KIVITELEZŐK ÉS BÁDOGOSOK

Rézcsatornák

Alkosson maradandót!

A réz minősége segíti Önt az érvelésben,
és növeli cége versenyképességét

Felmérések igazolják, hogy az
építtetők és befektetők igénylik a
megbízható építőanyagokat és
termékeket, és mint ilyen anyagot,
szeretik a rezet.
Használja ki ezt a trendet, érveljen a
következőkkel: időtállóság, esztétikum, hagyomány, valamint azzal a
ténnyel, hogy a rézcsatorna nem
igényel karbantartást - csak egyszer
kell felszerelni, és a gondokat örökre el lehet felejteni. A
minőségi építőanyagok melletti érvelés az Ön kivitelező
cégének igényességét is mutatja, ezáltal az Ön által tett
ajánlat összehasonlíthatatlanul a legelőnyösebb lehet.
Sokszor nem az ár a legfontosabb…

ÁRAJÁNLAT: 1. 2. 3… RÉZ !
Az építtetők többsége úgy gondolja, hogy
a réz drága. Döntse romba ezt a téves előítéletet, bizonyítsa be, hogy a réz igenis mindenki
számára elérhető, és alkalmazása egyértelmű
előnyökkel jár.
Szerelése egyszerű, hiszen a réz könnyen
és gyorsan megmunkálható, és a szerelés
nem időigényesebb, mint egyéb anyagok alkalmazása esetén.
A réztermékek a kereskedelmi forgalomban egyszerűen beszerezhetők, egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek és igen
versenyképesek. Kérjen árajánlatot és
végezzen összehasonlítást!
Most pedig a beruházás időbeni tervezése
következik. Becsülje meg a karbantartás/javítások/cserék területén eszközölhető megtakarításokat, hiszen a réz szakszerű alkalmazása
mellett erre nem lesz szükség. A megrendelő
elégedettségét szolgáló érvek segítik a
döntést.

Számos szakember véleménye szerint
a rézből készült ereszcsatorna felszerelése
jövedelmező. Ön is használja ki ezt az
előnyös lehetőséget, adjon valódi értéket
munkáinak, és ügyfeleinek nyújtsa a legjobb
minőséget a legjobb áron.
Ajánlja a rezet, ez az anyag az Ön sikerének
kulcsa!

A réz növeli ügyfele ingatlanának értékét,
amihez az Ön szaktudása is hozzájárul
TARTÓSSÁG ÉS ELLENÁLLÓKÉPESSÉG:
A RÉZ EGYÉRTELMŰ ELŐNYEI.
A réz legfontosabb előnyös tulajdonsága a tartósság.
Nincs szükség sem karbantartásra, sem javításra vagy
cserére. A réz olyan természetes védőréteggel rendelkezik,
amely örök védelmet jelent. Nem rozsdásodik, hanem
patinásodik, és az idő múlásával értéke, akárcsak az ingatlané, emelkedik. Akárcsak a jó bor!

A RÉZ TERMÉSZETES
ANYAG
A korrózióval és a legszélsőségesebb
időjárási viszonyokkal szemben is fennálló
nagyfokú ellenállóság korántsem az összes
előnyös tulajdonság. Mindemellett a réz
természetes anyag, 100%-ban újrahasznosítható, alkalmazásával kevésbé terheljük
környezetünket, a réz a környezettudatos
építés fontos alapanyaga. A réztermékek
élettartamuk végén mindig újabb és újabb
esélyt nyernek a végtelen újrahasznosítási
körforgásban, ennek köszönhetően a rezet
még „unokáink is látni fogják”. Az előnyök sora
szinte végtelen!

A RÉZ A JÖVŐ ALAPANYAGA
A rézcsatorna valódi értékére emeli
ügyfele befektetését és segíti az Ön ajánlatának kedvező elbírálását. A szakemberek és
befektetők többsége a rézben látja a korunk
igényeinek leginkább megfelelő alapanyagot.

Alkosson Ön is maradandót!

ESZTÉTIKUM: A RÉZ VONZEREJE.
Az anyag színe, diszkrét
fénye, a belőle készült tárgyak
eleganciája antik értékekkel
harmonizál. A réz mindenütt megtalálható, ahol a formagazdagság,
szolid elegancia, és az előrelátás
jellemző.
Vakolt, kőből, fából vagy üvegből készült homlokzat, cserép,
pala vagy zsindely a tetőn, a réz
szinte minden anyaggal kombinálva esztétikus.

A RÉZ TITKA:
A HITELESSÉG.
Az ereszcsatornák a tetőzet és a homlokzat
teljes hosszán húzódnak: elengedhetetlenül fontosak és jól láthatóak. Amíg más, ezeken a helyeken
alkalmazott anyagok „mesterséges” színhatásúak, a
réz színe természetesen szép és utánozhatatlan.
A rézből készült ereszcsatornák dekoratívak és
harmóniát kölcsönöznek a homlokzatnak.

A RÉZ AZ ÖN KÉZJEGYE.
A réz elégedett ügyfelet jelent, és az Ön
vállalkozásának minőség és igényesség iránti
elkötelezettségét bizonyítja. Megkülönböztető
jelleget kölcsönöz kivitelezéseinek. Munkái Önért
beszélnek.
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