FORUM BRANŻOWE

LANKO NA RYNKU FRANCUSKIM

Z SUWAŁK DO PARYŻA

Znajomość rynku francuskiego,
przyzwyczajeń i oczekiwań tutejszych inwestorów jest kluczowa
dla poprawnej współpracy z naszymi odbiorcami – mówi Andrzej
Langowski właściciel firmy. Nasza
firma stara się wejść w głębsze relacje z odbiorcami, chcemy być
też ich doradcami technicznymi, opiekunami, a czasami też stróżem poprawności składanych zamówień. Dzięki temu nasi odbiorcy są pozytywnie zaskakiwani nie tylko jakością okien czy drzwi,
ale też standardem obsługi. To dlatego nie zdarza się, aby ktoś, kto
zaczął już z nami współpracować, rezygnował z tego.
Najnowsza kolekcja okien i drzwi Lanko zawiera konstrukcje zarówno tworzywowe jak i aluminiowe: lekkie balkony przesuwne,
okna z ramami renowacyjnymi, ale też z ramami monoblock do
nowego budownictwa. Znaleźć tu można i okna z nakładkami
aluminiowymi i drzwi wejściowe z imitacją charakterystycznego
łuku. A w każdym oknie klamka centralna. Wszystko dopasowane
idealnie do gustów i przyzwyczajeń francuskich inwestorów. Warto zaznaczyć, że nasze wyroby są produkowane na nowoczesnym
parku maszynowym i wraz z doświadczoną załogą stanowimy
godną zaufania firmę, z którą warto nawiązać współpracę.

Na kilkudziesięciometrowym stoisku firmy
STOLLAR na targach Batimat nie sposób
było przedstawić pełnej oferty tego czołowego polskiego producenta okien i drzwi.
A mimo to, zaprezentowane eksponaty budziły zainteresowanie zwiedzających targi
i zdołały pokazać wszechstronność tej oferty. Były tu i okna tworzywowe, i drewniane,
i te z aluminium. Były drzwi wejściowe i balkony przesuwne, okna renowacyjne i takie
z nakładkami aluminiowymi, nawet z nakładkami łukowymi. A przecież wykonują także fasady aluminiowe
i ogrody zimowe, i wiele innych, o czym można było już przeczytać
w katalogach i na firmowej stronie www.stollar.pl/fr .
STOLLAR szczyci się zrównoważoną produkcją z różnych materiałów: jest solidnym partnerem dla miłośników drewna, dla handlujących oknami tworzywowymi, ale też dla tych, którzy cenią sobie aluminium. Firma produkuje je wszystkie od 15 lat na północy
Polski, ale sprzedaje w całej Europie. STOLLAR to idealny partner
dla tych, którzy szukają bogatej i wszechstronnej oferty okienno-drzwiowej z jednego, solidnego i pewnego źródła. Zapraszamy
do współpracy.
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