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Nowe wersje folderów REDAN .
Na naszej stronie internetowej - w zakładce „do
pobrania” mogą Państwo zapoznać się oraz pobrać
w e rs j e e l e k t ro n i c z n e fo l d e ró w f i r m o w yc h ,
przetłumaczone na kilka języków między innymi:
angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, duński,
szwedzki i holenderski.
Zapraszamy do korzystania z nowych możliwości
komunikacji z Państwa zagranicznymi odbiorcami.

STOLCAD 2015 - zmodyfikowana wersja programu dealerskiego.
Zakończyliśmy pracę nad najnowszą wersją programu do wyceny
okien. Oprócz wielu usprawnień i zainsalowaniu najnowszej bazy
okuciowej pojawiły się również dwie nowe technologie drzwi
podnośno-przesuwnych HS Premidoor 70 i 88 mm z linii produktowej
ECO LINE.
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Nowa odsłona systemu redan termo clima.
W odpowiedzi na duże zainteresowanie i liczne sugestie płynące od
naszych klientów, postanowiliśmy promocyjnie podwyższyć standard
wykonania okien w tym systemie. Nowością są energooszczędne
2
3 szybowe pakiety Ug=0,5 W/m K oraz innowacyjne wkładki
docieplające pochodzące z systemu redan geneo, umieszczone
w zewnętrznych komorach ramy i skrzydła.
Nowy produkt nosi nazwę redan termo clima plus i do końca kwietnia
2015r. będzie dostępny w cenie dotychczasowego wyposażenia.
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dodatkowe wyposażenie
- oferta ważna od 03.11.2014r.
do 30.04.2015r.
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Dodatkowa uszczelka w systemie Eco Clima.
Pragniemy przypomnieć, iż w oferowanym przez nas systemie Eco
Clima, istnieje możliwość zastosowania ramy z dodatkową uszczelką
środkową (system MD) która wyraźnie poprawia współczynnik Uw dla
całego okna oraz właściwości izolacyjne i dźwiękochłonne.

Nowy kolor standardowy w systemach Eco Line.
Pragniemy poinformować, iż oferowane przez
nas systemy Eco Plus i Eco Clima są teraz dostępne
w nowym standardowym kolorze Winchester.
Obok poglądowo zamieszczamy zdjęcie nowej
okleiny.

NOWOŚĆ !!!
systemy drzwi uchylno-przesuwnych
SKB-S, SKB-SE oraz SKB-Z

Promocja systemów uchylno-przesuwnych.
Pragniemy przypomnieć, że wciąż obowiązuje
nasza promocja na systemy uchylnop r ze s u w n e , któ re s ą n owo c ze s ny m
i niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem
wyjścia na taras, czy balkon. Promocja
dotyczy systemów SKB-S, SKB-SE, SKB - Z.
Nowe ceny w aktualnej ofercie firmy REDAN
obowiązują do odwołania.

10% 15% 20% a nawet 25% TANIEJ

nowe ceny w cenniku od 17.03.2014r. do odwołania
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Nowy prezenter już dostępny !
Informujemy, że rozpoczęliśmy wyposażanie Państwa
salonów w nowe prezentery okien REDAN, które oprócz
wybranego przez Państwa okna posiadają zainstalowane
na obrotowym ramieniu przekroje wszystkich naszych
pozostałych produktów a także dostępne klamki.
Prezenter posiada również miejsce na foldery
reklamowe. Warunki przekazania prosimy ustalić
z obsługującymi Państwa Regionalnymi
Przedstawicielami Handlowymi.

Kolejna prestiżowa realizacja naszej firmy.
Obecnie prowadzimy dostawę i montaż ślusarki
aluminiowej w budynku biurowym w Szczecinie.
Inwestor firma Alkon, wymagał od naszych produktów
współczynnika przenikania ciepła konstrukcji
2
aluminiowych nie większego niż 1,3W/m K. Powyższe
parametry osiągneliśmy dzięki systemom firmy Aluprof,
które dodatkowo montujemy na specjalnych konsolach
w przestrzeni izolującej, co korzystnie wpływa na
właściwości energetyczne. Zastosowaliśmy również tzw.
„ciepły montaż” z użyciem fartuchów EPDM. Ze względu
na duże gabaryty konstrukcji przemieszczanie szyb było
możliwe tylko za pomocą specjalistycznych urządzeń
wyposażonych w ssawki o dużym udźwigu.
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