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Ak aj vy čoraz častejšie vymieňate
Časovo náročné nakupovanie v kamenných
obchodoch za pohodlný nákup cez internet,
zbystrite pozornosť. Napriek mnohým výhodám
prináša on-line nakupovanie aj veľa rizík.
Na čo si treba dať pozor?

Kotly

bezpečný nákup cez internet?
Nekupujte mačku vo vreci

Sú výrobky, ktorých nákup cez internet je bezpečný a bezproblémový.
V niektorých prípadoch sa však riskovať
neoplatí, aby ste nekúpili mačku vo
vreci.
„V ostatnom čase začali slovenskí zákazníci nakupovať cez internet
nielen knihy či topánky, ale aj kotly.
Nepovažujem to však za príliš šťastné
riešenie. Jednak zákazník nemá istotu
dodania kvalitného výrobku, často naň
musí čakať dlhšie ako je nutné a navyše
mu takýto e-shop nedokáže zabezpečiť
kvalifikovaného dodávateľa, ktorý mu

poradí a postará sa o prednostnú montáž kotla. Preto je výhodnejšie nakupovať cez značkový internetový obchod
samotného výrobcu,“hovorí Ing. Jarmila
Klátilová, marketingová riaditeľka
Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
V špecializovaných obchodoch máte
navyše istotu, odkiaľ tovar pochádza.
Mnohé e-shopy totiž výrobky dovážajú
zo zahraničia, čo však ako zákazník
nemusíte vôbec tušiť. Problém nastáva
vo chvíli, keď ho potrebujete reklamovať. Záručné a reklamačné podmienky
na ten istý výrobok sa v rozličných krajinách môžu totiž značne odlišovať.
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www.vaillant.

Dôvody pre nákup tovaru
priamo od výrobcu:

ññdostatok odborných informácií
o vybranom výrobku
ññspoľahlivosť predávajúceho
ññkratšie dodacie lehoty
ññistota kvalitného produktu
ññodborné poradenstvo a odporučenie
vhodného príslušenstva
ññkvalifikovaná prednostná montáž
ññtovar za zvýhodnenú cenu
ññdlhšia záruka
Silvia Bíňovská
Foto: Vaillant

Investícia do nových okien je dlhodobé a dôležité rozhodnutie.
Väčšinou potrebujeme dostatok času, kým nájdeme tie správne. Dlhé hodiny
trávime pri pozornom porovnávaní ich parametrov, funkčnosti a estetiky.
Všetko preto, aby sme dosiahli unikátny charakter domu a zároveň zabránili
únikom tepla. Vedeli ste, že našu snahu môže zmariť zle namontovaný parapet?
Poradíme vám, ako sa tomu môžete vyhnúť.

Parapet

detail s veľkým významom

Vnútorný parapet… ale aký?

V ponukách jednotlivých výrobcov
nájdeme mnoho rozličných parapetov.
Ako si vybrať ten, ktorý zvýrazní atmosféru miestnosti? Odporúčame riadiť
sa podľa overených zásad. Prvá z nich
hovorí, že parapet by nemal dominovať
interiéru.
Nezabúdajme, že rám a parapet
musia tvoriť jeden celok. Dekoračný

prvok pod jednoduchým bielym oknom
alebo úzky parapet pod veľkým presklením s elegantným rámom a ozdobnou
mriežkou nemusí vyzerať dobre.
Druhá zásada odporúča prispôsobiť
parapet miestnosti, v ktorej sa bude
nachádzať. Týka sa to jeho tvaru, farby
aj materiálu, z ktorého je vyrobený.
„V kúpeľni a v kuchyni zvykne byť
parapet vystavený vlhkosti a vysokým

teplotám. Dnešné plastové prvky sú
odolné a ľahké a na rozdiel od kamenných nepotrebujú dodatočné spevnenie. Moderná technológia umožňuje
vyrobiť parapety takmer vo všetkých
farbách zo škály RAL. V tradičných
interiéroch však lepšie vyznievajú
parapety v imitácii dreva,“ uvádza
Juraj Koudela, obchodný riaditeľ pre
Slovensko a Českú republiku spoločnosti Oknoplast.
Martina Kovalíková
Foto:Oknoplast
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štýl domu a bytu

