
KRISPOL i Solid Security – solidna taktyka na
bezpieczny dom

Dwie solidne marki w swojej branży – KRISPOL i Solid Security - połączyły siły
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa klientom indywidualnym. Kooperanci
niejednokrotnie spotykali się w miejscu powstających inwestycji. Naturalną
konsekwencją było zatem nawiązanie strategicznej współpracy mającej na
celu promocję bezpiecznych rozwiązań.

Obecnie bezpieczny dom, to nie otoczona murem twierdza z kratami w oknach, ale dyskretne i
nowoczesne rozwiązania wymiernie wpływające na poczucie bezpieczeństwa domowników. Dlatego
ważne jest, aby przemyśleć je już na etapie planowania inwestycji. Firma KRISPOL w kooperacji z
Solid Security przygotowała unikatową ofertę pozwalającą stworzyć kompleksową ochronę domu już
na etapie budowy.

- Jako producent kompletu stolarki dla domu stworzyliśmy pakiet rozwiązań safeHOME, w którego
skład wchodzą certyfikowane czujniki alarmowe, montowane wewnątrz okien, rolet, drzwi
wejściowych oraz bram garażowych. Na zamówienie inwestora czujniki instalowane są już na etapie
produkcji, dzięki temu stolarka zachowuje nieskazitelną estetykę. Klient unika ingerencji w produkty,
a tym samym groźby utraty gwarancji – tłumaczy Grzegorz Ratajczak, Dyrektor Wykonawczy
KRISPOL.

- Dzięki tak przygotowanej stolarce, montaż systemu alarmowego oferowanego przez Solid Security
będzie przebiegał sprawnie i pozwoli nam zabezpieczyć dom już na etapie stanu surowego
zamkniętego. W taki sposób stworzymy wspólnie pierwszą linię obrony, w której system alarmowy
zareaguje już przy próbie sforsowania punktów wejścia do domu. Syrena alarmowa skutecznie
zniechęci potencjalnych włamywaczy lub wandali – podsumowuje Robert Kacperski, Prezes Zarządu
Solid Group.

Dla pełnej synergii działań zapewniających poczucie bezpieczeństwa i gwarancję spokoju firma
KRISPOL nawiązała współpracę z polskim liderem rynku ochrony mienia i osób firmą Solid Security.
Obie firmy przygotowały atrakcyjną ofertę dla klientów detalicznych. Przy zakupie produktów marki
KRISPOL klienci otrzymają rabat w wysokości 500 zł na zakup pakietu safeHOME oraz voucher o
wartości 500 zł na zakup systemu alarmowego Solid Security. Razem to 1000 złotych oszczędności i
ważny krok w kierunku zabezpieczenia rodziny i inwestycji.
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