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Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować o zajęciu I miejsca w prestiżowym okiennym
Rankingu Pro Quality 2015 przygotowanym przez znaną ze swojej rzetelności redakcję
serwisu Oknotest.pl. Zestawienie stanowi obiektywną ocenę uwzględnionych w nim
konstrukcji okiennych, w znaczny sposób ułatwiając inwestorom i architektom wybór
optymalnego systemu stolarki okiennej.
W rankingu porównywane zostały poziomy
właściwości użytkowych okien i drzwi
balkonowych PVC w oparciu o udostępnione
przez producentów dokumenty obejmujące
świadectwa i sprawozdania z analiz
konstrukcji okiennych przeprowadzonych
przez notyfikowane instytuty badawcze.
Ranking
ocenia
również
dostępność
podstawowych informacji technicznych i
handlowych na stronach www producentów
oraz promuje firmy stosujące systemy jakości
produkcji, oferujące przejrzyste warunki
gwarancji i zapewniających jasne wytyczne
montażowe, umożliwiające profesjonalną
instalację poszczególnych systemów. Co
niezmiernie istotne, w rankingu uznawane są
tylko te badania, które zostały zlecone z
inicjatywy
samego
producenta,
dla
konstrukcji wyprodukowanych w jego
przedsiębiorstwie.

Jak na razie, Vetrex zdobył łączenie 545 punktów, wyprzedzając liczną konkurencję. Spośród
pięciu naszych systemów: V90+, VP70, V82 Black Design, VR90 Synergy oraz V82 Modern
Design, najwyżej oceniony został ten pierwszy.
Wyróżnienie stanowi ukoronowanie wysiłków zmierzających do osiągnięcia możliwie
najkorzystniejszych parametrów użytkowych naszych produktów i ciągłego doskonalenia
oferty. Oparcie rankingu na udostępnionych przez dostawców wynikach badań, promuje
producentów przywiązujących wagę do testowania swoich konstrukcji, którzy, tak jak Vetrex,
zapewniają potencjalnym nabywcom pełne i konkretne informacje na temat oferowanej
stolarki, a tym samym umożliwiają klientom dokonanie racjonalnego wyboru. Jesteśmy
szczególnie dumni z faktu, że spośród krajowych producentów stolarki znajdujemy się
w czołówce przedsiębiorstw posiadających w swoim portfolio najwięcej przebadanych
konstrukcji okiennych.

Pozycja lidera w Rankingu Pro Quality pozwala budować przewagę konkurencyjną,
zachęcamy więc Państwa do powoływania się na wyniki zestawienia w kontaktach
handlowych. Mamy nadzieję, że wyróżnienie przyczyni się do zwiększonego zainteresowania
ofertą Vetrex wśród inwestorów i wzbudzi ich zaufanie, które przełoży się na jak najlepsze
wyniki sprzedaży.
Z poważaniem,
Marcin Tomczyński
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