
10 ani, 10 motive sa alegi DusaDoor.

Dintotdeauna numărul 10 a avut o înaltă semnificație. Se spune chiar că e un
număr perfect. Acum, dupa 10 ani de activitate în domeniul ușilor de garaj, îți
prezentam 10 motive să alegi DusaDoor.

1. Calitate pe primul loc. De la început ne-am propus să ne diferențiem de
concurență prin calitate. Astfel folosim panouri cu o grosime de 42 mm,
feronerii zincate, elemente sigure si fiabile. De la suruburi de prindere pana la
telecomenzi garantam cele mai bune produse. Toate produsele au certificare
Europeană.
2. Experiență. 10 ani de DusaDoor inseamnă mii de porți montate. Înseamnă
situații dificile care ne-au învățat cum să procedăm în condiții neobișnuite.
Experiența face diferența în realizarea unui proiect reușit.
3. Profesionalism. Echipa DusaDoor se bazează pe oameni de caracter și
bine pregătiți. Training-uri, cursuri și o dezvoltare continuă ofertă clientului
posibilitatea de a întalni oameni care știu despre ce vorbesc și apoi vorbesc
despre ce știu.
4. Design. O poartă de garaj trebuie să arate bine. Trebuie sa fie în
concordanță cu stilul casei sau al halei și să se integreze în designul dorit. De
aceea oferim nuanțe consacrate precum Nuc, Stejar, Wenge sau Mahon dar și
culori moderne precum Antracit sau Gri Aluminium. Deasemenea modele
multiliniare, cu o linie, cu casete sau chiar fără nici o linie. Totul ca design-ul să
fie perfect.
5. Promptitudine. Fiind producători, ne angajăm să servim orice client cu
promptitudine. Livrăm la datele stabilite, montăm atunci când am promis și ne
întalnim cu clientul exact când am stabilit. Pentru ca ne respectăm clienții si ne
respectăm pe noi.
6. Corectitudine. Deși avem cea mai înaltă calitate oferim un preț corect. Un
pret care măsoară calitate produsului nu conturile clientului. Oferim produse
care respectă normele europene (nu doar în scris). Oferim soluții fiabile, nu
costisitoare.
7. Garanție. Toate produsele noastre au garanție standard de 24 de luni. Iar
în cazul în care e nevoie ne prezentăm prompt la intervențiile produselor aflate
în garantie. Iar pentru clienții care doresc, oferim garanție extinsă la 5 ani, cu
mentenanță anuală.



8. Acoperire natională. Pentru a servi prompt clienții din toată România am
deschis un punct de lucru si în centrul țării, la Sibiu. Asfel realizam transporturi
regulate Oradea-Sibiu iar clienții sunt tot mai satisfacuți.
Prin colaboratorii noștrii ajungem în orice punct din România, așadar, oriunde
te-ai afla DusaDoor e o soluție perfecta pentru tine.
9. Acoperire internațională. Produsele DusaDoor au depașit demult
granițele Romaniei. Clienti din Elveția, Belgia, Austria, Germania, Italia, Ungaria
si Luxemburg ne-au ales iar acum sunt mulțumiti de alegerea facută. Drept
urmare cererea pentru export e tot mai mare, dezvoltand colaborări si puncte
de prezentare în toată Europa.
10. Dezvoltare. Desi suntem de un deceniu aici, nu ne oprim aici. Din contră,
ne dezvoltăm! Construim în Oradea o fabrică la nivel european, extindem tot
mai mult echipele de vânzări, producție și montaj și creștem tot mai mult
standardele.
Iar în curând ne deschidem și alte puncte de lucru în orașele importante.

Acestea sunt doar 10 motive sa alegi DusaDoor. Însa te provoc să găsești și tu
alte motive fiind clientul nostru. Produse de nota 10 pentru clienti de nota 10.

C.C.


