OKNOTHERM
OKNA S NEJDELŠÍ TRADICÍ
Oknotherm vyrábí plastová okna
a dveře z profilů Veka a hliníková
okna a dveře z profilů Heroal. Firma
OKNOTHERM Kaplice, s. r. o., právě
přichází na trh s „mercedesem“ mezi
okenním kováním – modelem TITAN
AF pro vaše bezpečí. Veškeré informace naleznete na www. oknotherm.
cz. Kaplická rodinná firma s obchodními zastoupeními na celém území
České republiky otevřela svou další
pobočku letos na jaře i v Pelhřimově. Její zakladatel Mgr. Jiří Krba začínal v Kaplici se sedmi zaměstnanci
v roce 1992. Během osmnácti let, kdy
po našich výrobcích byla stále vyšší
a vyšší poptávka a Oknotherm otví-

ral v roce 2008 svůj již druhý výrobní závod ,vyrábí nyní ročně 75 000 ks
výrobních jednotek. Do našeho portfolia úspěšné firmy patří nezbytně
veškerý myslitelný servis, bezplatným poradenstvím, zaměřením oken
počínaje, přes kvalitní montáž vlastních výrobků, odvoz a likvidaci starých oken, zednické práce, až třeba
po nabídku veškerého okenního příslušenství. Oknotherm dodává na náš
trh česká okna a českým servisem,
který je oceněn i certifikací značkou
Český výrobek, neboť kvalita je naší
nejsilnější stránkou.

INFO O AEG

ZE SPECIALIZOVANÉHO OBCHODU RS-profi centrum
Vážení zákazníci, dovolte mi, abych Vás seznámil se specializovaným
obchodem RS-profi centrum, který nabízí s regionálním zastoupením široké spektrum nářadí a nástrojů od světově uznávaných výrobců, kteří patří mezi špičku ve svém oboru. Od roku 2005 jsme oficiální prodejci elektrického nářadí od německé firmy AEG Powertools.
AEG ELETRICKÉ NÁŘADÍ bylo od svého založení průkopníkem
v inovaci nářadí. S představením prvních přenosných vrtaček v roce
1898, se zrodilo přenosné – ruční nářadí. I po 100 letech AEG stále
nabízí profesionálním uživatelům inovativní, výkonná řešení „PYŠNÁ MINULOST… VZRUŠUJÍCÍ BUDOUCNOST…“ Důkazem, že AEG
POWERTOOLS je výrobcem kvalitního elektrického nářadí je vítězství ve
spotřebitelském dTESTU v kategorii příklepových vrtaček. Test byl odvysílán 9. března 2010 na ČT1 v pořadu Černé ovce. V roce 2009 AEG přichází
s novou tváří pod názvem AEG POWERTOOLS. Na základě toho se u AEG
POWERTOOLS objevuje mnoho novinek
v oblasti elektrického nářadí podporované
různými akcemi. Nejvíce se zákazníkům
do podvědomí dostává, mimo akčních
cen, akce s názvem „VYHRAJ FANTASTICKOU CESTU“, kde 1. cenou byla
zahraniční cesta v hodnotě 4.000,- USA $
a 2. místo byl wellness víkend.
(RS)

S potěšením touto cestou gratulujeme panu Petrovi Hrdličkovi z Čížkova, který vyhrává 2. cenu „wellness víkend“. Ke gratulaci se připojují za firmu AEG
POWERTOOLS Ing. František Bártík – jednatel společnosti A&M Nářadí
pro ČR, Zbyněk Kalina – obchodní zástupce A&M Nářadí, za RS-profi centrum Robert Suchan – majitel obchodu a Daniel Doležal - asistent prodeje.
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