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Gondolatok a fáról 
Szeret azerdő  

I nge,n 17 ercio v((I 	7eret, IlU1ufl) c'rdok k,rek: 
bükkÉik, gyertyin.k, g(r(/, tö/y(k. f-íny ők i. I gig értek. 

(4os( i, hogy vIsN,agondolok iiajrIni erdeirn M)rira, 
a hegy t1o1 gyónyrüen ‚úg a hiikko f'rd őnk orgonája. 

(Ápuly Li;o) 

Modernizlódó, elgépiesedő  világunkban Új ten(lencia jelent meg az épít ő ipar t rületén, ezen belül is a 

nyílászáró gyártásban. Az emberek Újra felfedezték a természetes anyagok s7épségét. Az égetett agyag, 

a kő  és a FA végre visszaszerezte több évezredes méltó helyét. Közvetlen környezetünkben a FA jelenléte 

észrevétlenül is l)efolyásolja lelki álla1)otunkat. A FA illata, kellemes tapintása, üdit ő  megjelenése meg-

nyugtató a szemnek és a szellemnek egyaMllt.Termékeinkben ötvöi ődik a m űszaki innováoió és a természet 

harmónikus szépsege. 

Mérnök és keresked ő  kollégáink segítik Oni a legideál isabb döntés meghozatalában. Kérem forduljanak 

bizalommal kollégáinkhoz és kérjék segítségüket. 

Tisztelettel: Kunkli Imre IUIJJ( o 

Cégünk bemutatása 

Szániunkra a legfontosabb a vásárló m elég((I('Itsége. Vállalkozásiinkat azért hoztuk létre, hogy ‚iz 

építkezőkni'k, építtetőknek, kivitelez őknek és szakkereske(l ő  l)artnereinknek jó miilfíség ű  fa nyílászárót 

szállíthassunk megfelel ő  ‚uon. Cégünk dinamikusan fejl ődő  vállalkozás, mely ú éves szakmai múltra 

tekint vissza. 

A PANNON THERM olyan niárkanév, iiielyet a vsarlok rendkivril vers riyke1x árú ('s jo minőség ű  ta 

	

‚4 	nyílászrókérit ismernek. Korszer ű  gépeink pontc)ssaga és a gondos emberi kéz munkája garantálja ter- 

mékeink jó minőségét. 

A PANNON THERM elnevezés ű  homlokzat i nyílászáróink EURON( )RM kialakításúak, és niegfelelnek 

az osztrák(()NORM) ('s a német(l )IN) szabványoknak is. 

1'rmékernk niin őségél külső  Szervezet, az Építésügyi Min őségellenő rz ő  lnnováiós KH1 (ÉMI) szigorú 

kritériumok szerint vizsgálta. Gyártásunkat folyamatosan ellen ő rzi. 

Gyártócsarnokaink alapterülete l)eruházásainknak megfelel ően tolyamatosan rio, illetve gépparkunkat 

állandóan korszerüsítjük. A rendkívül er ős Európai környezetvédelmi 

el ő írásoknak gyártásunk folyamán maradéktalanul eleget teszünk. 	 7 	
4.,ir 

JÓ minőségű  és esztétikailag szép reteren(iáinkat az ország egész 	 - .- 
teriilr tri m t il lh t;uk Munkiink kozott sz illod k koz 	 / 
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	nit('/lnénlyek, :saládiházak és ipari épületek nyílászárói is  

megtalálhatók. Kereskedelniii hálózatunk szintén országos kiter- 

	

• 	jedésű, így vásárlóinik könnyen hozzájuthatnak termékeinkhez.  
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