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Ruszyła Promocja OKNOPLAST - 10% na jakość premium
1 czerwca, w poniedziałek, ruszyła Promocja OKNOPLAST – 10%
na jakość premium. W jej ramach klienci w całej Polsce mogą
kupić w okazyjnej cenie, z rabatem do 10%, najwyższej jakości
produkty marki OKNOPLAST. Promocją objęte są wybrane
systemy okienne, drzwi tarasowe, rolety czy brama garażowa
wraz z napędem. Wszystko to z pełną paletą kolorów dostępną
w ofercie firmy.

1 czerwca zwłaszcza, gdy wypada w poniedziałek, to świetny czas na realizację długo odkładany postanowień. Dla wielu z nas
postanowieniami takimi jest remont czy też przyspieszenie budowy domu. Dziś OKNOPLAST ułatwia nam to zadanie. Właśnie
ruszyła promocja marki – 10% na jakość premium. To świetna okazja na zakup wysokiej jakości stolarki otworowej w okazyjnej
cenie i zmianę swojego wnętrza, które w czasie kwarantanny tak bardzo zaczęliśmy doceniać.
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Jakie produkty kupimy w okazyjnej cenie?

W ramach promocji możemy liczyć na rabat na: najcieplejsze okna systemu Winergetic lub ekologiczne Prismatic,
charakteryzujące się dużym przeszkleniem drzwi tarasowe Slide czy szeroką paletę rolet. Możemy też otrzymać niższą cenę
na nowoczesną bramę garażową Dekedo. W przypadku wybranych produktów rabat może sięgać nawet 10%.

Wakacje to dla Polek i Polaków najpopularniejszy czas na remont. Dlatego też myśląc o naszych klientach i odpowiadając na
ich prośby, zdecydowaliśmy się ruszyć z promocją właśnie teraz. Nasza inicjatywa obejmuje bardzo szeroki asortyment
produktów wraz z pełną paletą atrakcyjnych kolorów z oferty OKNOPLAST. Promocja ta jest również idealna dla osób
kończących budowę swojego wymarzonego domu. Mianowicie daje ona możliwość zakupu okien w okazyjnej cenie z odbiorem
w późniejszym terminie - mówi Magdalena Cedro-Czubaj, Dyrektor Marketingu Grupy OKNOPLAST. Po promocyjne okna w
ramach inicjatywy OKNOPLAST - 10% na jakoś premium można wybrać się do najbliższego salonu sprzedaży OKNOPLAST, w
którym eksperci udzielą wsparcia na każdym etapie zakupu oraz zapewnią profesjonalną usługę montażu. Pozwoli ona na
zachowanie wysokich parametrów technicznych stolarki OKNOPLAST.

Dodatkowe informacje o Grupie OKNOPLAST:

Grupa OKNOPLAST to międzynarodowa firma, należąca do ścisłej czołówki producentów okien i drzwi z PVC w Europie.
Prowadzi działalność na 13 rynkach: Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii,
Finlandii, Włoch i Węgier. W czerwcu 2013 roku ogłoszono utworzenie Grupy OKNOPLAST, w skład której wchodzą trzy marki:
OKNOPLAST, WnD i Aluhaus zapewniając jeszcze większe zróżnicowanie oferty produktowej i jej precyzyjne dopasowanie do
potrzeb klientów. Grupa OKNOPLAST działa w różnych segmentach. W portfolio grupy znajdują się okna, drzwi tarasowe i
drzwi zewnętrzne z PVC i aluminium, rolety oraz szeroka gama dodatków i akcesoriów. Spółka uruchomiła również produkcję
własnych pakietów szybowych. Jako jedna z nielicznych, Grupa OKNOPLAST oferuje autorskie rozwiązania, dostępne wyłącznie
pod własną marką. Produkty grupy charakteryzują się zaawansowanymi rozwiązaniami w dziedzinie energooszczędności oraz
najwyższą precyzją i niepowtarzalną estetyką wykonania. Produkowane przez Grupę OKNOPLAST okna i drzwi spełniają
najwyższe standardy jakości i ekologii. Grupa OKNOPLAST jest posiadaczem licznych prestiżowych wyróżnień i nagród m.in.
Złoty Champion Budowlana Marka Roku (2017), Orzeł Polskiej Stolarki 2017, Najlepszy eksporter w konkursie Orły Eksportu
Województwa Małopolskiego (2016), National Champion w konkursie European Awards (2014/2015), „Polska Firma –
Międzynarodowy Czempion” (2013). Siedziba Grupy OKNOPLAST zlokalizowana jest w Ochmanowie pod Krakowem. Aktualnie
w firmie pracuje 1850 osób.
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