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Zpět Doporučit Tisk Diskuze (0)

Jarní akce ve Window Holding
Značky OTHERM a TWW, které patří společnosti Window Holding a.s., zahájily v březnu jarní slevové akce
na vybrané profily. OTHERM připravil pro své zákazníky výprodej skladových zásob na profily BASIC a
OMEGA, zatímco značka TWW nabízí dotaci až 35 % na nová termookna.

Akce obou značek byly zahájeny 8. března. OTHERM nabízí svým zákazníkům plastová okna vybraných
profilů se slevou až 50 %. Vybírat mohou z 5komorových profilů BASIC v bílé barvě a OMEGA v provedení

dekor a půl dekor v barvě horská borovice. Jedná se o výprodej stávajících skladových zásob tohoto sortimentu, profily
zůstávají v nabídce i nadále.

Značka TOP WOOD WINDOWS poskytuje dotaci až 35 % na nová termookna s trojsklem, která mohou ušetřit domácnosti
na energiích až 10 000 Kč za rok.

V rámci akce budou dodrženy standardní dodací lhůty 4 až 6 týdnů. Obě jarní akce budou ukončeny 22. dubna 2010.

OTHERM má ve své stálé nabídce plastová okna a dveře, hliníkové i dřevené otvorové výplně. Kvalita výrobků a
technologických procesů je potvrzena certifikátem jakosti ISO 9001:2000. Životnost produktů značky OTHERM se pohybuje
v řádech mnoha desítek let, 5letá záruka je proto samozřejmostí.

Značka TWW představuje ve svém produktovém portfoliu dřevěná a dřevohliníková eurookna a dřevěná originální
termookna a dveře. Okna TWW splňují nároky na energeticky úsporné bydlení a díky unikátní povrchové úpravě mají i
dlouholetou životnost.

Další fotografie
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