Όλες οι εκτελέσεις μας, δημιουργούνται με τρόπο
και με βάση τις ανάγκες των πελατών μας. Η
λειτουργικότητα, η υψηλή ποιότητα και οι
λογικές τιμές που προσφέρουμε, αποτελούν
μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα
τζάκια μας να ξεχωρίζουν στην αγορά. Η
αισθητική και το ύφος που έχουν δοθεί στα
προϊόντα μας, προσφέρουν στους χρήστες μια
ευρεία επιλογή διακόσμησης. Μοναδικό εμπόδιο
μπορεί να αποτελέσει η προσωπική φαντασία,
αλλά όπως αποδεικνύεται μέσα από τα πολλά
χρόνια εμπειρίας μας, οι πελάτες μας διαθέτουν
φαντασία σε απεριόριστα επίπεδα.
Προσφέρουμε ζεστασιά - αφού η σημαντικότερη
αποστολή των τζακιών της εταιρείας μας.
Βλέποντας την λάμψη που πηγάζει από το
εσωτερικό των τζακιών μας, μπορείτε να
καταλάβετε ότι έχουμε δημιουργήσει κάτι
διαφορετικό...
Έχουμε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα, μια
ζεστή ατμόσφαιρα...

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην πολωνική
αγορά από το 1998, όταν και ξεκίνησε να
κατασκευάζει περσίδες τζακιών. Αυτή τη στιγμή
είμαστε μια ευρέως γνωστή και αναγνωρισμένη
κατασκευαστική εταιρεία τζακιών και αξεσουάρ
τζακιού. Χάρη στην δυναμική ανάπτυξη, την υψηλή
ποιότητα και την ανθεκτικότητα των προϊόντων
μας, βρεθήκαμε γρήγορα στην πρώτη γραμμή
ανάμεσα στις κατασκευαστικές εταιρείες τζακιών
της Ευρώπης. Από την πρώτη μέρα ύπαρξής μας,
μας οδηγούσε μια ιδέα που έλεγε «καλό, γιατί είναι
Πολωνικό», ενώ αυτό που μας έκανε να διαφέρουμε
από τους ανταγωνιστές μας, ήταν η παροχή στους
πελάτες με προϊόντα ασφαλή και αποδοτικά.
Φροντίζουμε ώστε οι συσκευές μας να πληρούν τα
υψηλότερα πρότυπα και να συμμορφώνονται με
τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Η αξιόπιστη
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
εξασφαλίζεται από ένα έμπειρο προσωπικό
πώλησης, το οποίο κατέχει ευρεία τεχνική γνώση
σχετικά με τα προϊόντα, την εγκατάσταση και τον
εφοδιασμό.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
• ενεργειακών τζακιών αερόθερμων
(μαντεμένιων και χαλύβδινων)
• ενεργειακών τζακιών καλοριφέρ
• τζακόσομπων
• τζακιών αερίου
• σομπών επενδυμένων με πλακάκια
• βιολογικών τζακιών
• περσίδων τζακιού
• επενδύσεων
• υλικών απαραίτητων για την εγκατάσταση
τζακιών

Η αποστολή μας είναι:
Να θερμαίνουμε τις καρδιές σας, να ζεσταίνουμε
το εσωτερικό και να εξάπτουμε την φαντασία...

Πιστεύουμε, ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια ζεστή
ατμόσφαιρα σπιτικής ηρεμίας. Θέλουμε, το θέαμα της
ζωντανής φλόγας και η ζεστασιά που πηγάζει από αυτήν, να
μπορεί να την χαίρεται ο καθένας σας, γι' αυτό και ο
πρωταρχικός στόχος της kratki.pl είναι η παροχή προϊόντων
υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές.

