newss.pl

KRISPOL przedstawia zimową ofertę specjalną

Firma KRISPOL, wiodący producent kompletu stolarki dla domu, przygotowała dla swoich klientów atrakcyjne oferty
na ciepłe okna, bramy garażowe oraz napędy do bram i rolet. Stolarka KRISPOL objęta promocją, to produkty
energooszczędne i podnoszące komfort domowników. Kampania prowadzona jest pod hasłem „Poczuj ulgę cenową”,
tak jak ulga budowlana pozwala niższym kosztem wybudować wymarzony dom.

Ciepło w (trzyszybowym) pakiecie
Przez okna ucieka nawet 40% ciepła. Zakup okien o doskonałych parametrach i niskim współczynniku przenikania
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cieplnego to inwestycja, która zwróci się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Zgodnie z tendencją do stałego
zwiększania energooszczędności domów i zmianami warunków technicznych, standardem w oknach stają się pakiety
trzyszybowe o współczynniku Ug między 0,7 a 0,5 W[m2K]. W zimowej promocji firma KRISPOL oferuje trzecią
szybę za pół ceny.
Ciepłe bramy garażowe
Obecnie większość garaży jest zintegrowana z bryłą domu, dlatego aby uniknąć strat ciepła warto zainwestować w
bramę o dobrym współczynniku przenikalności cieplnej. Ten warunek spełniają bramy garażowe polskiego
producenta. Funkcjonalne, solidne, bezpieczne i dopasowane wyglądem do elewacji zapewnią komfort cieplny i
wygodę użytkowania przez długie lata. Najcieplejsze bramy KRISPOL bez tłoczenia i z wąskim tłoczeniem w
typowych wymiarach w promocji zimowej są dostępne z ulgą cenową 15% taniej. Wystarczy symboliczna dopłata do
bramy z panelem 40 mm, aby otrzymać najwyższy model bramy z panelem 60 mm.
Automatyczna brama garażowa zwiększa komfort użytkowania na co dzień. Niezależnie od pogody, można sterować
dostępem do garażu nie wychodząc z samochodu. Dla wszystkich klientów zamawiających dowolną bramę
segmentową producent przygotował ofertę specjalną na napędy do bram STARCUS. W zależności od powierzchni
bramy cena napędu zaczyna się od 399 zł netto.
Automatyczne rolety, podobnie jak zautomatyzowana brama garażowa, podnoszą wygodę domowników. Dlatego
producent objął promocją także napędy roletowe STARCUS, które do końca roku dostępne będą w cenie od 109 zł
netto przy zakupie rolet zewnętrznych.
Ciepłe okna i bramy z ulgą cenową można zamówić wyłącznie w sieci salonów stolarki KRISPOL, natomiast promocja
napędów dostępna jest we wszystkich punktach sprzedaży bram i rolet KRISPOL. Promocja obowiązuje do 31
grudnia. Szczegóły na krispol.pl/poczuj-ulge-cenowa-w-czasie-budowy-domu/
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KRISPOL to wiodący europejski producent bram i stolarki otworowej. Firma jest obecna w branży budowlanej od 25
lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy, okna, rolety i drzwi.
KRISPOL
press box
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