KÖMMERLING - Ólommentes műanyagból készül

Milyen választ vár ezekre a közhelyes kérdésekre? ...közhelyest?
– Az ablak üvegezése 1.0?
– Csak nálunk, csak most és csak
Önnek!
– Ötpontos biztonsági zárral van
az ajtó szerelve?
– Igen, mert ez egy jó ajtó!
– Német az ablak?
– Ja, natürlich!
– Ugye nincs újrahasznosított
műanyag az ablakban?
– Hogy gondolja? Hallatlan feltételezés!
Ez mind úgy baromság, ahogy
van! Gondolt-e rá, hogy esetleg
a dolgok mögé kellene nézni?
A kereskedő azt válaszolja majd,
amit hallani szeretne! Jó reggelt
kívánok!

Senki nem akar hazavinni jó és biztonságos ablakot?
A kutya mindenit! Hol a biztonság és a minőség felőli érdeklődés? Tehát jó és biztonságos
terméket senki nem akar venni? Lényeg, hogy olcsó legyen
és kész... Mármint legyen kész
időre, mert holnap költözöm, és
hamarosan itt a karácsony is!

80 MM ALATT NINCS HATKAMRÁS ABLAK |
Érdemes egy dolgot rögtön tisztázni, ami után Ön már sokkal
képzettebb lesz. Ha valaki kap
két hasonló vagy akár egyforma árajánlatot, két különböző
cégtől, akkor sok esetben hajlamosak vagyunk azt megnézni
az ár után, hogy ki hány kamrás ablakra adott nekünk árat.
Mert még a szomszéd Piri néni
is megmondta, hogy a kamraszámból minél több van, az annál jobb! „Piri néni, krumplilevest, plíz!”
Pontosabban jó, hogy megnézzük a kamraszámot, de ez alapján ne döntsünk el még most
semmit!
Van egy ökölszabály, amit érdemes követni: 80 mm alatt ötkamrás ablakok vannak, míg...

Jürgen megmondta a
magáét! Én megy csak
néztem...
Azt kérdeztem tőle, hogy a Kömmerling miért nem gyárt 80 mm
alatti hatkamrás ablakot? Pontosabban, nem tervezik-e a hatkamrás MD88 mellett egy kevésbé erős „ál” hatkamrás termék
gyártását? Ahogy a jó magyar
mondaná: igény az lenne rá!

JÜRGEN MEGMONDTA | Ha
látta volna azt a tekintetet, amit
én láttam, még ma is rémálmai
lennének! Az úr – nevezzük –
Jürgennek, elmondta, hogy ő
tisztában van a mi „hatalmas”
piacunkkal és látja azt a sok csodaablakot is, ami a piacunkat
jellemzi.
Egyet kért: értsem meg, hogy
80 mm alatt nincs valódi hatkamrás ablak! Minden hatkamrás ablak, ami 80 mm mélység
alatt van, az ötkamrás értékű
termék. A Kömmerling gyárt 76
mm-es profilt, de még az is öt
kamrát épít bele.

Ugye nincs újrahasznosított alapanyag az ablakban?
... A kereskedő sok esetben nem
tesz említést az újrahasznosításról, mert hibafaktornak érzi
az eladásánál. Illetve sok esetben ő sem tájékozott a témával
kapcsolatban. Két ismerethiányos ember pedig elmókázgathat egymással.
- Ugye nincs újrahasznosított
műanyag az ablakban?
- Őőőőőő... nálunk nincs!
Akkor mi az a szürke az ablak
oldalán, talán Matyó hímzés?

Nagyon szeretném azt hinni,
hogy ez nem így van, de a tény,
az most tény marad! Az ár kérdése olyan minőségben nyomja
el racionális énünket, hogy az
már félelmetes léptéket kezd
ölteni. Picit kezdjünk felébredni,
mert nem 2-3 000 forinttal játszunk, mint a kínaiban!

Kamraszám:
ökölszabály!

Íme

az
Hoppá, egy olcsó „C” osztályos profil, tele szabálytalansággal!

