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KRISPOL wspiera termomodernizację. Ulga cenowa na okna i drzwi

Wznowiony 21 stycznia rządowy program Czyste powietrze i obowiązująca ulga podatkowa pozwolą wielu Polakom
zmodernizować stare domy, a inwestorom, którzy stawiają nowe budynki zakupić stolarkę przyjazną środowisku.
Firma KRISPOL przygotowała ofertę obejmującą produkty najwyższej jakości.

Termomodernizacja domu – dlaczego jest tak ważna
Trend na budowanie energooszczędne jest obecny w całej Europie już od kilku lat. Wiele firm z branży stolarki
otworowej czy szeroko pojętego budownictwa dostosowało swoją ofertę tak, by produkty były ekologiczne, a co za tym
idzie pozwalały też oszczędzać energię. Nowe budownictwo nie do końca rozwiązuje jednak problem zanieczyszczeń,
ponieważ ponad połowa domów jednorodzinnych w Polsce to budynki wybudowane ponad 40 lat temu, kiedy normy
były zupełnie inne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje, że w naszym kraju z
powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie umiera 45 tys. osób.i Właściciele domów, a także często następne
pokolenia, które w drodze spadku dziedziczą prawa do takiej nieruchomości zachodzą w głowę – czy bardziej opłaca
się sprzedać dom i „pozbyć się problemu”, czy może zainwestować często niemałe środki w gruntowny remont. Jak
pokazują liczne badania, termomodernizacja starych budynków ma kluczowy wpływ na jakość powietrza i należy się
tym zająć.
Co obejmuje termomodernizacja?
Problem smogu został w ostatnim czasie mocno nagłośniony i zmienia się świadomość Polaków, wciąż jednak niewiele
osób wie, że termomodernizacja nie zakłada jedynie wymiany kotła. Nowe źródła ciepła to w istocie jedna z
najważniejszych inwestycji, ale są też inne. Istotne jest docieplanie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacja
odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne, montaż wentylacji z
odzyskaniem ciepła. Dopiero taki kompleksowy remont pozwala na ochronę zdrowia, klimatu i środowiska, a także
znaczną poprawę komfortu mieszkańców inwestycji.
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Wsparcie działań termomodernizacyjnych przez KRISPOL
Faktem jest, że termomodernizacja to dla właścicieli budynków jednorodzinnych ogromne przedsięwzięcie finansowe,
tutaj z pomocą przychodzą jednak programy rządowe. W 2018 roku wystartował program Czyste Powietrze. Zakłada
on dotacje na remont, a także pożyczki na korzystnych warunkach. W ramach takiego wsparcia inwestor może
otrzymać nawet 47 700 złotych na termomodernizację budynku. Od stycznia 2019 roku dostępna jest również „ulga
podatkowa”, która pozwoli odliczyć podatnikom kwotę działań termomodernizacyjnych od podatku dochodowego
nawet do 53 000 zł.
Analizując potrzeby inwestorów firma KRISPOL wprowadziła ofertę na produkty, których parametry kwalifikują się
do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste powietrze lub skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.
Promocją objęte są wszystkie modele okien PVC i aluminiowych. Do każdego zakupionego okna producent dodaje
ciepłą ramkę, która pozwala na ograniczenie strat ciepła. Dodatkowo 20-procentowym rabatem została również objęta
kolekcja personalizowanych drzwi aluminiowych SOLANO.
Dla osób szukających informacji na temat termomodernizacji producent przygotował infografikę, która w prosty sposób
opisuje możliwości programu.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie producenta: www.krispol.pl/termomodernizacja

KRISPOL jest wiodącym europejskim producentem bram i stolarki otworowej. Firma jest obecna w branży budowlanej
od ponad 25 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy, okna, rolety i
drzwi.
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