
[1 Fontos, hogy teijes mértékben megbIzhatO, nagy mUltü partnerre támasz-
kodjon. Ez lehet a garancia, hogy valOban azt az ablakprofilt kapja, melynek
meggyOzä metszetét megmutatták Onnek. Elöfordulhat, hogy a kereskedO
a megbeszélthez képest egy olcsóbb, kevésbé szInvonalas terméket szállIt,
miután ügy veil, hogy Ugysem fogja szétf(irészeini az ablakot, hogy meggyö-
zödjön róla, azt kapta-e, amit megrendeit. Félrevezetä lehet, amikor egy ab-
iak-összeáilItO cég az áitaia használt profilrOi, abiak aiapanyagrOi nevezi el a
termékét. Ezzel azt sugalija, hogy az egész abiak minOsége azonosItható az
esetieg nevesnek mondható profil minôségévei. Az igazság az, hogy nagyon
sok mütik az összeáiiItáson és az egyéb hasznáit anyagok minöségén, me-
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Iyeket rendszerint nem neveznek meg. EgyérteimCien eIOny, ha az abiakké-
szItö maga gyártja a fö elemeket is, hiszen Igy tudja az anyag és a kidoigozás
egységét a teginkább garantáini.

[]Egy másik eigondoikodtatO példa, amikor egy fa abiak qyártó azt áliItja, hogy
az 6 abiakát nem keil Iegaiább 5 évente üjra lefesteni. Ilyenkor tanuiságos a
reakciO a következö kérdésre:

Tudna nekem mutatni olyan referenciát, mely több mint 5 eves és nem volt
üjra festve?

[1 On bizonyára nem ía vagy mQanyag profiiokat, uvegdarabokat, iéceket rendei, hanem megoldá-
sokat, meiyek a iegnagyobb mértékben beengedik a fényt, vagy éppen megfeielOen árnyékoinak.
A legnagyobb mértékben biztosItják a ház beisö meiegét az idöjárástOi függetienul, vagy éppen
a iegjobb szeliöztetést, a iegnagyobb egybefuggö nyIiást a faion. Mindezt könnyen kezelhetöen
és olyan tartós minôségben, hogy ne Onnek kelijen ezeket az abiaknak nevezett megoidásokat
karbantartani, szereini, idöközönként Iecseréini, hanem ezek az igazi megoldások szoigáiják Ont
a iegteijesebb mértékben.

A fenti kérdésekre a megoldásokat a 77 év tapasztalatával rendelkezö Internorm,
Europa piacvezetö ablakgyártója kInálja. Részletesebb és személyre szabott infor-
mációkat a kereskedö partnerektöl tudhat meg. A válaszokat egy - az On kereske-
döjétöl kapott - összehasorilItO táblázatba foglalva igazán megalapozott, Jo don-
test hozhat, melynek eredményét évtizedek mültán is élvezni fogja.