Οι στόχοι μας είναι:
- η δημιουργία ζεστής ατμόσφαιρας και η παροχή σπιτικής ζεστασιάς στα
σπίτια των πελατών μας
- η οικοδόμηση και η ενίσχυση θετικών σχέσεων με τους εμπορικούς εταίρους,
τόσο από την Πολωνία όσο και από το εξωτερικό
- την προώθηση της ιδέας «είναι καλό, γιατί είναι Πολωνικό»
- η υποστήριξη εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα, καθώς και η φιλανθρωπική βοήθεια σε παιδιά
η υποστήριξη εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα, καθώς και η φιλανθρωπική βοήθεια σε παιδιά
- ο καθορισμός προτύπων και τάσεων καθώς και η συνεχής επέκταση σε νέες
αγορές

ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ
- η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές
- η μόνιμη ανάπτυξη προσφοράς των προϊόντων, καθώς και η συνεχής
ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, μέσα από
την επέκταση της γκάμας προϊόντων
- εισαγωγή στην καινοτομία προϊόντων
η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής, η επέκταση του μηχανικού
εξοπλισμού και των αποθεμάτων με την εφαρμογή του προτύπου ISO

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Τα προϊόντα μας μπορείτε να
τα βρείτε στην Πολωνία καθώς
και στις ακόλουθες χώρες:
Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία,
Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία,
Λευκορωσία, Ρωσία, Ουκρανία,
Τσεχία, Σλοβακία, Γερμανία,
Σλοβενία, Κύπρο, Ελλάδα,
Ισπανία, Πορτογαλία,
Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία,
Ελβετία και Ιταλία.

έχουμε μια ευρεία
γκάμα προϊόντων
φροντίζουμε κάθε
λεπτομέρεια

παρέχουμε υλικά
μάρκετινγκ
ΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΣ

είμαστε
εφευρετικοί

διαθέτουμε ένα
ευέλικτο τμήμα
είμαστε επαγγελματίες
σύμβουλοι
είμαστε επαγγελματίες
σύμβουλοι
εξασφαλίζουμε συνεχή έλεγχο
ποιότητας

διαθέτουμε σύγχρονη
τεχνολογία παραγωγής

ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΙ
Κατά τον σχεδιασμό νέων μοντέλων, φροντίζουμε ώστε το κάθε προϊόν να πληρεί τις ανάγκες
των πελατών μας . Εξετάζουμε τις ανάγκες , ψάχνουμε τον κατάλληλο σχεδιασμό και
χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογίες, ώστε τα προϊόντα μας να είναι μοναδικά και
εξαιρετικά.
Αυτή τη στιγμή στο τμήμα σχεδιασμού εργάζονται 20 άτομα.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προηγμένος καθώς και τακτικά αναπτυσσόμενος και ενημερωμένος μηχανικός εξοπλισμός, που
διαθέτει μεταξύ άλλων μηχανήματα κοπής λέιζερ (TruLaser 5030 fiber (L41) - 3 kW, TruLaser 5030 fiber (L56)
- 5 kW TruLaser 5030 fiber (L68) - 5 kW, Punch: TruMatic 3000 fiber - 3 kW), κουρμπαδόροι CNC, καθώς και
ρομποτικοί σταθμοί συγκόλλησης. Εξασφαλίζουν την μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας
παραγωγής και αυξάνουν την αποδοτικότητά της.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι συνεχείς προσπάθειες, η άμεση επαφή με τον τελικό πελάτη και οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις
παραγωγής, μας επέτρεψαν να αποκτήσουμε ηγετική θέση στον σχετικό κλάδο. Η υψηλή ποιότητα των
προϊόντων και οι προσιτές τιμές, κέρδισαν γρήγορα την εμπιστοσύνη και την εύνοια των πελατών,
ενώ η συνεχής διευρυμένη προσφορά επέστησε την προσοχή πολλών μελλοντικών εμπορικών
εταίρων.
Αυτή τη στιγμή οι καταγγελίες και τα παράπονα ανέρχονται στο 0,66 %, ενώ τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζουν πτωτική τάση χάρη στην βελτίωση και τελειοποίηση των προϊόντων μας.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ
ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βασική αρχή των κατασκευαστών της
εταιρείας μας είναι η ασφάλεια του χρήστη, η
υψηλή απόδοση και η χαμηλή εκπομπή ρύπων.
Εξίσου σημαντικό για εμάς αποτελεί ο
μοντέρνος σχεδιασμός και η λειτουργικότητα
των κατασκευασμένων συσκευών.
Διαθέτουμε ένα σύγχρονο εργαστήριο, το
οποίο συμμορφώνεται με το πρότυπο PN-EN
13240 ''Συσκευές θέρμανσης χώρου με στερεά
καύσιμα".
Στο χώρο αυτό εκτελούμε προκαταρκτικές
έρευνες πριν τις τελικές δοκιμές σε
πιστοποιημένο εργαστήριο. Ένα ενεργειακό
τζάκι ελέγχεται ως προς: την απόδοση, την
ισχύ, την θερμοκρασία των καυσαερίων και την
εκπομπή οξειδίων.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βρισκόμαστε στο στάδιο εκτέλεσης ενός σχεδίου, που σχετίζεται με την εφαρμογή διεθνούς
προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.
Η ολοκλήρωση των εντατικών εργασιών μέσα στα πλαίσια συνολικής οργάνωσης, είναι
προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου του 2016. Ως αποτέλεσμα αυτών των
δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιηθεί διαδικασία πιστοποίησης για την εφαρμογή του
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 από ανεξάρτητη πιστοποιημένη εξωτερική
εταιρεία, που διαθέτει την διαπίστευση του Πολωνικού Εθνικού Κέντρου Διαπίστευσης. Το
εφαρμοσμένο και πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, εισάγει υψηλά παγκόσμια πρότυπα, τα
οποία επιτρέπουν σε πλήρη βαθμό την αναγνώριση των απαιτήσεων των πελατών, την αντίληψή
τους σχετικά με την συνεργασία με την εταιρεία, καθώς επίσης και στηρίζουν την συνεχή βελτίωση
της εταιρείας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της. Η εφαρμογή του συστήματος επιτρέπει την
διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διεθνές
επίπεδο. Επιτρέπει την διατήρηση ηγετικής θέσης στον κλάδο και την προσαρμογή στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΥΛΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Τα υλικά μας εκπροσωπούν διάφορες γραμμές παραγωγής. Διατίθενται σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή, ενώ καθίσταται δυνατή η γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά δεδομένα των
προϊόντων μας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2013/2014/2015

