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okna i drz wi
OKNO PLATINIUM
Produkt będący synonimem wyjątkowego designu. Innowacyjny, półokrągły kształt skrzydła to efekt współpracy włoskiego stylisty Giuseppe
Bencivenga z projektantami i technologami OKNOPLAST-Kraków oraz ponad dwuletnich badań potrzeb i preferencji klientów przeprowadzonych przez
OKNOPLAST-Kraków wraz z międzynarodowym instytutem Millward Brown. Okno PLATINIUM jest nie tylko wizytówką domu na zewnątrz, ale również
elementem wystroju wnętrza, spełniając rolę dodatkowej aranżacji pomieszczenia.
To pierwsze na rynku okno z zaokrąglonym od wewnątrz kształtem profilu, który został zastrzeżony w Unii Europejskiej jako Wzór Wspólnotowy
o numerze 000616453-0001. PLATINIUM było także pierwszym na rynku oknem z możliwością wyposażenia w niewidoczne okucia Invisso, dodatkowo
podkreślające jego estetykę.
PLATINIUM zyskało już sobie uznanie ze strony Klientów (wybiera je co trzeci Klient dokonujący zakupu OKIEN z Krakowa) oraz niezależnych kapituł
i instytucji, co zaowocowało licznymi nagrodami przyznanymi z ich strony. Okno PLATINIUM otrzymało już statuetki Top Builder 2010 oraz Lider
Rynku za Sprzedażowy Debiut Roku, tytuł „Nowości Roku” miesięcznika „Forum Branżowe” oraz wyróżnienia na targach lokalnych w całej Polsce,
m.in. Kaliszu, Rzeszowie i Olsztynie.

OKNOPLAST–Kraków
Ochmanów 117
32-003 Podłęże
tel. 12/ 279 71 71
infolinia 801 14 00 00
www.oknoplast.com.pl

W ciągu ponad 15 lat istnienia firmy, OKNOPLAST-Kraków wypracował solidną markę i pozycję czołowego producenta stolarki otworowej w Polsce i Europie. Główny
obszar działalności firmy stanowi produkcja okien z PVC, a także drzwi zewnętrznych i wyrobów aluminiowych. Liczba Klientów firmy od początku jej istnienia
przekroczyła 800 tysięcy.
Jednym z priorytetów OKNOPLAST-Kraków jest najwyższa jakość oferowanych produktów. Park maszynowy, w którym powstają OKNA z Krakowa, funkcjonuje na bazie
najnowocześniejszych urządzeń światowych liderów w produkcji maszyn do PVC. Proces produkcyjny jest zarządzany online i odbywa się ze spełnieniem wszystkich
wymogów ISO 9001:2008, jak również zgodnie z normą Unii Europejskiej EN 14351-1:2006, niezbędnej do wydania przez producenta deklaracji zgodności i oznaczania
wyrobów budowlanych symbolem CE.
Najwyższą jakość wyrobów OKNOPLAST-Kraków potwierdzają także liczne nagrody i wyróżnienia przyznane firmie, jak m.in. Top Marka 2010 dla najlepiej postrzeganych
marek w Polsce, VIP Najlepsze Okna i Drzwi – nagroda Związku „Polskie Okna i Drzwi”, Lider Rynku 2009 w kategoriach „Najlepsza w Polsce Firma” w zakresie
produkcji okien z PVC oraz „Produkt” za Sprzedażowy Debiut Roku okna PLATINIUM, a także Złoty Laur Klienta przyznawany na podstawie badań konsumentów
w Polsce.
Sprzedaż wyrobów OKNOPLAST-Kraków odbywa się poprzez sieć ponad 270 salonów w Polsce. Prawie dwie trzecie osób kupujących produkty firmy pochodzi z polecenia,
co oznacza, że dokonując wyboru OKIEN z Krakowa kieruje się przy ich wyborze przychylnymi opiniami rodziny, znajomych czy sąsiadów.
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