
Kedves Hölgyem és Uram!

Ebben a 4 lépéses “kisokos”-ban szeretnénk tájékoztatást nyújtani Önnek, nyílászáróinak 
otthonában történő felmérésének lépéseiről, annak folyamatáról.

Ime a lépések:

1. Első lépésként előzetes ajánlatot kapott értékesítő kollégánktól a megbeszélés során felmerült 
igényei alapján.  Ezt az ajánlatot Ön elfogadta, mely után felmérő kollégánk, - aki egyben  a 
cégünk tulajdonosa is  - kapta meg az Ön elérhetőségét.

2. A megadott elérhetőségek valamelyikén a kolléga felveszi Önnel a kapcsolatot, időpontot 
egyeztet, hogy az Önnek legmegfelelőbb időpontban végezze el nyílászáróinak műszaki 
felmérését.  

3. A felmérés során a következő kérdésekre számíthat kollégánktól:

A.  Ha Ön új házat épít - milyen vastagságú hőszigetelést tervez a külső homlokzatra? 
B.  Ha Ön nyílászárót cserél - tervez-e mostanában vagy a későbbiek folyamán hőszigetelést   a 

külső homlokzatra? Milyen vastagságú (cm) szigetelésben gondolkodik?
     - Ablak fölé épített (régi típus 30X30 cm) redőnyszekrénye helyett újat szándékozik beépíttetni                    
vagy megszüntetésre kerül? Ha megszüntetésre kerül, a javítást kivel fogja végeztetni?  
      - Visszajavítás: - Ön végzi/végezteti?
                               - Bennünket bíz meg vele?

A további kérdések azonosak:
- Nyílászáróját milyen anyagból szeretné (fa, műanyag, alu)? Az értékesítő kollégától melyik 

profilra kapott ajánlatot?
- Tervez-e most vagy később redőnyt, szúnyoghálót vagy ezek kombinációját? Esetleg fix 

szúnyoghálót? Zsaluziát? Ha valamelyiket tervezi, a kolléga jelezni fogja Önnek a műszaki 
megoldást- tokszélesítő szükséges. Kétszárnyú ablak -160 cm-t meghaladó szélesség esetén - 
mindkét oldalra szükséges.

- Kér-e külső vagy belső párkányt? Ha igen, milyen anyagból szeretné? -gránit, műmárvány 
(Helopal), alu (színre festett), műanyag (fehér)

    
    A párkányok felmérésére a nyílászárók beépítése után kerül sor. A belső műanyag párkány 
raktárkészlet, a festett aluminium és műmárvány esetében egyedisége miatt a gyártási határidő 
3-4 hét.

4. A kolléga elvégzi a kapott információk tükrében az Ön nyílászáróinak felmérését.

Bízunk abban, hogy e rövid tájékoztató elősegíti felmérő kollégánkkal a kölcsönös együttműködést.
Az itt nem említett, de Önben felmerült kérdéseivel forduljon bizalommal kollégánkhoz. 

                                                                                                   Fészekrakó 96 Bt.
                                                                                                           
                           
 


