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Az NE rninäsItOs elen-

gedhetetlen feltétele a ny-
ilãszárok magyarországi
forga I mazásá na k.Term észe -
tesen	 az	 OKNOPLAST-
Group is elvegeztette ezt a
vizsgálatot. Sat, nemcsak
elvégezte, hanem az WE
történetében a leg jobb ered-
ményt érte el! Termékeink
kimagaslO müszaki szinvo-
nalát, igy a fuggetlen Ma-
gyar minäségellenôrzés is
eli sm e rte

www.oknoplast.hu
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knrs7errnnwlnhlaknv-
áriãs és a piac valamint a
szakma alapos ismeretOre
épülO tapasztalatok kihasz-
nálásával. A gyár 12 ezer
m 2 6swerfiletO csarnokokbOt	 nyilãszárO vällalata, kOzé tartozik, a
valamint korszerü irodaépületekbOl és 	 termékek eladãsa pedig Németország,
raktárakbOl illetve külsO rakterekbOl	 Ausztria, Olaszország, Lengyelország,
all. A cégnek a tizenegynéhány eves 	 Szlovákia, Csehország és Magyaror-
fennállása sorén sikerült kidolgoznia 	 szág tObb mint 250 márkakereskedés-
egy szolid márkanevet és Europa 	 ben zajlik. Minden irodában számItani
nyilászárO piacának egyik vezetä p0-	 lehet a professzionális kiszolgáldsra,
zIciOját toglalja el. 2006-ban a cég 	 ahol a megtelelO szakemberek a be-
értékesitése meghaladta a 470 ezer fektetés minden szakaszában az Onäk
ablakegységet. A dinamikus leIIOdés 	 segitsOgére sietnek, kezdve az épulet
egyrészrOl a fiatal, állandOan tejlOdO 	 homlokzatához és a helység belteréhez
müszaki és kereskedelmi alkalma- 	 megfelelO ablakok kiválasztásátOl és
zottak szakmai tudásának a felhasz- hozzáillesztésétäl egeszen a szakma-
nálásábOl ered, mésrOszrOl pedig ab-	 ilag felkészült csoport által tOrténO
ból a bizalombOl, amellyel az Ugylelek 	 professzionâlis beszerelOséig. A cég
vannak cégUnk ir6nt. A cég gazgatO- igazgatOsága által kitUzött ogyik fö
saga nagy örOmmel veszi tudomásul, cél a legmagasabb gyartási minOsOg.
hogy az OKNOPIAST-Group termOket A geppark, ahol az ablakok gyártása
vásárlOk tObb mint ket harmada a	 töriénik, a mianyag ablakok gyár-
választás sorén a család, az isme-	 tásära speciatizálOdott, a világ veze-
râsOk és a szomszédok kedvezö véle- 	 to cegei által gyártott legkorszerübb
ményOt veszi figyelembe. A vállalat	 gépeken történik, többek kOzOtt:
belsO vizsgálatai kimutatták, hogy az ROTOX, NOLLINGER, BJM és RAPID. A
ajánläsokbOl származO ilyen nagy ugy- 	 gyartási tolyamat vezérlése az ADULO
félszäm elsOsorban a termék magas program segitségével on-line mOdon,
minOsegOnek, a széles választéknak 	 az ISO 9001:2000 valamint az EurOpai
valamint a termékek nagyon esztéti-	 UniO EN 14351-1:2006 ,Ablak és ajtO"
kus kidolgozásának az eredménye.	 normák összes kOvetelmOnyeknek

Jelenleg a cOg EurOpa Iegnagyobb 	 megfelelOen tOrténik.
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Irodák:
2030 Erd, Bajcsy-Zsilinszki at 162 Tel: 23-372-142
e-mail: boi-info@unicommail.hu

Iwo

www. b oi k ft.h u

1194 Budapeszt, Méta u.31 Tel: 1-253-0667
e-mail: boi-metacentrum@unicommail.hu

7400 Kaposvár, Raktár u. 2. Tel: 82-500-542
e-mail: feher.gyula@boi5.t-onhine.hu

7400 Kaposvár, Zárda u. 19 Tel: 20-204 9095


