KLUB
CERTIFIKOVANÝCH
INŠTALATÉROV

Desatoro

Desať dôvodov prečo si kúpiť kúpeľňu cez člena
KLUBU CERTIFIKOVANÝCH INŠTALATÉROV®
Získate komplexnú službu nemusíte sa o nič starať,
dodávateľ vyrieši všetko za Vás.

1

Získate kvalitnú službu firmy, ktoré su členom KLUBU
CERTIFIKOVANÝCH INŠTALATÉROV®, sa pravidelne školia
na sortiment a spôsob montáže. Môžete si teda byť istý
pozitívnym výsledkom.

2

Získate kvalitné výrobky, ktoré vydržia pretože členovia
KLUBU CERTIFIKOVANÝCH INŠTALATÉROV® preferujú značku
Sanitec, máte istotu, že Vám kúpeľňa vydrží ako nová niekoľko
rokov.

3

Získate istotu servisu na úrovni pri reklamácii budete členom klubu kontaktovaný najneskôr do 24 hodín od nahlásenia.

4

Platíte jednej firme faktúru za realizáciu Vašej kúpeľne Vám
vystaví jedná spoločnosť, čím ušetríte čas i starosti s platením.

5

Ušetríte peniaze za montáž pravidelne preškolením personálu, bude trvať realizácia kúpeľne kratšiu dobu.

6

Dostanete zadarmo radu priamo od odborníka kedykoľvek
môžete so zástupcom montážnej spoločnosti navštíviť vzorkovňu firmy EMPIRIA a mať tak odborníka na realizáciu Vašej
kúpeľne priamo pri ruke.

7

Investujete bezpečne všetci členovia klubu sú poistení pre
prípad spôsobenej škody.

8

Zbavíte sa starostí pri realizácii garancia realizácie Vašej
kúpeľne členom klubu s dostatočnou kapacitou.

9

Bude o Vás dobre postarané KLUB CERTIFIKOVANÝCH INŠTALATÉROV® ponúka služby, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších zákazníkov.

10

PROFIINSTAL , s. r. o.
Kavečianska cesta 8
040 01 Košice
Telefón: kancelária
055/633 10 40
Mobil: Ján Rokyta – majiteľ
+421/905/270 117
Zlatica Babejová – asistentka predaja
+421/918/596 651
E-mail: proﬁinstal@proﬁinstal.sk

Profil firmy
Svojou 13-ročnou praxou sme nadobudli skúsenosti v oblasti zdravotechniky.
Komplexné riešenia systémov vody a kúrenia pre dom a záhradu realizujeme
s profesionálnym a stabilným tímom. Požiadavky klienta konzultujeme s najlepšími
architektmi.
Našou doménou sú realizácie kúpelní, ako rekonštrukcie, tak aj novostavby.
Ponúkaný sortiment a služby sú na vysokej úrovni, o čom svedčí stabilné miesto
na trhu.
Garantujeme záručný a pozáručný servis na všetky služby a materiály dodávané
našou ﬁrmou.

Ponúkame služby:
– kompletné systémy vody
– kúrenie, solárne články
– ﬁltráciu vody
– kanalizácie a centrálne vysávače
– projekčnú a stavebnú činnosť s návrhom interiéru
– zavlažovanie záhrad.

Referencie:
– Hotel Ambasador *** Košice
– Autosalón BMW Prešov
– Magistrát mesta Košice
– Vilová výstavba „Pánsky les“
– Vilová výstavba „Podhradová“
– Penzion Lesanka
– Relaxcentrum Lesanka
– Parket World
– Exisport

