
 
 

 

KOMUNIKAT PRASOWA 

"Unowocześnij swoją przestrzeń: modernizacja za pomocą okien PCV": Nowa europejska 
broszura dotycząca renowacji oraz podstrona internetowa zostaną opublikowane na 
początku roku” 
 

Bruksela/Bonn, 8 lutego 2022 - W ramach ogólnoeuropejskiej kampanii "Modernizacja przy 
pomocy okien PCV" europejskie stowarzyszenie producentów systemów okiennych z PCV 
(EPPA) oraz Stowarzyszenie Jakości Produktów z PCV (QKE) oraz Stowarzyszenie Jakości 
RAL dla systemów profili okiennych z PCV (GKFP) publikują broszurę dotyczącą renowacji 
oraz towarzyszącą jej podstronę eppa-profiles.eu/renovation. Broszura oraz strona 
internetowa są już dostępne online. Wersja drukowana dostępna będzie w pięciu wersjach 
językowych. 
 
Trzy stowarzyszenia oferują kampanię informacyjną dotyczącą modernizacji i renowacji z 
zastosowaniem nowych okien z PCV Ma ona przemawiać zarówno do projektantów, jak i 
producentów okien, ale przede wszystkim do konsumentów, na przykład do właścicieli 
prywatnych budynków. 20-stronicowa broszura uzupełniana jest regularnie aktualizowanymi 
informacjami na nowo utworzonej podstronie https://pl.eppa-profiles.eu/renovation. 
 
"Poprzez kampanię QKE, EPPA i Gütegemeinschaft chcą promować modernizacje budynków 
w Europie. W ten sposób stowarzyszenia i ich członkowie już na wczesnym etapie realizują 
postulat Komisji Europejskiej, aby do 2030 roku podwoić wskaźnik renowacji z 1 % do 2 %", 
mówi Gerald Feigenbutz, dyrektor zarządzający QKE i Gütegemeinschaft. 
 
Jaką wartość dodaną oferuje modernizacja przy użyciu okien z tworzywa sztucznego? 

W nowej broszurze czytelnicy dowiedzą się w skrócie o pięciu wartościach dodanych, jakie 
oferują projekty modernizacyjne z nowymi oknami PCV: 
 

• #01_Więcej zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym 
• #02_Oszczędność energii 
• #03_Trendy w projektowaniu 
• #04_Możliwość finansowania modernizacji okien 
• #05_Indywidualne rozwiązania produktowe i usługi 

 
Broszura wydana jest w pięciu językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim i 
polskim. Można ją bezpłatnie pobrać w formacie PDF ze stron internetowych EPPA, QKE i 
GKFP: DE | EN | FR | IT | PL. Zainteresowani mogą bezpłatnie zamówić drukowaną wersję 
broszury poprzez maila – info@gkfp.de. 

 
Uzupełnieniem broszury jest szczegółowa podstrona, która zawiera przegląd wartości 
dodanych oraz szczegółowe i stale aktualizowane informacje o możliwościach dofinansowania 
projektów modernizacyjnych obejmujących wymianę okien. Zawiera także szczegółowe 
informacje online na temat rozwiązań produktowych i narzędzi serwisowych europejskich 
producentów systemów profili okiennych.  
 

https://e68b76fd-28f1-4fe4-afe5-102e57c7d05b.usrfiles.com/ugd/e68b76_7675de198e524d8f9cf4bd7893d36eb7.pdf
https://e68b76fd-28f1-4fe4-afe5-102e57c7d05b.usrfiles.com/ugd/e68b76_f9d7c0752e364bba8c1995daa4ea9e5e.pdf
https://e68b76fd-28f1-4fe4-afe5-102e57c7d05b.usrfiles.com/ugd/e68b76_16b32835d73342baba012de031353e9c.pdf
https://e68b76fd-28f1-4fe4-afe5-102e57c7d05b.usrfiles.com/ugd/e68b76_0c72f7de5da049269ff75ce2ac0458d5.pdf
https://e68b76fd-28f1-4fe4-afe5-102e57c7d05b.usrfiles.com/ugd/e68b76_f1937e0b36b34c34a6716fca90a32b01.pdf
mailto:info@gkfp.de


 
 

 
Kampanii towarzyszą wpisy w mediach społecznościowych, artykuły redakcyjne lub 
advertoriale w europejskich czasopismach branżowych i konsumenckich, a także publikacja 
broszury jako dodatku branżowego w czasopiśmie dla prywatnych właścicieli budynków lub 
producentów okien. 
--- 

Kontakt dla prasy 

EPPA ivzw | Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Dostawców Systemów Okiennych z PVC 
Public relations 
info@eppa-profiles.eu | +32 2 739 63 81 
 

O EPPA 
EPPA jest europejskim stowarzyszeniem branżowym dla producentów systemów profili 
okiennych ze sztywnego PCV i związanych z nimi produktów budowlanych. EPPA, z siedzibą w 
Brukseli, reprezentuje domy systemowe wobec Komisji Europejskiej. EPPA tworzy również 
wspólną platformę dla krajowych działań w zakresie technologii okien winylowych, recyklingu, 
ochrony środowiska i public relations. 
 

Zdjęcie: Zdjęcie na okładce nowej broszury tematycznej "ULEPSZ SWOJĄ PRZESTRZEŃ ŻYCIOWĄ 
Modernizacja za pomocą okien PCV". @EPPA/GKFP/QKE 
Wykorzystanie jest dozwolone tylko w związku z informacją prasową i przytoczeniem praw autorskich. 
 

 


