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STOLARKA W PIGUŁCE: Kupuj taniej drzwi, okna, bramy

Promocja – słowo klucz. Niektórzy sprzedawcy są przekonani, że tylko ono jest w stanie sprowadzić klientów do
salonu. Przyzwyczailiśmy się już, że w sezonie zimowym producenci stolarki proponują znaczne rabaty cenowe.
Jednak obecnie takie okazje zdarzają się przez cały rok.
Fabryki starają się wyróżnić na konkurencyjnym rynku i zachęcić do zakupu jak najwięcej klientów. Każdy kto
poszuka dobrej oferty na okna, drzwi, rolety czy bramy garażowe może kupić te produkty taniej niż w cenniku.
Jednak promocje mają swój początek i koniec, więc łatwo interesujące oferty przeoczyć. Aby tak się nie stało, serwis
ForumBranzowe.com stworzył na swojej stronie specjalny dział w którym zbierane są informacje o nich.
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Najciekawsze, aktualne promocje z branży stolarki internauci w końcu znajdą w jednym miejscu.
O ile taniej można zakupić stolarkę?
Niektóre promocje robią wrażenie. Na przykład w ramach „wietrzenia” magazynów firma Veyna proponowała
niedawno zakup pełnowartościowych wypełnień drzwiowych za 50 procent ceny. Dużo taniej w czerwcu kupimy
również drzwi wewnętrzne Zitron firmy Voster. Niezwykle atrakcyjnie prezentuje się promocja firmy Izoplast – w
czterech salonach firmowych do końca czerwca można kupić okna Extremo z rabatem w wysokości od 36 do 48
procent. Gratisy oferuje natomiast Internorm i dodaje bezpłatnie do wybranych modeli okien żaluzję międzyszybową
lub plisę.
Bramy w promocji
Wysokie rabaty na segmentowe bramy przemysłowe proponuje producent firma Krispol. Skorzystać z nich może każdy
inwestor podejmujący szybkie decyzje. W przypadku tej promocji pośpiech jest szczególnie wskazany, gdyż w każdym
kolejnym tygodniu rabat maleje z 25 procent w pierwszym, do 20 w drugim i 18 procent w ostatnim tygodniu.
Promocja trwa tylko do 17czerwca.
Do poszukujących bram garażowych skierowana jest promocja firmy Novoferm. 15 procent rabatu otrzyma każdy
inwestor, który do 14 czerwca zdecyduje się na bramę segmentową ISO 45 w kolorze RAL 7016, zakupione z
dowolnym napędem Novoferm.
Promocje to nie tylko rabaty, ale także raty – przekonuje firma Wiśniowski i proponuje klientom 30 rat bez
oprocentowania na zakup bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
Okazje cenowe w automatyce
Na 500 zł rabatu może liczyć klient firmy Sukces Technology Group kupujący 15 napędów rurowych
dwukierunkowych oraz zestaw: Centralę Yooda Smart Home 2 i głośnik Google. Z kolei Somfy zakup centrali
TaHoma premiuje darmowym asystentem głosowym.
Aktualne promocje cenowe można znaleźć na stronie www.forumbranzowe.com . Zapraszamy!

Pozostałe wiadomości z branży:
Eksperci sektorowi Santander Bank Polska szacują, że rok 2018 zamknął się wzrostem eksportu stolarki rzędu 11,1
proc. r/r. Widoki na 2019 r. także ich zdaniem są dobre: wzrost eksportu stolarki otworowej z Polski powinien sięgnąć
5-8 proc. r/r. Więcej&hellip;
W 2004 r. polskie firmy sprzedały we Włoszech stolarkę z PCW za kwotę 40 tys. euro. W ubiegłym roku kwota ta
wyniosła aż 118 mln euro. To kolejny rok wzrostu eksportu okien i drzwi z tworzyw sztucznych do Italii, a kraj ten jest
obecnie jednym z najważniejszych rynków zbytu dla polskich firm. Już 13 czerwca odbędą się warsztaty dla
zainteresowanych tym tematem. Więcej&hellip;
Nowoczesne budownictwo chętnie wykorzystuje duże przeszklenia. Nie jest już niczym niezwykłym fakt, że drzwi
tarasowe HS, bramy czy składniki fasad ważą ponad 200 kg. To spore utrudnienie przy montażu. Z pomocą przychodzą
miniżurawie. Ich zakup wymaga racjonalnej oceny potrzeb oraz możliwości finansowych firmy. Bardziej opłacalny
może być wynajem. Wśród firm oferujących taką usługę jest Dźwigniemy To. Więcej&hellip;
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Napęd zamiast klasycznej klamki okiennej? Takie rozwiązanie proponuje D+H. Uchylenie, otwarcie i ryglowanie
skrzydła okiennego za pomocą pilota lub aplikacji na telefonie to w tej chwili banalnie proste czynności. Wszystko
dzieje się w pełni zautomatyzowany sposób, a uchylanie okna można zaprogramować w cyklach lub uruchomić zdalnie,
np. przed powrotem do domu. Więcej&hellip;
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