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ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ

Stworzyliśmy innowacyjny program obsługi klientów indywidualnych w zakresie alumi-
niowych rozwiązań dla domu. Inspiracją dla nas stały się współczesne trendy architek-
toniczne zakładające m.in. tworzenie okien i drzwi o dużych gabarytach i skomplikowanych 
kształtach, które coraz częściej wykluczają zastosowanie rozwiązań z PCV i drewna

Aluminium jako materiał poddający się całkowicie obróbce wtórnej oraz dzięki nowo-
czesnym technologiom idealnie nadaje się do tworzenia energooszczędnych i inteli-
gentnych  budynków. 

Naszą misją jest edukacja oraz profesjonalna obsługa klientów na każdym etapie współ-
pracy, poczynając od przekazywanych przez doradców informacji, poprzez dobór rozwią-
zań, ich produkcję i montaż, kończąc na opiece posprzedażowej i serwisie.  
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Głównym celem projektu oknaaluminiowe.pl jest stworzenie przeznaczonej przede 
wszystkim do obsługi klienta indywidualnego, ogólnopolskiej, specjalistycznej sieci 
sprzedaży, która skupia wiodących na rynku aluminium producentów, architektów, serwi-
santów i montażystów.



Czym jest projekt oknaaluminiowe.pl?

W każdym salonie sieci oknaaluminiowe.pl klienci będą mogli otrzymać kompleksową 
ofertę wyposażenia domu w wykonane z aluminium: okna, drzwi wejściowe i taraso-
we, ogrody zimowe, parapety, osłony okienne, elewacje oraz inne konstrukcje, które 
składają się na wymarzony dom. 

Zespół profesjonalnie przeszkolonych doradców zajmuje się przygotowywaniem dla 
każdego klienta indywidualnej propozycji stolarki otworowej, uwzględniając jego po-
trzeby i styl architektoniczny zaprojektowanego budynku. Opieka ekspertów nie koń-
czy się na zakupie aluminiowych rozwiązań dla domu, ale jest kontynuowana poprzez 
profesjonalny montaż, najdłuższą na rynku gwarancję oraz serwis posprzedażowy.

Kto jeszcze może wziąć udział w programie?

- Architekci – Po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu wiedzy na temat najnowszych rozwiązań partnerów programu Autoryzowani Archi-
tekci zostaną umieszczeni na stronie internetowej, a ich usługi będą polecane wszystkim użytkownikom portalu.

- Monterzy – Dobry produkt to połowa sukcesu, bardzo ważny jest również poprawny montaż stolarki aluminiowej. Monterzy, którzy zgłoszą się 
do projektu i przejdą odpowiednie szkolenia u każdego z partnerów, zostaną wyposażeni w najwyższej jakości materiały i narzędzia. Znalezienie 
i polecenie Autoryzowanego Montera będzie bardzo proste dzięki internetowej wyszukiwarce na stronie www.oknaaluminiowe.pl.

- Producenci – producenci zaangażowani w program i wykorzystujący do wytwarzania swych 
wyrobów wyłącznie systemy i podzespoły partnerów programu mogą liczyć na wyższe 
rabaty i dłuższe okresy gwarancji!
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Najwyższy standard obsługi!

Każdy punkt sprzedaży zostanie wyposażony w:

- komfortową strefę oczekiwania na obsługę,

- modele i ekspozycje obrazujące wygląd i jakość 
sprzedawanych produktów,

- profesjonalnych, przeszkolonych doradców technicznych,

- zaawansowany technologicznie konfigurator rozwiązń,

- materiały reklamowe partnerów programu

Gwarantem niezawodności i najwyższej jakości produktów i usług oferowanych przez sieć 
oknaaluminiowe.pl są wiodący na rynku producenci podzespołów służących do produkcji 
i montażu stolarki aluminiowej.

Wydłużona gwarancja!
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