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PÁČIA SA VÁM
MODERNÉ FASÁDY ?
... avšak cena profesionálnej
dodávky je privysoká ?

VYUŽITE VÝHODY
ASISTOVANEJ REALIZÁCIE
ČO JE TO ASISTOVANÁ REALIZÁCIA?
Asistovanú realizáciu využijete ak si montáž fasády realizujete sami, svojpomocne,
alebo s overenou par ou remeselníkov a My Vám poskytneme kompletnú realizačnú
podporu a dodáme materiál až na stavbu za výhodnú cenu.

S našou realizačnou podporou získate viac ako len materiál za skvelú cenu !
Pracujeme v stavebníctve už od roku 2006, po celý čas sa zameriavame na
prémiové produkty osvedčenej kvality. Dbáme na názory našich zákazníkov a
ku všetkým výrobkom poskytujeme kompletnú dodávku, montáž a servis po
celej SR.
Viac informácií získate u nás: KORP spol. s r.o., email: obchod@korp.sk, 0910 621 324

VÝHODY
ASISTOVANEJ REALIZÁCIE
Dodáme Vám kompletný materiál za výhodnú cenu

Spracujeme na mieru realizačnú dokumentáciu pre
systémovú inštaláciu Vašej fasády či obkladu,

Získate skúseného technika ktorý Vám poradí ako na to a
bude pri Vašej fasáde počas realizácie od jej začiatku až do
konca.

Chýba vám náradie? ... nevadí, špeciálne náradie
Vám zapožičiame ZDARMA,

Objednali ste viacej materiálu? ...
prebytočný nepoužitý materiál
nám môžete vrá ť späť a my Vám
vrá me peniaze v plnej výške,

Objednali ste málo? ... nemusíte
kupovať celé balenia, chýbajúci
materiál Vám doplníme

KVALITNÁ FASÁDA
ZA LEPŠIU CENU !
Viac informácií získate u nás: KORP spol. s r.o., email: obchod@korp.sk, 0910 621 324

POROVNANIE
DODÁVKA FASÁDY
NA KĽÚČ

ASISTOVANÁ MONTÁŽ

Obvykle je cena za kompletnú dodávku od
profesionálnej ﬁrmy vysoká, pretože ﬁrma
poskytuje nielen realizáciu, ale zabezpečuje
aj kompletnú prípravu, logistiku, znáša
riziká pri výstavbe a poskytuje skutočné
garancie. Skutočnými garanciami sú záruka
a servis ktorých sa dovoláte aj po roku,
zodpovednosť a poistenie voči škodám ako
aj ďalšie beneﬁty kedykoľvek je to potrebné
pre riadne užívanie stavby (v tom je rozdiel
ak Vám fasádu alebo konštrukcie zhotovuje
najatá partia alebo tzv.“ jednochlapová
ﬁrma“).

Pri asistovanej montáži využívate know-how a
skúsenosti profesionálov, plnú technickú podporu a
naviac aj partnera pre riešenie akýchkoľvek situácii
pri realizácii Vašej odvetranej fasády a súvisiacich
konštrukcii.
Naviac, získate to len za cenu materiálu, ktorý by
ste zaplatili minimálne v rovnakej alebo horšej
obstarávacej cene.
To sú výhody ktoré Vám poskytne iba silný partner
s dlhoročnými skúsenosťami a zázemím.

Obvyklá cena/M2 odvetranej fasády
v závislos od materiálu:

Obvyklá cena/M2 odvetranej fasády
v závislos od materiálu:

Cena: 120,- až 200,- EUR bez DPH

Cena: 80,- až 140,- EUR bez DPH

Vyššia obstarávacia cena

Nižšia obstarávacia cena

Žiadne starosti pri výstavbe

Potreba vlastného času a pozornosti počas
výstavby

Garancia kvality na celé dielo

Garancia správne aplikovaného
technologického postupu a detailov

ZÁRUKA 3 ROKY
NA DIELO

Pokiaľ si želáte využiť len časť ponúkaných služieb,
stačí si dohodnúť rozsah s naším pracovníkom.

ZÁRUKA 2 ROKY
NA SYSTÉMOVÉ VADY

www.korp.sk
www.odvetranefasady.eu
www.gardenoﬃce.sk

www.skveleterasy.sk
www.skvele enenie.sk
www.lumonsk.sk

Viac informácií získate u nás: KORP spol. s r.o., email: obchod@korp.sk, 0910 621 324

