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Grupa Oknoplast po raz kolejny odsłania długo wyczekiwaną promocję zimową. Już od 13 listopada kupisz wybrane
systemy okienne aż do 46% taniej. Akcją objęte są takie innowacyjne produkty jak PROLUX czy PIXEL, dostarczające
do wnętrza aż do 22% więcej światła, jak również nowoczesne drzwi tarasowe HST, których konstrukcja pozwala na
tworzenie spektakularnych przeszkleń. Promocja dotyczy także systemów energooszczędnych Winergetic Premium i
Winergetic Standard oraz systemu Koncept. Akcja promocyjna potrwa do 15 grudnia.
Wybór odpowiednich okien jest jednym z kluczowych warunków, jakie powinniśmy spełnić, aby stworzyć swój
wymarzony dom. Niewątpliwie pełnią one bardzo istotne funkcje – nie tylko zapewniają nam ochronę przed
warunkami atmosferycznymi, ale także są ważnym elementem wystroju wnętrz. Odpowiednio dobrana stolarka
otworowa zapewni również nasłonecznienie światłem dziennym naszych pomieszczeń, co wpływa na poprawę
samopoczucia. O wyborze nowych okien warto pomyśleć już dziś, by dobrze zaplanować rok 2018, a przy tym sporo
zaoszczędzić.
Już od 13 listopada możemy kupić wybrane systemy okienne Grupy Oknoplast aż do 46% taniej. Promocją zimową
objęte są innowacyjne systemy PIXEL oraz PROLUX. Dzięki ich odpowiedniej budowie do wnętrza domu wpada aż
do 22% więcej światła. Uzupełnieniem oferty są drzwi tarasowe HST, których konstrukcja pozwala na tworzenie
spektakularnych przeszkleń o maksymalnej powierzchni 14 m2. W ofercie przygotowanej przez Grupę Oknoplast
znajdziemy także systemy energooszczędne Winergetic oraz okna Koncept, łączące klasykę z nowoczesnością.
Po raz kolejny przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjną promocję dla naszych Klientów. – mówi Magdalena
Cedro-Czubaj, Dyrektor Marketingu Grupy Oknoplast – Nasze flagowe produkty można wyjątkowo kupić w dużo
niższej cenie. Jesień to dobry moment na podjęcie decyzji o wymianie okien czy też zaplanowanie wymiany na przyszły
rok. Należy także pamiętać, że wymiana okien wiąże się z domowymi oszczędnościami w przyszłości – nowe okna na
pewno lepiej chronią przed utratą ciepła, a co za tym idzie są gwarancją niższych rachunków za ogrzewanie.
Promocja zimowa Grupy Oknoplast trwa od 13 listopada 2017 do 15 grudnia 2017. W celu poznania szczegółów
zapraszamy do odwiedzenia punktu sprzedaży Grupy Oknoplast. https://oknoplast.com.pl/znajdz-salon/
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