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Az OKNOPLAST-Group 1994-ben alakult meg, a korszer ű m űanyag

ablakgyár-tás és a szakma valamint a piac alapos ismeretségére

épülő tapasztalatok kihasználásával A gyár 12 ezer m összterületú

csarnokokból valamint korszerú irodaépületekb ő l és raktárakból

illetve nyitott tároló és rakterekb ő l áll. A cégnek a tizenegynéhány

éves fennállása során sikerült kidolgoznia egy szolid márkanevet

és elfoglalnia Európa nyilászáró piacának egytk vezetó pozícióját.

2006-ban a cég eladása meghaladta a 470 ezer ablakegységet.

A dinamikus fejl ődés egyrészrő l a fiatal, állandóan fejl ődó múszaki

és kereskedelmi dolgozók tudásának, szorgalmának felhasználásából

származik, másrészrd pedig abból a bizalomból, amellyel az Ügyíelek

vannak cégünk iránt. Nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy

az OKNOPLAST-Group terméket vásárlók több mint kétharmada

a választás során a család, az ismer ősök és a szomszédok kedvezó

v'leményét veszi figyelembe. A vállalat bels ő vizsgálatai kimutatták,

ngy az ajánlásokból származó ilyen nagy ügyfélszám els ősorban

termék nagyon magas minóségének, az ablakok széles választekának

.alamint a termékek nagyon esztétikus kidolgozásának az

eredménye. Jelenleg a cég Európa legnagyobb nyílászáró vállalatai

közé tartozik, a termékek eladása pedig Szlovákia, Németország,

Ausztria, Olaszország. Lengyelország. Csehország és Magyarország

több mint 250 tagú Márkakereskedói hálózatán keresztül történik.

Minden irodában számítani lehet a professzionális kiszolgálásra, ahol

a megfeleló szakemberek a befektetes minden szakaszában az Önök

segitségére sietnek, kezdve az épület homlokzatához és a helység

belső teréhez megfelelő ablakok kiválasztásátő l és hozzáillesztésétd

egészen a szakmailag felkészült csoport által történ ő professzionális

beszereléséig. A cég igazgatósága által kit ű zött egyik fő cél

a legmagasabb gyártási min őség. A géppark, ahol az ablakok gyártása

történik, a PVC ablakok gyártására specializálódott, a világ vezető

cégei által gyártott legkorszerűbb gépeken történik, többek között:

ROTOX, BiM és RAPID. A gyártási folyamat vezérlése az ADULO program

segítségével on-line módon, az lSO 9001:2000 összes követelményének

valamint az Európai Unió új normájának megfelel ően történik.


