OFERTA NA DOSTAWĘ STOLARKI OKIENNEJ PCV

Szanowni Państwo,
W zakresie dostaw stolarki okiennej PCV współpracuję z Fabryką Okien KONAL S.A., która powstała w kwietniu 1992
roku. W ciągu 20 lat funkcjonowania na rynku firma ta zdobyła niezbędne doświadczenie oraz zapisała się na stałe w
świadomości klientów z rejonu warmińsko-mazurskiego.
Długoletnia współpraca gwarantuje mi szereg rabatów oraz usług dodatkowych, które zawsze przekazuję swoim klientom.
Przy zamówieniu okien za pośrednictwem mojej firmy mogą Państwo otrzymać dodatkowo następujące usługi:
1. wykonanie montaży przy pomocy firmowych zespołów montażowych,
2. dowóz zakupionych konstrukcji okiennych specjalistycznymi samochodami bezpośrednio na budowę,
3. przygotowywanie wycen stolarki otworowej na podstawie projektów od architekta,
4. przygotowywanie wycen na podstawie pomiarów, które doświadczeni inżynierowie wykonują na budowach,
5. możliwość uzyskania gwarancji na okna PCV – nawet do 10 lat
W ofercie dostępne są 2 grupy produktowe:
1. okna dla wymagających klientów (okna typu STANDARD, PREMIUM, PRESTIGE)
2. okna promocyjne (najtańsze okna w swojej klasie na polskim rynku)
W ramach naszej głównej oferty proponujemy Państwu okna PCV, wykonane na profilu ARTE i AD:
1. okno STANDARD - produkt o wysokiej jakości i przystępnej cenie dla każdego
2. okno PREMIUM - to oferta dla wymagających klientów
3. okno PRESTIGE - to produkt dla osób wymagających, dbających o środowisko, ale i dla osób oszczędnych
Zdjęcie profilu ARTE

Zdjęcie profilu AD

Ogólne informacje o profilach, okuciach i szybach stosowanych w oknach STANDARD,
PREMIUM, PRESTIGE.
Okna PCV produkowane w Fabryce Okien KONAL S.A. są wykonane z profili klasy A.
Ścianki zewnętrzne profili w klasie A posiadają grubość większą lub równą o 2,8 mm od profili
konkurencyjnych firm. Jest to kluczowy parametr dla optymalnej ochrony domowników przed chłodem i hałasem,
jednocześnie zapewniający oknom stabilność i trwałość. Profile o cieńszych ściankach zaliczane do niższych klas B i C nie
posiadają już tak wysokiej odporności na uszkodzenia i są o 10 do 20% bardziej podatne na pękanie naroży.
Okna produkowane są na 5-komorowym profilu niemieckiej firmy Brügmann AD i AD ARTE z zewnętrzną
uszczelką dociskową charakteryzują się:
 szerokości profilu 73 mm (co skutkuje, iż okna są szersze o 20%)
 cichsze o 50%, podwyższają izolacyjność akustyczną o 5 dB
 zwiększona izolacja ciepła ze względu na fakt, iż profil ma 5 komór oraz uszczelkę dwukomorową
 uszczelki są zgrzewane z profilem (takie rozwiązanie zwiększa szczelność okna)
 zwiększone bezpieczeństwo przed włamaniem dzięki mocowaniu okucia przez cztery ścianki w skrzydle i w ramie
bezpośrednio do wzmocnień stalowych
 wysoka jakość materiałów z jakich są wykonane profile podwyższa szczelność i akustykę okien w porównaniu do
okien konkurencji
 stosujemy zaślepki na odwodnieniu w kolorze okien co skutkuje, iż okno ma bardziej estetyczny wygląd
 klient ma do wyboru kolor uszczelki (przy profilu białym) - może to być kolor czarny lub szary/siwy.
Okna posiadają okucie niemieckiej firmy WINKHAUS:
- każde skrzydło rozwierno-uchylne (RU) posiada 1 punkt ryglowania antywłamaniowy
- mikrowentylacja w skrzydle RU
- mechanizm domykania skrzydła RU
- regulacja docisku skrzydła w każdym punkcie ryglowania
- zaczepy antywyważeniowe ze stali, utrudniają wyważenie okna z ościeżnicy, nawet wówczas, gdy okno jest uchylone.
- podnośnik skrzydła z blokadą obrotu klamki ALS-FSS: wymusza prawidłową obsługę okna, uniemożliwia próbę
uchylenia okna gdy jest ono otwarte.
- zasuwnice ze stałym położeniem klamki
- skrzydło R do 800 mm SWO(szerokość wrębu okuciowego) - zasuwnice krawędziowe GVK
- dociski nawierzchniowe MVA
- pełne osłonowanie zawiasów w kolorze okien powodują, iż okno wygląda bardziej estetycznie, jest lepszy efekt wizualny.
- mimośrodowa rolka ryglująca z ręczną regulacją docisku
- mechanizm regulacji uchyłu (3 stopniowy uchył) - daje możliwość wyboru jednej z trzech pozycji uchylenia okna.
- ogranicznik uchyłu lub blokada antyzatrzaskowa - chroni przed bezwładnym otwieraniem i zamykaniem się okna np. pod
wpływem wiatru.
- wypełnienie rowka okuciowego w dole ramy skutkuje, iż brud nie dostaje się miedzy okucie
Mikrowentylacja - pozwala na minimalne uchylenie okna umożliwiające stałe wietrzenie pomieszczenia, zabezpiecza
mieszkanie przed zawilgoceniem i osiadaniem pary wodnej na szybach i ścianach.
Wentylacja jest konieczna do usuwania zużytego powietrza i wody, która pochodzi z przemiany materii oraz jest
produktem czynności domowych, na przykład gotowania, prania. Wymiana okien na szczelne powoduje zmniejszenie lub
uniemożliwienie wymiany powietrza. Wpływa to niekorzystnie na samopoczucie mieszkańców, na działanie urządzeń
gazowych (termy łazienkowe gasną z powodu braku odpowiedniego przepływu powietrza), a także prowadzi do
powstawania grzyba i pleśni. Tak więc wymieniając okna należy zwrócić szczególna uwagę na fakt czy okno posiada
mikrowentylację. Dzięki temu nie będzie potrzeby pamiętania o ciągłym wietrzeniu pomieszczeń, mikrowentylacja zrobi to
sama, skończy się problem z zaparowanymi szybami i wilgocią w domu.)

