
Dachy na raty" od Blachotrapez

Planujesz remont lub budowę domu? Obawiasz się jednak, że
przy obecnych cenach i rosnącej inflacji nie możesz
zrealizować inwestycji? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Raty
0% na dach od Blachotrapez. Jedyna taka propozycja w
branży – potrzeby naszych Klientów są dla nas priorytetem!
Dogodny system spłaty od 3 do 10 rat.

Raty 0% na wymarzony dach, czy to możliwe? Gwarancja bezpieczeństwa zakupu od
Blachotrapez

Blachotrapez jako pierwszy w branży pokryć dachowych wprowadził możliwość zakupu pokrycia
dachowego na kredyt ratalny. Prawdziwe raty 0%. Firma bierze cały koszt operacyjny na siebie. To
odpowiedź Blachotrapez na obecną sytuację rynkową. Wymarzony dach w zasięgu Twoich
możliwości!

Tworzymy bezpieczne dachy dla tysięcy rodzin w Polsce
Szczęśliwe rodziny i tworzenie dla nich bezpiecznych dachów – są dla nas priorytetem! W
odpowiedzi na obecną sytuację rynkową, chcemy nie tylko tworzyć trwałe dachy na lata, ale i
chronimy naszych Klientów w czasach wyraźnych potrzeb. Bo bezpieczny dach jest niczym bez
solidnego dachu. Jeśli obawiasz się nagłego obciążenia budżetu – propozycja Blachotrapez „Dachy na
raty” skierowana jest właśnie do Ciebie. Zakup dach na raty 0% i wybierz dogodny system spłaty do
10 rat. Koszty operacyjne bierzemy na siebie. Inwestycje pod znakiem zapytania? Nie, z propozycją
Blachotrapez „Dachy na raty” Ceny materiałów budowlanych rosną, a rynek boryka się z problemami
z dostępnością. Pojawia się pytanie – czy inwestycje pozostają bez planu? Jako jedyni w branży
odpowiadamy. Koniec z ograniczeniami! Wybierasz jak chcesz i co chcesz. BLACHOTRAPEZ
wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów, którzy chcą zrealizować swoje plany o wymarzonym domu.
Szerokie portfolio produktowe w atrakcyjnym systemie rat 0%, pozwoli Ci mieć swój wymarzony
dach już dziś – bez nadmiernego obciążania budżetu. Wybierz wysokiej jakości pokrycie na swój dach
od Blachotrapez i rozłóż płatność na dogodne raty.

KONTAKT

http://ksiegarnia.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4314


Blachotrapez 

E-mail: biuro@blachotrapez.eu

WWW: www.blachotrapez.eu

Tel: +48 18 268 52 00
Adres:
Kilińskiego 49a
34-700 Rabka-Zdrój
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