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1. Wprowadzenie 

 
RECTUS Polska Sp. z o.o. od wielu lat jest liderem w sprzedaży szybkozłączy oraz elementów złącznych, 

używanych w układach transportu mediów płynnych i gazowych, w szczególności w układach sprężonego 

powietrza. Elementy te występują w naszej ofercie pod marką RQS. 

  

RQS jest brandem firmy RECTUS Polska i zarazem synonimem jakości oferowanych przez nas produktów, 

które w oparciu o doświadczenie, staranną selekcję jak również przeprowadzone testy zostały wybrane 

spośród wielu innych, aby niezawodnie służyć naszym partnerom handlowym. 

 

Right Quality Solutions, czyli RQS to nasze zobowiązanie, że oferowane przez nas produkty charakteryzuje 

nie tylko najwyższa jakość, ale i przystępna cena. 

 

Jako dostawca szeroko rozumianej pneumatyki firma RECTUS Polska Sp. z o.o. pragnie zaproponować 

Państwu wprowadzenie nowego standardu w zakresie promowania i magazynowania produktów marki 

RQS.  Jesteśmy głęboko przekonani, iż poniższa propozycja spotka się z uznaniem Państwa klientów, 

wpłynie na bardziej profesjonalne postrzeganie zarówno firmy RECTUS jak i naszych partnerów 

handlowych oraz przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności elementów pneumatycznych marki RQS i 

znaczącego wzrostu ich sprzedaży . 

 

2. Cel akcji promocyjnej 

 

Podstawowym celem akcji promocyjnej jest poszerzenie oferty akcesoriów pneumatycznych w punkcie 

handlowym wprowadzenie do sprzedaży zwijadeł poprzez ich profesjonalną prezentację.  

 

Oprócz powyższego, głównego celu, czyli poszerzenia oferty akcesoriów pneumatycznych, pragniemy 

zwrócić Waszą uwagę  na inne korzyści:  

1. marketingowe: 

 profesjonalna ekspozycja produktów trudnych do magazynowania, 

 podniesienie wizualnej atrakcyjności punktu handlowego, 

 dodatkowe materiały reklamowe, 

 sprzedaż produktów markowych ( marki RQS ), 

 budowanie wizerunku specjalisty w dziedzinie pneumatyki   
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2. ekonomiczne: 

 specjalne, korzystniejsze warunki zakupu towarów, 

 wydłużony termin płatności, 

 DARMOWY, profesjonalny ekspozytor, 

 możliwość wykreowania dodatkowej sprzedaży przy niskim poziomie ryzyka. 

 

3.  Opis elementów promocji 

Zestaw promocyjny składa się z 3 podstawowych elementów: 

1. ekspozytor z toperem; 

2. materiały informacyjne w postaci szczegółowych katalogów Zwijadła – 5 szt. : 

3. zestaw typowych (4 szt.), najlepiej sprzedających się zwijadeł pneumatycznych (seria 730) lub 

elektrycznych (seria 605) .  

 

 

a) Ekspozytor z toperem RQS  

 

 

 

Prezentowany ekspozytor składa się z ramki stalowej z 2 

listwami umożliwiającymi zawieszenie dwóch zwijadeł. 

Ekspozytor umożliwia montaż całej gamy dostępnych zwijadeł 

automatycznych (pneumatycznych i elektrycznych). Góra regału 

zwieńczona jest  toperem ( płyta reklamowa z pleksi ), 

ukazującym przegląd oferty elementów RQS. Elementy stalowe 

ekspozytora zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez 

malowanie proszkowe. 

 

Zestaw montażowy ekspozytora zawiera ponadto kołki 

rozporowe z nakładkami na śruby oraz odbojniki gumowe, 

które chronią obudowę zwijadeł przed zarysowaniami, 

zapewniając estetyczny wygląd prezentowanym na 

ekspozytorze zwijadłom.  
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b) Materiały informacyjne 

 

 

            

 

 katalog Zwijadła (w ilości 5 szt.), zawierający pełną ofertę 

zwijadeł w portfolio RECTUS Polska – automatycznych, ręcznych oraz 

elektrycznych dla różnych mediów oraz ciśnień roboczych – od 12 bar 

do 276 bar. Tabela doboru zwijadeł, którą zawiera katalog, ułatwia 

dobranie odpowiedniego zwijadła w sposób szybki i skuteczny. 

Ponadto katalog zawiera szczegółową instrukcję obsługi zwijadeł, 

stosowanie się do której zapewni długie bezproblemowe użytkowanie 

każdego zwijadła.   

 

 

 

 

c) Zwijadła na ekspozytorze  

Zwijadła wchodzące w zakres zestawu promocyjnego zostały dobrane pod kątem najczęściej stosowanych 

rozwiązań z użyciem elementów tego rodzaju.  

