
Καλέστε μας στα τηλέφωνα :  

210 9834064   
210 9842010  
η στείλτε μας ένα 
e-mail στο   
info@alpha-sails.com 
Με τα στοιχεία των πανιών 
σας η τον τύπο του  
σκάφους σας και θα σας  
στείλουμε αμέσως τα 
ην προσφορά μας . 
 
Μην ξεχάσετε η προσφορά 
ισχύει από τις  
30 Σεπτεμβρίου έως  
15 Δεκεμβρίου  

Οι περισσότεροι επαγγελματίες πελάτες 
μας παραγγέλνουν τα πανιά που θέλουν 
αλλαγή την τελευταία στιγμή. Δηλαδή 
αφού εξασφαλίσουν τα ναύλα της Χρο-
νιάς. Αυτό μας δημιουργεί μεγάλο πρό-
βλημα στον χρόνο παράδοσης των πα-

νιών.  

Η περίοδος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 
χαρακτηρίζεται ως off season για την 

κατασκευή καινούργιων πανιών. 

Παράλληλα η οικονομική κρίση των τε-
λευταίων ετών έχει πλήξει αισθητά και τον 
κλάδο μας, με αποτέλεσμα να ψάχνουμε 
εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης 

των πελατών μας.  

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ          
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ  

              ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ! ! !  

Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως 
15 Δεκεμβρίου 2015 μπορείτε 
να μας παραγγείλετε : 

FB Μαΐστρες- Μαΐστρες 

Furling Μαΐστρες  

Genoas-Furling Genoas 

Spinnakers-Gennakers  

Σκάφος Oceanis 373                                         Offshore line  

Furling Main 27m2 8,2usoz από € 1.180  μόνο € 840 

Γιατί είστε Διπλά κερδισμένοι . 

 Αγοράζετε το πανί σας σε εξαιρετική τιμή.. 

 Παραλαμβάνετε το πανί σας με την γνωστή ποιότητα  

    και εγγύηση της Alpha sails και του Χρόνη Παπαμιχαήλ. 

 
 
 
 

  Η ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ  

 ALPHA SAILS GREECE  
 

 

 Σκάφος Jeanneau 42,1                                       Offshore line  

Furl. Genoa με φάσα 45m2  8,2 usoz από € 1.980 μόνο € 1.400  

  Από τιμές τιμοκαταλόγου 
                 
        -20% εως -30%                 

    Ενδεικτικά    παραδείγματα  τιμών. 

Σκάφος Bavaria 47                                          Offshore line  

Furling Main 40m2  9,5 usoz  από € 1.700 μόνο € 1.190 

Σκάφος Cyclades 50                                        Offshore line  

FB Main 3 reefs 56m2  10,5 usoz  από €3.300 μόνο € 2.300 

Furl. Genoa με φάσα 51m2 8,5 usoz από € 2.0400μόνο € 1.430  

      Προδιαγραφές κατασκευής 

Η γνωστή & δοκιμασμένη ποιότητα της Alpha sails 
στηρίζεται: 

  -Στα 31 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 

  -Σχεδιασμός & κόψιμο πανιών με plotter 

  -Ποιοτικά υφάσματα από Dimension -  Polyant 

  - Εξαρτήματα πανιών από Bainbridge / Ruckerson  

  - Άριστη αντοχής κλωστή Barbour bonded. 

ΕΓΓΥΗΣΗ: για  Επαγγελματικά  σκάφη 1 Έτος. 

  www.alpha-sails.com 

Αγορές  πάνω από € 500  
   εξόφληση σε  6-12  
       άτοκες δόσεις. 

Όροι  & Προϋποθέσεις 

 
- Θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας. 
- Οι τιμές παραδειγμάτων 
είναι χωρίς φπα 
-Με την έκδοση τιμολογίου 
εξόφληση του φπα  
-Η προσφορά δεν ισχύει για 
Catamaran FB mains και για 
σκάφη πάνω από 55 πόδια. 
-Δεκτά απαλλακτικά φπα. 

ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .   

3. 30% προκαταβολή μετρητά,  εξόφληση με την  παράδοση 
σε  5 μήνες (Μάρτιο) από την παραγγελία.   
( έχετε έκπτωση 20% από τις τιμές τιμοκαταλόγου). 

1. Χωρίς προκαταβολή εξόφληση με πιστωτική κάρτα  
σε 6-12 άτοκες δόσεις, με παράδοση πανιών σε 2 – 4 μήνες 
από την παραγγελία.  
( έχετε έκπτωση 25% από τις τιμές τιμοκαταλόγου). 

2. 30% προκαταβολή μετρητά  εξόφληση με πιστωτική κάρ-
τα σε 4-6-12 άτοκες δόσεις, με παράδοση πανιών σε 2 μή-
νες από την παραγγελία.  
( έχετε έκπτωση 25% από τις τιμές τιμοκαταλόγου). 

ΕΓΓΥΗΣΗ: για  Ιδιωτικά σκάφη  2 Έτη. 

                     Χρόνης Παπαμιχαήλ 
          Τρίτωνος 119 Παλαιό Φάληρο. Αθήνα 

4. Προκαταβολή όλο το ποσόν της αξίας του Πανιού. 
    Παράδοση σε 2-3 εβδομάδες. 
( έχετε έκπτωση 30% από τις τιμές τιμοκαταλόγου). 
 


