EGENSKAPER

GARANTI
KNAUF DANOLINES KVALITETSGARANTI

På Knauf Danoline vi är stolta över vår förmåga att ständigt leverera högkvalitativa,
gipsbaserade akustiklösningar till nytta och komfort för våra kunder och slutanvändare.
På Knauf Danoline levererar vi det vi lovar.
•
•
•
•
•
•

Produkterna har tillverkats enligt högsta internationella kvalitetsstandarder och är
garanterat fria från tillverkningsfel i 5 år.
Produkterna och systemen klarar de strängaste globala provningarna vad gäller
brand, akustik och hållfasthet. Brandskydd och akustikegenskaper garanteras i 30
år.
Lösningar som ger bra design, inomhusklimat och hållbarhetsvärde.
Hög servicekvalitet och teknisk support garanterar aktuella råd och hjälp oavsett
dina behov.
Samma service till alla.
Snabb respons på kundernas önskemål.

Knauf Danoline har funnits i byggbranschen i över 50 år och tack vare vårt kunnande
och tillhörigheten till Knaufkoncernen, har vi den kunskap och kapacitet som säkrar vår
produktionsflexibilitet, insikt i byggmarknadens krav och grunden för framtida utveckling.
Knauf Danoline har förbundit sig till en konstant kvalitetssäkring av sitt produktsortiment
och genom årlig revision och produktoptimering inom FoU, skapar Knauf Danoline
anpassningsbara lösningar som matchar de olika marknadskraven, samtidigt som de
behåller sin inneboende förmåga att hålla livet ut. På så sätt kan Knauf Danoline alltid
leverera:
•
•
•

Lösningar som är lätta att rengöra och som behåller sina egenskaper för akustik och
inomhusklimat under hela sin livslängd, även efter ständig ommålning.
Hållbara gipslösningar som varar lika länge som byggnaden.
Klassisk, tidlös design som behåller sina estetiska kvaliteter under hela sin brukstid.

Upprätthållandet av en hög kvalitet till våra kunder och andra intressenter är avgörande
för vår framgång och vår förmåga att leverera vad vi lovar. Därför utbildar vi våra
medarbetare så att de har insikt i marknaderna och de nödvändiga kunskaperna och
färdigheterna för att förstå kundernas önskemål och behov. Bara på detta sätt kan vi
vara säkra på att alltid kunna leverera det vi lovar.
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