
Czas na inwestycje. KRISPOL z promocją dla
rozwiązań przemysłowych

KRISPOL uruchamia wiosenną promocję w oparciu o Centra Kompetencyjne
dla biznesu oraz Partnerów Handlowych oferujących rozwiązania przemysłowe.
Specjalną ofertą rabatową zostaną objęte: segmentowe bramy przemysłowe,
przemysłowe bramy rolowane oraz kraty. Ze względu na podejście do
projektowania, gabaryty oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne,
produkty KRISPOL sprawdzą się praktycznie w każdych warunkach i
lokalizacji.

Promocja KRISPOL rozpocznie się 25.02.2019 r. i potrwa do 31.03.2019 r. Tylko w tym czasie we
wszystkich centrach kompetencyjnych KRISPOL i u Partnerów producenta, będzie można nabyć
bramę lub kratę przemysłową z bardzo wysokim, 20-procentowym rabatem.
- To pierwsza tego typu promocja. Wiemy, że wiosną wiele firm decyduje o finalnym kształcie swoich
inwestycji. Nasze solidne i funkcjonalne bramy przemysłowe będą służyły bezawaryjnie nawet w
najtrudniejszych warunkach. Ich wysokie parametry techniczne potwierdzają usatysfakcjonowani
wyborem przedsiębiorcy – mówi Radosław Gibki, Dyrektor Sprzedaży Krajowej i dodaje: W ubiegłym
roku, marce KRISPOL zaufało wiele przedsiębiorstw, montując produkty przemysłowe do swoich hal
produkcyjnych i zakładów. Rozwiązania dla garaży podziemnych docenili deweloperzy oraz centra
handlowe. Trwałe bramy z wydłużoną żywotnością sprężyn do 100 tys. cykli montowane były w
centrach logistycznych oraz centrach serwisowych dla sprzętu drogowego. Regularnie produkujemy
bramy dla Straży Pożarnej oraz ośrodków ratowniczych. Nasze przeszklone bramy segmentowe
polubili dilerzy samochodowi oraz warsztaty samochodowe. Najbardziej wymagające realizacje to
oczywiście obiekty wojskowe.

Stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków dla biznesu jest bardzo ważne, bez względu czy
zlecenie dotyczy małego warsztatu, wielkopowierzchniowej hali czy magazynu. Tu z pomocą
przychodzą Centra Kompetencyjne, które oprócz bogatego wachlarza produktów świadczą usługi
gwarancyjne i serwisowe.  – Zależy nam, żeby Klient miał świadomość, że nie kupuje tylko bramy.
Nasz rozbudowany system serwisowy pozwala na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
które choć rzadkie, zdarzają się na halach produkcyjnych czy magazynach, gdzie bramy są
intensywnie eksploatowane każdego dnia. Na ten moment standardowe usterki  jesteśmy w stanie
zlikwidować w ciągu godziny lub dwóch od uzyskania zgłoszenia. Szybki czas reakcji to nasza
przewaga konkurencyjna, którą doceniają inwestorzy. – mówi Renata Szczepańska z poznańskiej
firmy EUROSYSTEM.



Do tej pory produkty KRISPOL sprawdziły się nawet w bardzo wymagających warunkach.  Producent
ma na swoim koncie również prestiżowe realizacje przemysłowe dla takich obiektów jak: Bałtyk
Tower w Poznaniu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Więcej o promocji można przeczytać na stronie producenta:
https://krispol.pl/promocja-bramy-przemyslowe/
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