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KRISPOL z tytułem Budowlana Marka Roku 2022 (Bramy Garażowe) i wyróżnieniem (Okna Pionowe)

W ramach XVIII plebiscytu Budowlana Marka Roku po raz kolejny wyłoniono marki budowlane, które wyróżniają się
najlepszą jakością i cieszą się największym uznaniem w oczach wykonawców. Marka KRISPOL została uhonorowana
prestiżowym tytułem Budowlana Marka Roku w kategorii Bram Garażowych i wyróżnieniem w kategorii Okna
Pionowe.

Według corocznego badania materiałów budowlanych produkowanych w Polsce, marką o najwyższej jakości,
najlepszej relacji ceny do jakości oraz najczęściej stosowaną przez wykonawców, w kategorii Bramy Garażowe, została
marka KRISPOL. Jej pozycję w branży potwierdziło również wyróżnienie w kategorii Okna Pionowe.
To ważny sukces stolarki KRISPOL. Marka od lat stawia bowiem na solidne, energooszczędne okna i bramy, dostarcza
je swoim Partnerom Handlowym, a za ich pośrednictwem Inwestorom. Zorientowanie na współpracę i najwyższa
jakość produktów mająca odzwierciedlenie w Gwarancji Spokoju, to ważny element działania i silna kompetencja
KRISPOL.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 7 czerwca w Hotelu Windsor w Jachrance. Wydarzenie zgromadziło
licznych gości, w tym przedstawicieli najbardziej znaczących firm związanych z polskim budownictwem. Laureaci
zostali uhonorowani w kilkudziesięciu kategoriach produktowych. Statuetki oraz tytuły i wyróżnienia przyznane
KRISPOL odebrała Katarzyna Kozłowska, Dyrektor Marketingu spółki KRISHOME.
Ranking Budowlanej Marki Roku jest jedynym w Polsce projektem badawczym o szerokim zasięgu i niezależnym
strona 1 / 2

newss.pl

KRISPOL z tytułem Budowlana Marka Roku 2022 (Bramy Garażowe) i wyróżnieniem (Okna Pionowe)

charakterze, w którym o nagrodach decydują fachowcy. Konkurs opiera się na spontanicznych wskazaniach
wykonawców, dlatego jego wyniki są w pełni obiektywne i przedstawiają rzetelnie pozycje poszczególnych marek. To
świetne narzędzie będące platformą komunikacji między producentami, wykonawcami a inwestorami.

KRISPOL jest wiodącą, europejską marką stolarki otworowej obecną w branży budowlanej od ponad 30 lat.
Nowoczesne zakłady produkcyjne oferują kompleksowe rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy garażowe,
drzwi, okna, rolety i żaluzje fasadowe.
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