Solidne drzwi

Oferta czerwiec 2017

PRZED PAŃSTWEM NOWA MARKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

SOLIDIO !!!

Solidio jest to zabawna modyfikacja słowa solid.
W języku polskim narzucające się skojarzenie to „solidność”.
W wielu językach świata słowo solid oznacza: stałość, trwałość, rzetelność, siłę.
Wierzymy, że prosta pisownia, przyjemne brzmienie i solidny zakres skojarzeń pomogą w budowaniu pozytywnego
wizerunku marki wśród naszych odbiorców.

W jakim celu powstało Solidio?
Rynek drzwi zewnętrznych jest bardzo zróżnicowany. Klienci z segmentu wysokiego są wymagający i
wyedukowani. Poszukują drzwi wysokiej jakości, bogato wyposażonych i o bardzo dobrych parametrach
izolacyjnych. Właśnie z myślą o tych wymagających Klientach budujemy naszą markę MARTOM. Daje ona
bardzo szeroki wybór pod względem dostępnych opcji budowy, wyposażenia, designu, szyb, kolorów, dodatków
itd. Będziemy nadal rozwijać wizerunek MARTOM jako marki Premium, oferującej produkty z wysokiej półki,
stale zwiększając jej prestiż i zasięg.
Oczywiście oprócz segmentu Premium na rynku jest mnóstwo Klientów, dla których najważniejszym kryterium
wyboru jest niska cena. Nie są oni zainteresowani dogłębnym studiowaniem budowy czy parametrów drzwi.
Podejmują decyzję na bazie pewnych uproszczeń takich jak np. grubość skrzydła i oczekują szybkiego terminu i
niskiej ceny. Nie zawsze Klient taki jest ignorantem, czasami po prostu przeznaczenie drzwi pozwala na
zastosowanie tańszych opcji, np. drzwi do nieogrzewanego budynku gospodarczego.
Właśnie w celu pozyskania Klientów z segmentu niskich cen stworzyliśmy markę Solidio.
Być może zadajecie sobie Państwo pytanie, po co tworzyć nową markę, skoro można zrobić promocję na
wybrane modele MARTOM i na jedno wyjdzie?
Mając na co dzień kontakt z całym przekrojem Klientów na pewno Państwo doskonale wiecie, jak bardzo różnią
się Klienci z segmentu Premium od Klientów z segmentu niskich cen. Mają oni diametralnie różne potrzeby, inną
mentalność, w inny sposób podejmują decyzję i na różne rzeczy zwracają uwagę. Dla jednych różnica w cenie
100 zł nie ma żadnego znaczenia, inni za 5 zł pojadą kupić do sąsiedniego miasta. Dlatego należy się
komunikować z nimi w zupełnie inny sposób.
Mając na myśli profesjonalne budowanie wizerunku obu marek i precyzyjne docieranie z przekazem do obydwu
segmentów rynku uważamy, że stworzenie nowej marki jest strategicznie niezbędne. Docelowo będziemy również
dążyć do zróżnicowania produktowego, tzn. że standardy techniczne drzwi Solidio będą się różnić od standardów
drzwi MARTOM.

Drzwi o grubości skrzydła 72mm. Zapewniają
najwyższy poziom izolacji cieplnej i mogą
być stosowane do domów o standardzie
energooszczędnym.

Drzwi o grubości skrzydła 55mm, posiadają
bardzo dobre parametry przenikalności
cieplnej. Z nawiązką spełniają rygorystyczne
wytyczne UE dotyczące izolacyjności cieplnej
drzwi zewnętrznych.

Drzwi o grubości skrzydła 55mm i klasie
antywłamaniowości RC2 zapewniają bardzo
dobą ochronę przed włamaniem.

Aries
Dwa w jednym - drzwi niezwykle skutecznie
chronią przed włamaniem (klasa RC3)
i
równocześnie
posiadają
znakomity
współczynnik wyciszenia aż 42dB. Drzwi
wyposażone w najnowszej generacji zamek
listwowy - skrzydło ryglowane jest aż w
trzynastu miejscach.

Aries Inox
1109 zł

1269 zł

799 zł

959 zł

899 zł

1039 zł

1309 zł

1469zł

Dostępne kolory

złoty dąb

orzech ciemny

winchester*

antracyt*

*niedostępne w modelach Libra

Dostępne ościeżnice

Orion

Orion Inox
1139 zł

1269 zł

899 zł

959 zł

939 zł

1039 zł

1369 zł

1469 zł

asymetryczna

Dostępne akcesoria
inox
tytan
stare złoto

Klamka Niagara
dedykowana tylko do
drzwi 55 i 72

130 zł

inox

Klamka Haga
dedykowana tylko do
drzwi 55 i 72

Orion Reflex

Orion Milk

150 zł

1599 zł

1599 zł

1379 zł

1379 zł

satyna
patyna

Klamka Kastor
dedykowana tylko do
drzwi 55 i 72

55 zł

Klamka Malta
dedykowana tylko do
drzwi klasy RC2 i RC3

190zł

Klamka Strong 1
dedykowana tylko do
drzwi klasy RC2 i RC3

Dorado Reflex

Dorado Milk

150zł

1499 zł

1499 zł

1279 zł

1279 zł

Klamka Strong 2
dedykowana tylko do
drzwi klasy RC2 i RC3

Wszystkie drzwi dostępne są tylko w komplecie z klamką i wkładkami.
Ceny drzwi nie obejmują cen akcesoriów.

150zł

Dostępne akcesoria

Komplet wkładek WILKA do drzwi 55
system jednego klucza
- nikiel
- mosiądz

75 zł

Komplet wkładek WILKA do drzwi 72
system jednego klucza
- nikiel
- mosiądz

105 zł

Komplet wkładek antywłamaniowych 6.2.C WILKA
do drzwi RC2 oraz RC3
system jednego klucza
- nikiel

140 zł

Cetus

Wizjer

Libra
1139 zł

1139 zł

899 zł

899 zł

939 zł

939 zł

1369 zł

1369 zł

12 zł

Możliwy jest skrót wybranych modeli
drzwi do 90mm.

Dostępne rozmiary

80

90

Partner Handlowy

Libra Reflex

Libra Color
1499 zł

1499 zł

999 zł

999 zł

Wzory i kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z przepisami prawa.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów zawartych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Publikacja ta nie stanowi oferty w
rozumieniu prawa i jest drukowana jedynie do celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności.

