
Τα 14 σημεία  ενός κουφώματος από την Styletech 

1. Προσφέρουμε άμεση  OnLine κοστολόγηση και  παραγγελία, εισάγοντας τις διαστάσεις και τις

επιμέρους επιλογές του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

2. Τα προϊόντα μας είναι συσκευασμένα και έτοιμα προς τοποθέτηση.

3. Οι επιλογές είναι πλήρεις όπως παρουσιάζονται και δεν χρειάζεται να προβλέψετε παρελκόμενα.

4. Προμηθευόμαστε γνήσια υλικά απευθείας από τα εργοστάσια παραγωγής χωρίς δίκτυο εμπόρων,

μεταπωλητών και κατασκευαστών.

5. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας με αυστηρά κριτήρια αξιοπιστίας και τους δεσμεύουμε για την

ποιότητα και τον χρόνο παράδοσης.

6. Εξασφαλίζουμε την τήρηση των προδιαγραφών τόσο για τα έτοιμα όσο και για τα παραγόμενα

προϊόντα με και χωρίς τοποθέτηση.

7. Μεριμνούμε για τον επαρκή εφοδιασμό της αποθήκης μας και διασφαλίζουμε την συνεργασία

μεταξύ των εμπλεκομένων τμημάτων – προμηθευτών ώστε να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας

έγκαιρα, σωστά  και αξιόπιστα.

8. Βέλτιστη χρήση των κατάλληλων υλικών σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία μας, για το

τέλειο αποτέλεσμα.

9. Για όλα τα προϊόντα μας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τοποθέτησης, από τα ειδικευμένα

συνεργεία μας.

10. Ειδικοί επιστήμονες, αρχιτέκτονες, διακοσμητές και εξειδικευμένοι τεχνίτες προτείνουν λύσεις που

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις κάθε έργου.

11. Η εγγύηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Styletech, εξασφαλίζεται με πιστοποιητικά από

όλους τους αρμόδιους φορείς (Ινστιτούτο Πιστοποίησης Rosenheim, ISO, CE, IFT κλπ) ενώ ο πελάτης

λαμβάνει μαζί με αυτά και τις εργοστασιακές γραπτές εγγυήσεις κατασκευής που αντιστοιχούν στο

υλικό που επιλέγει.

12. Με Ισχυρό Αίσθημα Ευθύνης προς το Περιβάλλον, Προσφέρουμε Καινοτόμες Λύσεις.

13. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

μας, στην Αθήνα και δεν έχουν καμιά σχέση με παρεμφερή προϊόντα η no Name που

κατασκευάζονται στο εξωτερικό και εισάγονται στην Ελληνική αγορά και δυστυχώς πωλούνται ως

Ελληνικά προϊόντα.

14. Τα κουφώματα STYLETECH  βρίσκονται στην διάθεσή σας και μετά την τοποθέτηση των προϊόντων

μας με άριστα οργανωμένο after sale service για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα ή ερώτημα σας.

Συνθετικό και αλουμινίου κούφωμα Styletech.sa σημαίνει: 

πάντα εξαιρετική ποιότητα υλικών και κατασκευής, έτοιμο για τοποθέτηση, σε ασυναγώνιστη τιμή, με 

ονομαστική εγγύηση και διάρκεια . 

Στην Styletech.sa ότι δημιουργούμε, 

το κατασκευάζουμε σαν Γερμανοί,  αλλά το αγαπάμε σαν Έλληνες. 

info@styletech.gr www.styletech.gr




