איך לחסוך במחיר פרקטים בלי להתפשר באיכות פרקט
יורם פרקט מכירה והתקנה טל505-9911999 :

רוצים לקנות פרקטים ולחסוך לא מעט כסף מבלי להתפשר על הפרקט ?
כן כן ,זה אפשרי .כל העצות כאן איך להשיג פרקטים בהנחה משמעותית בלי
לרדת באיכות הפרקט על ידי קנייה מתוכננת היטב.
 ראשית ,פרקט חסכוני הוא פרקט שמחזיק מעמד לאורך זמן.
 בשלב הצעת המחיר  -אם תוודאו שהצעת המחיר לפרקטים שקיבלתם
כוללת את כל הנדרש תחסכו כסף על הוצאות שעלולות לצוץ בשלב
מאוחר יותר.
 מבצעים עונתיים קיימים גם בפרקטים מידי פעם בפעם – נצלו אותם.
 הנחת כמות מקובלת גם בתחום זה .ניתן לחסוך בפרקטים אם יש
לכם כמות גדולה מאד אבל לא כל הגדלה של כמות תוזיל את
הפרקטים.
 חיסכון בעלות פרקטים יכול לבוא גם בתנאי תשלום נוחים יותר ,בסופו
של דבר כמו תשלומים בלי ריבית והצמדה אינם דבר של מה בכך.
 תוכלו לחסוך בעלות הפרקט אם תוכלו לבצע לבד חלק מעבודות ההכנה
המקדימות לפני התקנת הפרקט כמו קילוף שטיח מקיר לקיר לצורך
הרכבת פרקט למינציה או פירוק פרקט ישן לצורך החלפתו בפרקט
חדש.
 קנייה מרוכזת של כל החומרים הנדרשים להתקנת פרקטים תחסוך לכם
לא מעט.

 לרוב ביצוע בעסקת חבילה של קניית פרקט עם התקנה קומפלט תהיה
זולה יותר מאשר רכישת פרקט וחומרים בנפרד ותשלום למתקין או
לאיש מקצוע על העבודה.
 בחירה בחנות ייעודית לפרקטים תבטיח מחיר הוגן לפרקט ושירות
הולם לפרקטים טובים ואיכותיים חשוב להבין שלא מדובר על סתם
מוצר ששים בבית ומרכיב המקצועיות הוא מאד חשוב.
 אם תעדיפו לפרקטים החדשים שלכם צבע פרקטי שיהיה קל לניקוי זה
יחסוך לכם כסף על חומרי ניקוי ועבודה.
פרקט חסכוני  -יש דבר כזה אם קונים במקום הנכון את הפרקט הנכון במחיר
הנכון ולא דווקא הכי זול אלא הכי משתלם.
בשורה התחתונה עצם הבחירה בפרקטים למינציה לריצוף הבית היא
כשלעצמה בחירה חסכונית בהיות פרקט למינציה אופציה זולה ונוחה מאד
לשימוש.

יורם פרקט טל505-9911999 :
מומחה לפרקטים ,בעל אולם תצוגה גדול לכל סוגי הפרקט
ומתקין פרקטים וותיק ומקצועי ,מראשוני ענף הפרקטים בארץ.
אולם תצוגה :רח' אהוד קינמון ( 99העבודה) אזה"ת בת-ים מול טיב טעם
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