Sam ekspozytor  został jednak zaprojektowany tak, że możliwe jest na nim wyeksponowanie nie tylko 

zwijadeł, które wchodzą w zakres zestawu promocyjnego, ale również każdego innego zwijadła z oferty 

RECTUS Polska.  
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Poniżej krótka charakterystyka zwijadeł, które wchodzą w zakres zestawu promocyjnego  

 

    Seria 730 – zwijadła pneumatyczne automatyczne zamknięte 

 

Kompaktowe i trwałe, charakteryzujące się funkcjonalnością i doskonałymi 

parametrami technicznymi, zwijadła serii 730 są wyposażone w przewody o 

najbardziej rozpowszechnionych średnicach i długościach, które mogą być 

stosowane w szerokiej gamie aplikacji warsztatowych i przemysłowych, gdzie 

ciśnienie robocze nie przekracza 20 bar.  Uchwyt obrotowy, który jest w 

standardowym wyposażeniu zwijadła, umożliwia zamocowanie zwijadła na 

ścianie lub suficie i jego rotację o 180o. Maksymalna temperatura robocza dla 

zwijadła wynosi + 60oC.  
Stosowane mogą być do pracy tylko i wyłącznie ze sprężonym powietrzem. Końcówki przewodów są zakute 

w gwinty zewnętrzne 3/8” lub ½” w zależności od modelu i umożliwiają uzupełnienie zwijadła w najbardziej 

rozpowszechnione rodzaje szybkozłączy (polecamy do stosowania szybkozłącza serii przemysłowych – 

1600KA lub 1625KA dla zwijadła z przewodem 3/8” oraz 1700KA/1727KA dla zwijadła z przewodem ½”).    

 

 

Seria 605 – zwijadła elektryczne zamknięte 

 

Lekkie zwijadła elektryczne serii 605 standardowo są wyposażone w 

szczelnie zabudowany przewód PVC zakończony wtyczką, który umożliwia 

pracę urządzeń elektrycznych o maksymalnej mocy do 2000 Watt przy 

napięciu elektrycznym 230 Volt. Główną ich zaletą są nieduże wymiary 

oraz mała waga. Zwijadła serii 605 zostały również wyposażone w uchwyt 

obrotowy, który umożliwia mocowanie zwijadła na ścianie lub suficie oraz 

jego rotację o 180o.  Zwijadła posiadają stopień ochrony IP42 oraz są 

wyposażone we wbudowany bezpiecznik. Dodatkowo zwijadło posiada przewód przyłączeniowy o długości 

1,5 metra, który zapewnia szybkie i bezproblemowe podłączenie zwijadła.    
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4.  Specyfikacja produktów 

 
Poniższe tabele prezentuje szczegółowy zakres asortymentowy akcji promocyjnej w dwóch przykładowych 

pakietach do wyboru: 

 

Pakiet I  - zwijadła pneumatyczne serii 730  

 

 

 

Pakiet II  - zwijadła pneumatyczne  serii 730 oraz zwijadła elektryczne serii 605  

 

L.p. Opis produktu Kod towaru 
Cena netto  / 

szt.  
Ilość na 
regale 

Wartość  netto 

1. 
ZWIJADŁO ZAMKNIĘTE AUTOMATYCZNE 20 BAR Z WĘŻEM PU 
ZBROJONYM 3/8” – 10 METRÓW  

E733103 130 EUR 2 260 EUR 

2. 
ZWIJADŁO ZAMKNIĘTE AUTOMATYCZNE 20 BAR Z WĘŻEM PU 
ZBROJONYM 3/8” – 20 METRÓW 

E737203 200  EUR 2 400 EUR 

3.  EKSPOZYTOR Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM  gratis 

Łączna wartość towaru handlowego przed rabatem  660   EUR 

L.p. Opis produktu Kod towaru 
Cena netto  / 

szt.  
Ilość na 
regale 

Wartość  netto 

1. 
ZWIJADŁO ZAMKNIĘTE ELEKTRYCZNE, KABEL 3X1,5 MM2 -15 
METRÓW, NAPIĘCIE 230 V 

EL605153G 125 EUR 2 250 EUR 

2. 
ZWIJADŁO ZAMKNIĘTE AUTOMATYCZNE 20 BAR Z WĘŻEM PU 
ZBROJONYM 3/8” – 20 METRÓW 

E737203 200  EUR 2 400 EUR 

3.  EKSPOZYTOR Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM  gratis 

Łączna wartość towaru handlowego przed rabatem   650   EUR 
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5. Zamówienia / Ceny 

 

Ekspozytor oraz elementy jego wyposażenia są integralnymi składnikami niniejszej promocji  i nie mogą 

być zakupione osobno. 

 

Prezentowane w ofercie promocyjnej poziomy rabatowe mają zastosowanie tylko w ramach niniejszej 

promocji i nie podlegają dalszej negocjacji. 

 

Warunki handlowe dla firm, które dokonają zakupu zwijadeł w ramach tej akcji promocyjnej, będą ustalane 

indywidualnie przez managerów obsługujących poszczególne regiony. 

 

Zamówienia w ramach akcji promocyjnej można składać droga mailową pod adresem rectus@rectus.pl lub 

faksem pod numerem 33/857-98-08. 

 

Kompletny ekspozytor wraz z towarem handlowym zostanie dostarczony w terminie zgodnie z 

potwierdzeniem zamówienia poprzez firmę spedycyjną DHL na koszt firmy RECTUS Polska Sp. z o. o. 

http://www.rectus.pl/
mailto:rectus@rectus.pl
mailto:rectus@rectus.pl

