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Gondolatok a fáról 
Szeret az erdö 
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- . '- •. * 	 En gem az erdô véd s szeret, utamon erdök kséilek: 
bukkok, gyertyánok, égerek, tolgyek. FenyOk is. Egig érek. 

Most is, hogy visszagondolok hajclani erdeim sorãra, 
- 	 a hegy feltSl gyonyortSen zég a bUkkos erdtSnk orgonja. 

(Aprily Lajos 

ModernizIOdO, elgepiesedö vilagunkban üj tendencia jelent meg az épItOipar terutetén, ezen belül is a 

nyIlászárO gyartasban. Az emberek üjra felfedezték a természetes anyagok szépsgét. Az égetett agyag, 
i kO és a FA végre visszaszerezte tobb éve.zredes méltO helyét. Közvetlen kornyezetunkben a FA jelenléte 

észrevétlenu..is befolyásolja telki állapotunkat. A FA illata, kellemes tapintása, üditO megjelenese meg-
nyugtato a szernnek és a szellemnek egyaránt.Termekeinkben tStvözOdik a rníiszaki innováciO és a természet 
harrnOnikus szépsége. 

• 	Mérnök es kereskedO kollégáirik segitik Ont a Iegidealisabb dOntés meghozatalában. Kérem forduijanak 
bizalommal kollégainkhoz es kérjék segItseguket. 

TiszteetteI: Kunkli Imre tulajdonos 

Cegunk bemutatása 
Számu,ikra a Iegiontosabb a vásárló megelegedettsege. Vállalkozásunkat azért hoztuk létre, hogy az 

j 
6pItkez6knek, épIttetöknek, kivitelezöknek és szakkereskedö partnereinkriek jO minöseg(I fa nyIlászárOt 
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	szállithassunk rnegfeletö áron. Cégunk dinamikusan IejI6dô vállalkozás, mely 36 eves szakmai mültra 
tekint vissza. 

A PANNON THERM olyan márkanév, melyet a vásárlOk rendkIvül versenyképes ár(i és jO minoséga ía 
• . 

	

	riyIlaszárOként ismernek. KorszerCi gepeink pontossága és a gondos emberi kéz munkája garantaija ter- 

mékeink jO rninöseget. 

A PANNON THERM elnevezesa homlokzati nyIlászáróink EURONORM kialakItásüak, és megfelelnek 

az osztrák(ONORM) és a német(DIN) szahvanyoknak is. 

.1 	Tiniékeink minöséget kulsó szervezet, az EpItesugyi Minäsegellenôrzô InnovãciOs KHT(EMI) szigor 

• 	 kritCriumok szerint vizsgalta. Gyartasunkat tolyamatosan ellenörzi. 

Gyártócsarnokaink alapterulete beruházásainknak rnegfeletöen folyarnatosan nö, illetve gepparkunkat 

iIIandOan korszerüsitjuk. A rendkIvul eros Európai kornyezetvéclelmi 

eloirtsoknak gyartasunk tolyarnan rnaradektalanul eleget teszunk  
JO minOsCgU es esztetikailag szép referenciáinkat az ország egesz 	 - 	
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területén megtalàlhatjuk. Murikâink között szállodák. köz-  
intCzmények, családiházak és ipari épüietek nyulászarói is 	- - 	-* 	•• 	7 
megtalalhatOk. Kereskedelmi hàlOzatunk szintén országos kiter- 	
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jedeu igy visirl6ink konnyen hozz juth tniL tcrrnekeinkhez 	& 
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