Targi YAPI - TURKEYBUILD 2013
/ Istambul

FLAM'EXPO 2013 / Lion

CONSTRUMA 2013 / Budapest

RESTA 2013 / Vilnius

PROGETTO FUOCO 2014 / Verona KOMINKI - BUDMA 2014 / Poznań

KOK WELS 2015 AUSTRIA / Wien

«САЛОН КАМИНОВ»
2013, 2014, 2015/ Moscow

Watch video from
ISH 2015 Exhibition

ÉNERGIE & HABITAT 2012 / Namur

ISH 2013, 2015 / Frankfur am Main

INFOTHERMA 2014 / Ostrava

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Διεξάγουμε δωρεάν εκπαιδεύσεις σε τεχνικούς εγκατάστασης και σε τοπικούς και ξένους
εμπορικούς εταίρους

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ακολουθήστε μας στο Facebook και μείνετε συντονισμένοι με όλα τα νέα της εταιρείας μας.

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΗΝ
ΣΤΟΣΕΛΙΔΑ KRATKI.TV θα βρείτε τα πιο πρόσφατα βίντεο παραγωγής, συναρμολόγησης και
εγκατάστασης.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE
Στον ιστότοπο youtube.pl θα βρείτε τα πιο πρόσφατα βίντεο παραγωγής, συναρμολόγησης και
εγκατάστασης.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ
Η διαδρομή προόδου από μια εταιρεία χαμηλού
προφίλ σε έναν γνωστό και αναγνωρισμένο
κατασκευαστή, ήταν μακρινή και όχι πάντα εύκολη.
Μας έδωσε ωστόσο μεγάλη ικανοποίηση και δίδαξε
μας πολλά. Αυτή τη στιγμή η προσφορά της
εταιρείας Kratki.pl παρουσιάζεται τακτικά στις πιο
σημαντικές βιομηχανικές και εμπορικές εκθέσεις.
Έχουμε κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία και
διακρίσεις. Χάρη στην γνωριμία μας με τον
βιομηχανικό κλάδο, που επικεντρώνεται στις
ανάγκες του πελάτη και έχει ως βάση την ταχεία
ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς, μπορούμε
να νιώθουμε ότι κατέχουμε ηγετική θέση ανάμεσα
στους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές τζακιών, ενώ
τα προϊόντα της kratki.pl είναι διαθέσιμα σε σχεδόν 60
χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Kratki.pl Marek Bal
Wsola, ul. Gombrowicza 4
26-660 Jedlińsk

EXPORT
zagranica@kratki.pl
tel. +48 48 384 44 88
fax +48 48 384 44 88

