
Okna w cenie "po znajomości" od
Krispol.Poznaj FEN 76 i odbierz rabat dla
przyjaciół

Renomowany producent stolarki otworowej do domu uruchamia promocję,
zachęcając do zwrócenia uwagi na uniwersalne okna FEN 76, które tylko teraz
będą dostępne z wysokim rabatem. Dodatkowo promocją będą objęte żaluzje
fasadowe.

W cenie „po znajomości”
Kiedy planujemy budowę domu i szukamy materiałów wykończeniowych, często zdajemy się na
rekomendację przyjaciół czy najbliższych. W nowej kampanii promocyjnej KRISPOL zachęca do
poznania produktów marki, która już od 30 lat towarzyszy z powodzeniem polskim inwestorom,
dostarczając stolarkę otworową dla domu. Od 17 sierpnia do 30 września 2020 r. energooszczędne
okna FEN 76, będzie można nabyć z wysokim, 23-procentowym rabatem. Jednocześnie z takim
samym rabatem będzie można nabyć jedne z najmodniejszych osłon – żaluzje fasadowe.

Poznaj FEN 76
Okna FEN 76 to jedne z najczęściej wybieranych rozwiązań przez inwestorów, którym zależy na
relacji ceny do jakości. Dzięki swojej uniwersalności sprawdzą się zarówno w przypadku budowy
domu, inwestycji deweloperskiej, a nawet obiektach z przeznaczeniem gospodarczym. Niski
współczynnik przenikania ciepła, 7-letni okres gwarancji (przy regularnym dokonywaniu przeglądów
serwisowych), atrakcyjna paleta aranżacji kolorystycznych to tylko kilka zalet tego kultowego
modelu. FEN 76 są dostępne w dwóch wariantach – zaokrąglonej lub prostej formie profilu, dzięki
czemu świetnie sprawdzą się w przypadku nowoczesnych, jak i uniwersalnych i klasycznych
projektów domów. Inwestorzy, którzy poszukują dodatkowych parametrów antywłamaniowych, mogą
zdecydować się na zaczepy uchylne,  montowane nie tylko do profilu, ale również do ukrytego w nim
stalowego wzmocnienia.  Dodatkowo wielkomorowa budowa wysokiej jakości profili PVC i duża
głębokość zabudowy – zapewniają skuteczną izolację termiczną, akustyczną, a także stabilność
konstrukcji, którą dodatkowo wspierają stalowe wzmocnienia odpowiadające za trwałość i sztywność
konstrukcji.

Dodatkowa promocja na żaluzje
Jednocześnie KRISPOL uruchamia promocję na nowoczesne i modne  żaluzje fasadowe, które



szturmem pobijają polskie budowy. Montowane na zewnątrz osłony dodają lekkości bryle, chronią
przed hałasem, a ponadto pozwalają na swobodne zarządzanie ilością wpadającego do wnętrza
światła. Do końca września żaluzje fasadowe będą dostępne z 23-procentowym rabatem.

Więcej szczegółów na stronie producenta: www.krispol.pl/promocja-na-okna-i-zaluzje
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