
Mistrzowskie oszczędności z marką KRISPOL

Jesień to czas, kiedy inwestorzy gorączkowo wypatrują materiałów do
wykończenia swoich inwestycji przed zimą. Poszukujący oszczędności
budujący na pewno zwrócą uwagę na nową promocję od polskiego producenta
stolarki – firmy KRISPOL. Tylko teraz wyjątkowo ciepłe okna, a także
automaty do rolet w dobrej cenie.

    Badawczo przeglądasz portale budowlane?
Porównujesz oferty różnych producentów, przeglądasz grupy na Facebooku, a na Youtubie w
podpowiadanych filmach wyświetlają Ci się kanały budowlane? Jeśli Tobie też budowa spędza sen z
powiek, mamy świetną wiadomość: najlepszy czas na decyzję jest teraz. Marka KRISPOL wraca z
kultową promocją: Mistrzowie oszczędności. Zaoszczędź przed nadejściem zimy.
Mistrzowskie okna: Bardzo ciepłe okna PVC i aluminiowe tylko teraz będą dostępne z 3-cią szybą za
połowę ceny. Okna z pakietem 3-szybowym osiągają bardzo niski współczynnik przenikania ciepła i
pracują na energooszczędność budynku – szczelne, bezpieczne, funkcjonalne, a dodatkowo objęte aż
7-letnim okresem gwarancji (przy regularnym dokonywaniu przeglądów serwisowych).
Promocja dotyczy również drzwi tarasowych HST oraz konstrukcji typu PSK, bez ograniczeń
gabarytowych. Marka KRISPOL umożliwia również miksowanie systemów PVC i Aluminium na jednej
budowie.

Zastanawiasz się, czy to dobra promocja?
Tak, w promocji KRISPOL możesz również kupić okna z szybami ECLAZ o podwyższonych
parametrach – to najjaśniejsze i najbardziej energooszczędne szyby na polskim rynku. Zastosowanie
tego typu szyby w systemach okiennych KRISPOL pozwoli zyskać aż 11% więcej ciepła
pochodzącego z energii słonecznej i zapewni aż 5% więcej światła dziennego w pomieszczeniach.
Promocja na stolarkę okienną potrwa do 18.11.2020 r.

Chcesz więcej? Skorzystaj z dodatkowej oferty na osłony.  
Mistrzowskie rolety automatyczne: Napęd do rolet STARCUS z mechaniczną krańcówką tylko teraz
za 99 zł netto.  Automatyczne rolety stały się już standardem. Chcesz dodatkowo zabezpieczyć swoją
inwestycję? Zależy Ci na ochronie przed hałasem i poczuciu prywatności, ale też wygodnym
sterowaniu swoimi osłonami? Wybierz rolety od sprawdzonego producenta. Promocja trwa do
20.10.2020 r.
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