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Szanowny Kliencie,

Doceniając to, że jesteś z nami, przygotowaliśmy pierwszą edycję Programu Partnerskiego
BUDUJEMY TYLKO Z CYRONIEM. 

Z wielką przyjemnością prezentujemy ten katalog nagród z wyjątkowymi upominkami, 
które są do zdobycia w jego ramach.
Korzystaj z naszej oferty materiałów budowlanych, zbieraj punkty za zrobione zakupy,
a nasa następnie wymień je na wybrane nagrody. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Programie!

                                        Zespół PSB CYROŃ



O Programie

Program Partnerski BUDUJEMY TYLKO Z CYRONIEM skierowany jest do stałych Klientów

PSB CYROŃ. Będąc jego uczestnikiem, za każde zrobione u nas zakupy, otrzymujesz

punkty, które następnie będziesz mógł wymienić na atrakcyjne nagrody.

Twoje punkty w ramach Programu, naliczne będą na podstawie zapłaconych faktur

od momentu rejestracji. Za każde wydane 100 zł netto otrzymasz 1 pkt.

CCzas trwania programu:  01.04.2021 - 30.10.2021

Okres przyjmowania zamówień na nagrody: 10.12.2021 - 14.01.2022

Okres realizacji zamówionych nagród: 4.12.2021 - 30.01.2022

Zachęcamy do udziału w naszym Programie BUDUJEMY TYLKO Z CYRONIEM 2021

oraz do stałej współpracy z PSB CYROŃ!
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Bon do wykorzystania w oddziałach  PSB Cyroń
Dotyczy cen detalicznych.

Bon do wykorzystania w oddziałach PSB Cyroń
Dotyczy cen detalicznych.

Bon towarowy 100 złBon towarowy 50 zł

100 pkt50 pkt

Voucher podarunkowy do biura podróży na kwotę 5000 zł, który pozwala na realizację podróżniczych marzeń! 
Bon zapewnia dowolność w wyborze kierunku, terminu czy charakteru wyjazdu. 
Ważny do realizacji przez okres 12 miesięcy. 

Voucher do biura podróży o wartości 5 000 zł

6000 pkt
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Radioodbiornik DAB+ i FM odbiera sygnał cyfrowy i analogowy. 
Ładowarka wielonapięciowa ze wskażnikiem naładowania LED.   

Dewalt radio cyfrowe z ładowarką XR

1 310 pkt

Li-Ion XR 18 V
Zestaw zawiera: 3-funkcyjna młotowiertarkę SDS-Plus, wiertarko-
wkrętarka i mocna skrzynia transportowa Tough System.

Dewalt 2-narzędziowy zestaw Combo 

2 710 pkt

Odkurzacz gwarantujący klasę L czystości przefiltrowanego
powietrza. Innowacyjny podwójny system czyszczenia filtra
utrzymuje wydajność podczas trudnych prac budowlanych.
Gwarantuje stałą moc ssania, nawet przy najdrobniejszym pyle
cementowym lub drewnianym.

Dewalt odkurzacz przemysłowy 38L

2 255 pkt

Stalowa przekładnia zapewnia wytrzymałość i niski poziom wibracji,
zwiększając tym samym wydajność pracy. Niskoprofilowa obudowa
przekładni pozwala na dobry dostęp w ciasnych przestrzeniach.
Inteligentny włącznik i blokada włączenia zapewnia doskonałą
sterowalność i bezpieczeństwo pracy.

Dewalt Szlifierka kątowa Li-Ion 18V

1 300 pkt

Idealny do lekkich prac wyburzeniowych, przygotowywania
powierzchni lub dłutowania rowków, kanałów, otworów, zagłębień
w cegle, murze lub lekkim betonie. Pływająca rękojeść główna.
Elektroniczne sterowanie prędkością.

Dewalt młot SDS-Max do dłutowania

2 140 pkt

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w
cegle otworów o średnicach od 4 do 22 mm. Funkcja wyłączenia
obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie.
Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice
oraz do wkręcania.  

Dewalt młotowiertarka 3-funkcyjna

660 pkt
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Laser wieloliniowy LK-360.3DG generuje trzy płaszczyzny 360°, 
jedną poziomą oraz dwie płaszczyzny pionowe 
przecinające się pod kątem 90°.

Pro laser płaszczyznowy

1300 pkt

Siekiera rozłupująca przeznaczona do średniej wielkości pni 
o średnicy ponad 20 cm. Spełni wymagania rolników, ogrodników, 
pracowników budownictwa i leśnictwa na całym świecie.

Cellfast siekiera rozłupująca Ergo

255 pkt

Wszechstronny kompresor olejowy, dzięki mocy 2300 W 
idealnie sprawdzi się przy pracach w domu, ogrodzie 
lub przydomowym garażu lub warsztacie. 
Posiada zbiornik o pojemności 50 litrów, jak i dwa manometry 
pozwalające na łatwy odczyt parametrów.

Dedra kompresor olejowy 50 L

670 pkt

Automatyczny otrząsacz filtra. Konstrukcja odporna na pył gipsowy.
Praca bezworkowa na mokro i na sucho. Łatwy do czyszczenia filtr 
wielokrotnego użytku.

Modeco Expert odkurzacz do pyłu
gipsowego 18 l, 1400 W

626 pkt

Poręczna składana szlifierka do gładzi gipsowych typu "żyrafa" 
pozwala na wygodne szlifowanie sufitów oraz ścian 
poza zasięgiem rąk operatora.