W ramach okien promocyjnych oferujemy okna ENCORE z wkładami docieplającymi.
Okna posiadają niespotykane w standardowej ofercie na rynku właściwości termoizolacyjne. Profile
o szerokości 80 mm wraz z wkładkami gwarantują perfekcyjne właściwości termoizolacyjne. Okna
ENCORE z naszej oferty to najtańszy produkt w swojej klasie na polskim rynku.
Zdjęcie profilu okna ENCORE:

W przypadku zainteresowania zakupem lub chęcią otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z:
Fabryka Okien KONAL S.A.
ul. Jeleńska 56
13-230 Lidzbark
tel: (48 23) 696 19 10; tel: (48 23) 696 17 77; tel: (48 23) 696 28 39, fax: (48 23) 696 30 35
biuro@konal.pl, lub zamowienia@konal.net.pl
www.konal.pl lub www.konal.net.pl
Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zleceń od klientów lokalnych Dystrybutorów:
1. Pani Katarzyna Karda: katarzyna.karda@konal.net.pl, telefon komórkowy: (+48) 604 622 207,
2. Pan Marek Rudziński: marek.rudzinski@konal.pl, telefon komórkowy: (+48) 883 369 003,
3. Pani Wioletta Twardowska: wioletta.twardowska@konal.pl, telefon komórkowy: (+48) 602 289 719
Przy zamawianiu okien prosimy poinformować, iż zakup dokonywany będzie przez lokalnego Dystrybutora co
upoważnia Państwa do dodatkowych rabatów, szeregu usług dodatkowych ale przede wszystkim do zakupów w
cenach hurtowych, niedostępnych dla klientów indywidualnych przy zamówieniach bezpośrednio w Fabryce.
Lokalny Dystrybutor Fabryki Okien KONAL SA

Dystrybutor zrzeszony w największej w Polsce grupie zakupowej realizującej
zamówienia na stolarkę okienną (gwarancja najlepszych cen).

Fabryka Okien KONAL S.A.
ul. Jeleńska 56
13-230 Lidzbark
tel: (48 23) 696 19 10; tel: (48 23) 696 17 77; tel: (48 23) 696 28 39, fax: (48 23) 696 30 35
biuro@konal.pl, lub zamowienia@konal.net.pl
www.konal.pl lub www.konal.net.pl
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