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Největší česká značka oken VEKRA otevírá novou prodejnu
v Liberci
Praha, 4. září 2009 – Největší česká značka otvorových výplní VEKRA, která je
součástí skupiny Window Holding, otevírá v pondělí 7. září svou novou prodejnu
v Liberci. Zákazníci zde naleznou nejen kompletní sortiment oken, dveří a veškerého
doplňkového příslušenství, ale i servis a poradenství. Na výměnu oken značky VEKRA
navíc mohou zákazníci získat dotaci ze státního programu Zelená úsporám. Získání
dotace tohoto programu navíc společnost VEKRA garantuje - nevyjde-li projekt na
získání dotace od státu, pak výměnu oken zadotuje přímo společnost VEKRA.
Nová prodejna nabídne díky širokému sortimentu produktů značky VEKRA výběr ze všech
materiálů, nejrůznějších profilů i cenových kategorií zaměřených na různé cílové skupiny.
Odborný personál kromě poradenství navrhne zájemcům i nejvhodnější řešení dle jejich
individuálních potřeb. Nová prodejna VEKRA se nachází v ulici Na Rybníčku 876/5.
Vekra garantuje získání dotací z programu Zelená úsporám
VEKRA navíc od září začala svým zákazníkům nabízet kompletní poradenství a zároveň
garanci získání dotace z programu Zelená úsporám. Domácnostem zároveň pomůže s
financováním jejich projektu – zákazníci tak při realizaci zakázky zaplatí pouze částku, kterou
nepokrývá dotace, a zbytek zaplatí společnosti VEKRA až poté, co jim dotace přijde na účet.
Všichni zájemci o dotaci na výměnu oken mohou volat na bezplatnou telefonní linku 800 777
666. Společnost VEKRA již vyřídí všechny potřebné náležitosti včetně vypracování projektu
a jeho podání na úřad. Pokud bude žádost o dotaci státem odmítnuta, poskytne VEKRA
zákazníkovi na pořízení otvorových výplní slevu ve výši odpovídající neudělené dotaci.
Značka VEKRA rovněž nabízí řadu produktů, které díky kvalitnímu technickému zpracování
odpovídají podmínkám programu Zelená úsporám. Pro výměnu velmi starých oken dobře
poslouží například VEKRA Classic nabízející výborný poměr cena/výkon. Starší okna dobře
nahradí technologicky propracovaný systém VEKRA Premium nebo VEKRA Technic.
Příkladem dřevěných oken je pak řada EURO IV78 s propracovanou povrchovou úpravou,
která podporuje tvarovou stálost všech prvků.
Pro více informací navštivte www.vekra.cz.
O skupině Window Holding a.s.:
Skupina Window Holding a.s. vznikla spojením tří významných výrobců otvorových výplní v
České republice - VEKRA, Otherm a Top Wood Windows v roce 2008. Je největším
výrobcem oken a dveří na českém trhu a jejím cílem je být nejsilnější okenářskou skupinu v
regionu střední Evropy. Pod Window Holding patří pět moderních výrobních závodů, které se
nacházejí ve Staré Pace, v Lázních Toušeň, ve Velkém Meziřičí, v Husinci a v Zašové na
Moravě. Dohromady zaměstnává přibližně 1000 zaměstnanců.
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