Ügyesen vagy OKOSAN a kevesebből? Vesszen a rezsi!
Ügyeskedünk, ahogy csak tudunk, megvannak a jól bevált praktikák. Éjszakára
minimalizáljuk a fűtést, egy szobába tereljük a családot, lehetőleg kevesebbet
szellőztetünk, jól felöltözünk otthon is, hiszen nem kell egy ingujjban, rövidnadrággal
párosítva rohangálni a lakásban. Már csak azért sem, mert nem mutat jól.
Természetesen ezek mind a segítségünkre lehetnek a rezsi minimalizálásában, de az
Ablakinvest Kft munkatársainak a fentieknél OKOSABB ötletük is van!
“Egyszeri beruházás, gyorsan megtérül, ráadásul most állami támogatás is igényelhető rá.” összegezhetjük röviden a nyílászárócsere előnyeit. Mindhárom érv tagadhatatlan. Amellett,
hogy egyszeri beruházásról van szó, nincs is vele sok macera. Az ablakok cseréje megúszható
nagyjából egynapos fennforgással a lakásban. Persze csak akkor tudhatjuk magunk mögött
ilyen gyorsan a beruházást, ha egy megfelelően felkészült, szakemberekből álló csapattal
dolgoztatunk.
Az Ablakinvest Kft munkatársai – több mint 25 év tapasztalatával a hátuk mögött- akár egy
nap alatt elvégzik az elavult ablakai cseréjét óvatos bontással, a törmelék elszállításával,
szükség esetén a belső gipszkartonos helyreállítással együtt.
A nyílászárókra fordított befektetés megtérüléséről valószínűleg nem kell ódákat
zengenünk. Érezzük, tudjuk, hogy az elavult megvetemedett fa okozta hézagokon csak úgy
szökik az otthon ölelő melege. Ez pedig igen komolyan jelentkezik következő hónapban a
fűtésszámlán. Ha viszont kicseréljük a nyílászáróinkat, az új PVC ablakszerkezetink is olyan
jól szigetelnek majd, mint maga a fal. Ezzel hozzávetőleg a felére csökkenthetjük a fűtésre
kiadott összeget.
Ha rendkívül baráti áron 40.000 forintot számolunk mondjuk egy családi ház havi
fűtésszámlájára, az ebben az esetben megközelítőleg 20.000 forint megtakarítást jelenthet.
Persze a fenti összeg több tényező függvénye, akár magasabb nyereséggel is zárhatunk egy
hónapot, ha például több, vagy nagyobb ablakokkal rendelkezik az otthonunk.
Ami pedig napjainkban a legvonzóbbá teheti a rezsi lefaragásának fent taglalt módját, hogy
október 29-től 40% állami támogatás igényelhető- várhatóan nemsokára benyújthatóhomlokzati nyílászárócserére az Otthon Melege Program keretében

a

nyílászárócserére

fordított összeg már önmagában is rövid időn belül megtérül, de állami pénzzel kiegészítve
kétségkívül a leghatékonyabb költségmegtakarítási módozattá lép elő.

Afelől pedig ne legyen kétségünk, hogy akkor járunk a legjobban, ha tapasztalt, sokat látott
szakemberek kezébe helyezzük ablakunk sorsát. Az Ablakinvest Kft. segítségével a rezsi
csökkenés azonnali hatását tapasztalhatják meg.
Nagyon jó ár/érték arányú termékhez juthatunk - standard és prémium kategóriás
nyílászárókhoz- TÖBBET-KEVESEBBÉRT típusú akciók keretében.
A német

minőségi alapanyagból gyártott nyílászárók INGYENESEN, hőszigetelő

habkitöltéssel készülhetnek, amiért nem kell felárat fizetnünk. Így más termékekkel
összehasonlítva, mérettől függően akár 10%- kal is javul a tok hőszigetelése.
Ahhoz, hogy később az üveg szélein ne jelenjen meg a bosszúságot okozó kicsapódó pára,
mindenképpen kérjünk „Thermix” meleg peremes üvegezést, melyhez most 50%
kedvezménnyel - de rendszertől függően akár INGYEN is - hozzájuthatunk.
Kérdés esetén kérjük a felkészült és tapasztalt szakemberek segítségét, szánjunk rá időt, hogy
személyesen is megnézzük a nyílászáró kínálatot a bemutató teremben!
Ügyeskedjünk, de OKOSAN !

