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Wyboru jednego z najważniejszych elementów konstrukcyjnych bu-
dynku nie można pozostawić przypadkowi. W mnogości sieciowych 
informacji na temat stropów łatwo się pogubić. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom nowoczesnego konsumenta, stworzono portal stropy.pl – 
system do szybkiego porównywania rozwiązań z tej dziedziny, umożli-
wiający także uzyskanie dodatkowych informacji i precyzyjnej wyceny. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Uzyskanie informacji na temat stropów umożliwia zakładka POZNAJ 

STROP, na której znajdują się najważniejsze informacje na temat dostęp-

nych rozwiązań. Informacje dotyczące aspektów technicznych, a także 

użytkowych podane zostały w przystępny sposób. Nabyta wiedza pozwala 

na podjęcie bardziej świadomej decyzji. W przypadku wątpliwości istnieje 

możliwość rozmowy online z doradcą – ekspertem z dziedziny stropów. 

WYBIERZ LEPIEJ
W podjęciu decyzji pomaga przejrzysta tabela porównawcza, która znaj-

duje się w zakładce WYBIERZ STROP. Bogate zestawienie najważniej-

szych parametrów dotyczących stropów pozwala uzmysłowić sobie, co 

jest istotne z punktu widzenia późniejszego użytkowania stropu, czyli 

co wpływa na nasz komfort korzystania z budynku. Najważniejsze cechy 

stropów zostały skategoryzowane i ocenione w pięciopunktowej skali. Im 

więcej ich przyznano, tym lepsze parametry w danej kategorii ma strop. 

POZNAJ SZCZEGÓŁY I ZAMÓW
Ostatnim krokiem jest wycena stropu oraz możliwość jego zamówienia 

bez odchodzenia od komputera. Po wyborze rozwiązania, które wyczer-

puje oczekiwania inwestycji, możemy przejść do jego wyceny. Jest ona 

bezpłatna, by ją uzyskać wystarczy wysłać zapytanie przez intuicyjny for-

mularz. Na odpowiedź poczekamy maksymalnie 48 godzin. 

Stropy.pl jest jedynym miejscem w sieci, które umożliwia komplek-

sową realizację zamówienia całkowicie online. Wśród partnerów porta-

lu znajduje się już kilkanaście firm budowlanych z całej Polski. Dzięki 

temu dostępność oferowanych stropów jest bardzo szeroka, a czas reali-

zacji zamówienia krótki. Na stronie znajdują się także gotowe projekty 

nowoczesnych domów, w których zaprojektowano opisywane i oferowa-

ne w serwisie rozwiązania stropowe. 

WIELOKROTNIE NAGRADZANE STROPY TEŻ TU SĄ
W serwisie znajdziemy kompleksowe informacje na temat nowocze-

snych i rekomendowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników 

Budownictwa w Poznaniu systemów stropowych: stropu gęstożebrowego 

VECTOR oraz lekkiego stropu panelowego SMART. Nadane przez orga-

nizację rekomendacje są potwierdzeniem wiarygodności techniczno-użyt-

kowej stropów. Dają także gwarancję należytego procesu produkcji oraz 

rzetelnej realizacji zamówień. 

W rekomendacji PZiTB podkreślono takie cechy stropy SMART jak 

energooszczędność, ekologia, redukcja kosztów inwestycyjnych, poprawa 

termoizolacyjności, szybkość montażu, niska masa własna i modułowość. 

W przypadku stropu VECTOR doceniono zwłaszcza niski ciężar, szybki 

montaż, wyjątkową dźwiękoizolacyjność, dowolność w rozmieszczaniu 

ścianek działowych, brak klawiszowania, łatwość wykonywania otworów. 

Stropy.pl – porównaj i wyceń strop 
bez wychodzenia z domu

www.stropy.pl

WYBIERZ NAJLEPSZY STROP DLA SIEBIE!
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