów.

Zapewniamy bezpłatną instalację oraz kompleksową, bezpłatną obsługę zainstalowanych automatów.
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System MOST Vending - 
BEZPŁATNE testy automatów*!

Materiały szlifierskie Środki BHP

UWAGA!
*Nie dotyczy kosztu transportu (dostawa oraz odbiór automatu) oraz kosztu czytnika. 
Maksymalny czas trwania testu - 3 miesiące. 
Oferta bezpłatnego testu kierowana jest wyłącznie do firm zainteresowanych zainstalowaniem automatu vendingowego na terenie swoich obiektów. 
Oferta bezpłatnego testu ograniczona jest ilościowo - liczy sie kolejność zgłoszeń. 
Oferta ogranicza się do terytorium Polski oraz  km. oddalonych od najbliższego oddziału RYWAL-RHC o 50
Po okresie testowym możliwe jest dalsze korzystanie z automatów na warunkach ustalonych z RYWAL-RHC Sp. z o.o. 
RYWAL RHC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia bezpłatnego testu automatów bez podania przyczyny. 

W celu przeprowadzenia testu 

skontaktuj sie z nami!

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa, POLSKA
tel. +48 785 840 098 
e-mail: rywal@rywal.com.pl 

www.rywal.eu

W celu przeprowadzenia testu 

skontaktuj sie z nami!

Z automatu vendingowego mogą być wydawane:

Zapewniamy bezpłatną instalację 
oraz kompleksową, bezpłatną 
o b s ł u g ę  z a i n s t a l o w a n y c h 
automatów.

UWAGA!

*Nie dotyczy kosztu transportu (dostawa oraz odbiór 

automatu) oraz kosztu czytnika.

Maksymalny czas trwania testu -  3 miesiące. 

Oferta bezpłatnego testu kierowana jest wyłącznie do 

firm zainteresowanych zainstalowaniem automatu 

vendingowego na terenie swoich obiektów. 

Oferta bezpłatnego testu ograniczona jest ilościowo  - 

liczy się kolejność zgłoszeń.

Oferta ogranicza się do terytorium Polski oraz 

oddalonych od najbliższego oddziału RYWAL-RHC o 50 

km. 

Po okresie testowym możliwe jest dalsze korzystanie 

z automatów na warunkach ustalonych z RYWAL-RHC 

Sp. z o.o. 

RYWAL RHC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 

odmowy przeprowadzenia bezpłatnego testu 

automatów bez podania przyczyny. 

Z automatu vendingowego mogą być wydawane jednorazowe półmaski �ltrujące
3M™ Aura™ 9320 zapakowane pojedynczo:

Oferujemy szeroką gamę automatów 

wydających produkty przemysłowe.

Zapewniamy bezpłatną instalację oraz  

kompleksową,  bezpłatną obsługę    

zainstalowanych automatów.


