TreÊç numeru

Szanowni Czytelnicy
Jak ktoÊ chce mnie zdenerwowaç, to zaczyna mi swoje sny opowiadaç... Á propos Êni∏o mi si´, ˝e tylko 99 procent instalatorskiej braci uzna∏o „Magazyn Instalatora“ za
najlepsze pismo bran˝owe. Zbudzi∏em si´ zlany potem i odetchnà∏em z ulgà: to by∏ senny koszmar, rzeczywistoÊç nie jest tak straszna, jest du˝o, du˝o lepiej... Po takim pobudkowym doÊwiadczeniu chce si´ wstaç, chce si´ ˝yç, chce si´ pracowaç. A nawet - walczyç! Na ring wi´c...
Jak ring to ring! - napisa∏ w swoim artykule jeden z uczestników. A nasz ring to walka
na argumenty. Zobaczmy, z jakà si∏à (ssawnà - bo to ring systemów centralnego odkurzania przecie˝) b´dà zadawane ciosy: „Ka˝dy detal ma swojà histori´ oraz precyzyjne przeznaczenie. Prosta budowa, pozbawiona zb´dnych, awaryjnych i trudno wymiennych uk∏adów (gad˝etów), doÊwiadczenie konstruktorskie oraz Êcis∏a wspó∏praca
z u˝ytkownikami umo˝liwiajà zniwelowanie zg∏oszeƒ reklamacyjnych niemal do zera“. Kolejny uczestnik ringu zaÊ kontruje:
„Firma (...) jako jeden z niewielu producentów, oferuje szerokà gam´ odkurzaczy trójfazowych, z turbinami firmy (...),
przeznaczonych do jednoczesnej pracy kilku u˝ytkowników“.
Sà te˝ i ciosy bez zb´dnego ha∏asu zadawane: „Rury (...) do niskoszumowej kanalizacji wewn´trznej z powodzeniem sprawdzajà si´ równie˝ w instalacjach ssàcych centralnego odkurzania.
JednoczeÊnie system ten stwarza niespotykane na polskim rynku w∏aÊciwoÊci t∏umiàce, zapewniajàc komfort akustyczny w budynku. Dodatkowo wewn´trzna
g∏adka Êcianka uniemo˝liwia osadzanie si´ kurzu w instalacji“.
Rynek instalacyjny to walka o klienta. Dlatego jeden z uczestników napisa∏: „(...) wprowadziliÊmy procedury majàce na celu wymuszenie jakoÊci prac wykonywanych przez
wspó∏pracujàce z nami firmy. Eliminowanie tych, które powodujà niezadowolenie klienta koƒcowego, ale tak˝e wyjàtkowe wsparcie (np. przekazywanie klientów) dla rzetelnych
partnerów - te rygorystycznie przestrzegane zasady zwielokrotniajà satysfakcj´ klienta“.
Ka˝dy pope∏nia b∏´dy - instalacje nie uzyskujà swoich najwy˝szych parametrów pracy,
trwa∏oÊci. Inwestorzy sà niezadowoleni, zarzàdcy nieruchomoÊci zaczynajà przeklinaç,
a firmy handlowe liczà straty i myÊlà o przejÊciu na dziewiarstwo lub malowanie pejza˝y. nie dopuÊçmy do tego - przeczytajmy artyku∏ pt. „Klarowne regu∏y gry“ (str. 34),
w którym autorzy, majàcy wieloletnie doÊwiadczenie zawodowe z zakresu technik instalacji miedzianych, poka˝à, czym gro˝à pewne zaniedbania podczas wykonywania monta˝u.
Koƒcz´ - pora na wyznanie (senne): „Czas odkryç karty - w g∏owie mam narty...“. JeÊli kogoÊ tym (stanem mojego posiadania) rozczarowa∏em, to przepraszam. Snów si´ nie
wybiera, one same si´ instalujà. Mi∏ego wyczekiwania pi´knej zimy ˝yczy
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