Modeco Expert szlifierka do gładzi
gipsowych 225 mm, 600 W

694 pkt

Urządzenie posiada 3 tryby pracy 
(wiercenie/wiercenie z udarem/podkuwanie)
Udar elektropneumatyczny zapewnia dużą moc uderzenia wiertła,
 a dzięki temu zwiększa prędkość wiercenia.

Modeco Expert Młotowiertarka 900 W

410 pkt



D
O
M
 I 
B
IU
R
O

Alkomat Oromed jest profesjonalnym urządzeniem do badania 
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Został wyposażony w wysokiej klasy sensor elektrochemiczny, 
który gwarantuje wysoką dokładność pomiarów.

Alkomat Oromed

290 pkt

Grill elektryczny pozwala cieszyć się smakiem soczystych, 
grillowanych dań bez względu na pogodę czy porę roku. 
Razem z nim przygotujesz klasyczne grillowe przysmaki.

Grill elektryczny MPM

245 pkt

Nowoczesny i niezwykle funkcjonalny komplet garnków 
wykonanych ze stali nierdzewnej. W skład całego zestawu wchodzą 
4 garnki wraz z pokrywkami żaroodpornymi, rondel oraz patelnia 
z pokrywą. Istnieje możliwość używania na kuchni indukcyjnej.

Komplet garnków KonigHOFFER

245 pkt

Waga umożliwi Ci sprawdzenie masy ciała, ale też 8 innych czynników
istotnych dla Twojego zdrowia np. procentową zawartość tłuszczu
w organizmie, wskaźnik BMI, wskaźnik przemiany materii BMR, 
całkowitą masę mięśniową, procentową zawartość wody w organizmie, 
całkowitą masę kości oraz zawartość białka w organizmie.

Inteligenta waga Huawei

165 pkt

Słuchawki JBL charakteryzują się konstrukcją typu 
„wszystko w jednym”, dzięki czemu żadne kable nie będą Tobie 
przeszkadzać. Regulowane elementy nauszne i ergonomiczny pałąk 
na głowę gwarantują pełną swobodę ruchów.

Słuchawki bezprzewodowe JBL

225 pkt

Głośnik mobilny SONY zapewnia głęboki i wyraźny dźwięk 
w każdych warunkach. Konstrukcja urządzenia jest wodoodporna 
i pyłoodporna, a akumulator wystarcza nawet na 16 godzin 
słuchania muzyki.

Głośnik bezprzewodowy Sony

200 pkt
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Wideorejestrator samochodowy nagrywa filmy 
w doskonałej jakości zarówno w dzień jak i w nocy.

Wideorejestrator samochodowy

175 pkt

Torba Adidas pomieści wszystkie rzeczy, które będziesz chciał zabrać 
ze sobą na wypad za miasto lub trening. 
Konstrukcja została wykonana z wytrzymałego
materiału, który wykazuje właściwości odporności na brud i wodę.

Torba Adidas

160 pkt

Smartwatch Xiaomi rejestruje prędkość, pokonany dystans i trasę. 
Dokonuje pomiarów tętna z nadgarstka. 
Uniwersalny design pasuje do każdej stylizacji.

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip U Pro

350 pkt

Smart TV: TAK
Procesor obrazu: 4K
WiFi: TAK
Rodzaj produktu: LED

Telewizor Samsung 4K 65”

3 150 pkt

Stacjonarny rower treningowy z komputerem umożliwiającym 
kontrolowanie czasu treningu,  odległości oraz 
spalonych kalorii i tętna. 
Posiada regulowaną kierownicę oraz siedzisko.

Rower treningowy ESSENTIAL

685 pkt

Rower z aluminiową i lekką ramą o komfortowej geometrii 
oraz napędem Shimano. Idealnie nadaje się zarówno do jazdy 
w terenie, jak i na krótkie wypady do parku czy za miasto.

Rower Kross MTB

3 000 pkt
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Bluza Softshell męska August M

140 pkt

Bluza Softshell damska August W

140 pkt

Kolor: biały, czarny

Polo męskie Nature M

75 pkt

Kolor: biały, czarny

Polo damskie Nature W

75 pkt

Kolor: biały, czarny

T-shirt męski Lucky M

55 pkt

Kolor: biały , czarny

T-shirt damski Lucky W

55 pkt
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Polar Barry

55 pkt

Kamizelka pikowana z kapturem Vest

120 pkt

Spodnie ogrodniczki Basic Line

90 pkt

Spodnie robocze Basic Line

80 pkt

Spodnie ogrodniczki Industry Line

115 pkt

Spodnie robocze Industry Line

100 pkt



“BUDUJEMY TYLKO Z CYRONIEM”

KATALOG 2021

Centrala firmy
ul. Młyńska 4

43-502 Czechowice-Dz.
tel. 32 215 34 73

e-mail: info@cyron.pl

Oddział Suszec
ul. Pszczyńska 63
43-267 Suszec
tel. 32 44 88 190

e-mail: suszec@cyron.pl

Oddział Zabłocie
ul. Bielska 54

43-246 Zabłocie/Strumień
tel. 33 857 01 84

e-mail: zablocie@cyron.pl

Oddział II
ul. Górnicza 55

43-502 Czechowice- Dz.
Tel/fax. 32 215 11 07

e-mail: kopalnia@cyron.pl

Szczegółowe informacje 
oraz formularz zgłoszeniowy

znajdziesz  na:
 www.cyron.pl/program

PARTNERZY PROGRAMU


