
Bestsellerowe okna FEN 82 od KRISPOL w
czerwcu bez VAT w sieci salonów KRISHOME

Czego poszukuje nowoczesny inwestor budujący dom lub termomodernizujący?
Z jednej strony chciałby produktów o wysokich parametrach, z drugiej bierze
pod uwagę aspekty wizualne i chce, żeby okna pasowały do założonej wizji.
Przy tym wszystkim nie bez znaczenia pozostaje również funkcjonalność i
wygoda, a także finalna cena. Okna FEN 82 od KRISPOL odpowiadają na
wszystkie potrzeby.

Wprowadzone do oferty KRISPOL, okna PVC FEN 82 bardzo szybko stały się bestsellerem
sprzedażowym. Optymalna konstrukcja ram i skrzydeł, przemyślany system uszczelek, 6-komorowy
system profili (specjalnie zaprojektowany kształt wzmocnienia tworzy dodatkową, 7. komorę w
ościeżnicy), 3-szybowe pakiety składają się w całość, która potrafi  osiągnąć bardzo wysokie
parametry i współczynnik przenikania ciepła na poziomie Uw=0,72.

Dla wielu inwestorów informacje techniczne w praktyce nic nie oznaczają – to naturalne, trudno stać
się ekspertem od tak zaawansowanego produktu, jakim są okna PVC, wyłącznie na podstawie
informacji zaczerpniętych z Internetu, rozmów ze znajomym czy wstępnej rozmowie w salonie
sprzedaży. Zarzuceni informacjami często nie wiemy, które są ważne przy porównywaniu oferty. W
praktyce dla inwestora liczy się energooszczędność, bezpieczeństwo, komfort. Okna KRISPOL staną
na wysokości zadania w każdych warunkach - zimą w pomieszczeniach będzie cieplej, a latem
chłodniej. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt wizualny – Okna KRISPOL FEN 82 w wersji
okleinowanej 2-stronnie w odcieniach szarości, domyślnie posiadają również antracytowy rdzeń, co
tworzy spójną całość z pozostałymi elementami stolarki, w której wciąż dominują odcienie szarości.

Inwestorzy, którzy stają właśnie przed decyzją, na pewno będą zadowoleni z faktu, że w czerwcu
bestsellerowe okna KRISPOL FEN 82 można nabyć w cenie obniżonej o wartość VAT, czyli z rabatem
w wysokości 23%. Więcej informacji o aktualnych ofertach, można znaleźć na stronie producenta:
https://krispol.pl/okna-w-dobrym-stylu-i-bez-vat/
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