
Współpraca z SystemyNawadniajace.pl się opłaca!

Szanowni Państwo!

Podobnie jak Państwa firma pomagamy klientom zainteresowanym 
własnym domem czy mieszkaniem urzeczywistnić marzenia o pięknym i 
przytulnym zakątku. Projektujemy i montujemy automatyczne systemy 
nawadniające, które znacznie podnoszą standard działki oraz komfort 
życia mieszkańców danej okolicy.

Silniejsza pozycja rynkowa

Proponujemy Państwu strategiczną współpracę na zasadzie 
podwykonawstwa. Nasze partnerstwo będzie dla Państwa firmy dodatkowym 
atutem w negocjacjach z klientami zainteresowanymi zakupem projektu domu
czy budynku wielorodzinnych.

Umieszczając nasz projekt w swojej dokumentacji projektowej, 
wzbogacą Państwo swoją ofertę. Tym samym wzrośnie Państwa 
konkurencyjność. Dziś wielu inwestorów szuka kompleksowych rozwiązań, a 
przez połączenie sił nasze firmy mogą je dostarczyć.

Korzyści wizerunkowe

Na Państwa decyzji skorzysta również inwestor:
 zabezpieczy się przed konsekwencjami wynikającymi z braku 

fachowego projektu instalacji nawadniającej,
 uniknie opóźnień w odbiorze inwestycji,
 zaoszczędzi na kosztach spowodowanych pracami naprawczymi.

Troska o dobro inwestora z pewnością korzystnie wpłynie na Państwa 
wizerunek. To zaowocuje przychylnymi opiniami od klientów, które stanowią 
najskuteczniejszą formę promocji.

Solidny kontrahent

Korzystamy z innowacyjnego oprogramowania THOR 2.0. To, w 
połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem, redukuje praktycznie do zera 
ryzyko zaprojektowania wadliwego systemu nawadniającego.

Do każdego zlecenia podchodzimy elastycznie, dlatego zawsze dobieramy
urządzenia do specyfiki danego przedsięwzięcia. Dopasujemy się do Państwa 
wizji projektowych, dzięki czemu nabywca otrzyma to, czego potrzebuje.

Gwarancja jakości albo zwrot pieniędzy

Jesteśmy przekonani o niezawodności naszych systemów, dlatego na 
swoje usługi dajemy gwarancję jakości. Jako fachowcy, którym można zaufać, 
bierzemy pełną odpowiedzialność za swoją pracę. Innymi słowy: oddamy 
pieniądze, gdyby instalacja stworzona wedle naszego projektu nie działała 
poprawnie. Zobowiązanie to obejmuje również systemy zamontowane przez 
innych wykonawców.



Tylko korzyści

Jeśli myślą Państwo o rozszerzeniu zakresu swoich usług, nasza 
propozycja idealnie się wpisuje w te plany. Niczym Państwo nie ryzykują, mogą
tylko zyskać.

Zatem nawiążmy współpracę jeszcze dziś! Czekamy na telefon i 
wiadomość od Państwa. Zapraszamy do kontaktu pod numerami 600-384-664 
oraz 731-990-880 i adresem mailowym kontakt@systemynawadniajace.pl.
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