6 fontos dolog, ami megkülönbözteti
a MARSHALL-t a többi gyártótól
A PIACVEZETŐK
között
A MARSHALL az egyik
piacvezető a magyar la−
kossági vásárlók szegmen−
sében. Ezt a pozíciót a mi−
nőség iránti elkötelezettséggel, és kemény munkával
érdemeltük ki. Emellett több európai országba −
Olaszországba, Ausztriába, Németországba, Ro−
mániába − jelentős mennyiségben szállítunk, mivel
felvesszük a versenyt bármelyik európai gyártóval.

A MINŐSÉG
az első szempont
Az általunk gyártott abla−
kok és ajtók több lépcsős
minőségellenőrzésen esnek
át, emellett a legmodernebb
német automata gyártógépeken készülnek, melyek
csak minimális mértékben igényelnek emberi beavat−
kozást. Az ablakok egyik legfontosabb összetevőjét, a
PVC profilt Németországból, a vasalatokat pedig
Ausztriából importáljuk. Mindezekből fakadóan ki−
emelkedően jó a minőség, ez pedig nagyon hosszú
élettartamot eredményez.

Már a TÉVÉBEN
is láthatta
Az egyik legnézettebb ke−
reskedelmi csatornán, a
Tv2−n már a 6. évadban
szereplünk, a népszerű Fal−
forgatók című lakásfelújító sorozatban. Eddig több,
mint 50 adásban mutathattuk be ablakaink, ajtóink
kiemelkedő tulajdonságait, és adásonként kb. három−
százezer néző láthatta, miként vált hasznára az ajtó−
és ablakcsere az ingatlan tulajdonosai számára. En−
nek is köszönhetően rendkívül nagy kereslet jelentke−
zik a MARSHALL termékek iránt a kereskedőinknél.

Megalapozott
GARANCIA
Nálunk a GARANCIA nem
csak egy üres ígéret. Egyes
gyártók hosszú (pld. 10
éves) garanciaidőit nem ér−
demes komolyan venni, amikor még csak 1−2 éve
működnek, és a harmadik évben talán már nem is lé−
teznek. Nemrégiben tanúi lehettünk, hogy gyártók
megszűnése esetén a garancia is köddé vált (pld.
Vaartus, Premier, Profi, ARTHY−Therm, Szuromi Abla−
kok, Plastherm). Ezek mellett a garanciavállalást ko−
molytalanná teszi az is, ha Ön a nyílászárókról nem
kap számlát, pedig a vevő csak ez alapján érvénye−
sítheti a garanciális igényt. Ezekkel szemben a MAR−
SHALL közel 10 éve végzi tevékenységét, minden ter−
mékéről számlát ad, évről évre fejlődik, és komoly be−
ruházásokat hajt végre a saját tulajdonú ingatlanai−
ban. Ezért is bízhat a MARSHALL stabil hátterében.

Folyamatos
FEJLESZTÉSEK
Jelenleg is folyik egy kö−
zel 1 500 000 000 Ft−os
beruházás: új gyártócsar−
nok (5.000 m2) és iroda−
ház (1.000 m2) építése, illetve gyártógépek be−
szerzése. Ezek után a MARSHALL Magyarország
legnagyobb kapacitású ablakgyártója, illetve Kö−
zép−Európa egyik legjelentősebb ablakgyártója lesz.

Pénzügyi
KORREKTSÉG
A MARSHALL pénzügyi
megbízhatóságát az
Opten hitelminősítő a leg−
magasabb, 'A' szintűre ér−
tékelte. Ez a vállalat felelősségteljes, korrekt pénz−
ügyi magatartását, és hitelképességét jelöli.

