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Dveře Masonite zahajují stavební sezónu s online konfigurátorem a
novým webem
Společnost Masonite CZ spol. s r.o., největší výrobce dveří v České republice,
otevírá stavební sezónu s online konfigurátorem dveří a novými webovými
stránkami www.masonite.cz. Se službou konfigurátoru může mít každý ve svém
interiéru kvalitní české dveře na míru. Jednoduše a rychle s výběrem z více než
1 500 druhů dveří.
Na nových webových stránkách najdete přehledně zobrazené portfolio interiérových,
bezpečnostních, protihlukových, protipožárních nebo posuvných dveří. Tradiční český
výrobce s 60letou zkušeností dává důraz na funkčnost, odolnost a vzhled dveří s inspirací
a znalostí světových trendů v oboru.
Novinkou je online konfigurátor, ve kterém si navrhnete kompletní sestavu dveří od
zárubní až po kliku a ušetříte tak čas při jednání s prodejcem. Každý, nejen náročný
zákazník, si může splnit své představy a pořídit si dveře na zakázku. V sestavách aplikace
je připraveno více než 1 500 druhů dveří. Ve svém interiéru buď můžete nechat dveře
splynout s ostatním vybavením, nebo z nich naopak udělat zajímavý architektonický prvek.
V devíti krocích si jednoduše vyberete model a typ dveří, velikost, výrobní materiál, způsob
povrchové úpravy, barvu, možnost prosklení, typ a zpracování zárubní, kliku nebo
speciální požadavky na větrání či bezpečnost. Po dokončení výběru je ihned zobrazený
fotografický náhled dveří s cenovou nabídkou, kterou můžete vytisknout, exportovat do
PDF nebo poslat prodejci.
Vyzkoušejte online konfigurátor dveří na www.masonite.cz.
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O společnosti Masonite CZ spol. s r.o.
Český výrobce dveří s tradicí již od roku 1961 dodává na tuzemský a evropský trh interiérové a
speciální dveře s požadavky na bezpečnost, hluk, vlhkost a požární odolnost. Portfolio
interiérových dveří obsahuje více než 1 500 druhů s různými povrchy a typy zpracování
(hladké bílé, kašírované, CPL lamináty, 3D fólie, HPL lamináty, posuvné systémy). Největší
výrobce dveří v ČR exportuje své produkty do Francie, Německa, Holandska, Slovenska,
Rakouska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Chorvatska a dalších zemí Balkánského
poloostrova.
Se 170 zaměstnanci je součástí nadnárodní americké společnosti Masonite, která vyrábí
stavební komponenty (dveře, okna).
Kontakt: +420 567 121 411, email: czechinfo@masonite.com, www.masonite.cz
Pro více informací k tiskové zprávě kontaktujte:
Ing. Ivana Duchoňová
Marketingové poradenství
E-mail: ivana.duchon@gmail.com
Tel. +420 727 822 795
www.linkedin.com/in/duchonova
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