Ett helhetskoncept för större
byggentreprenörer, fastighetsägare,
fastighetsbolag och arkitekter.

En fullservicelösning för dig.
Med Elit xceed har vi på Elitfönster tagit
ett samlat grepp om vårt erbjudande till
dig som beställare av fönster vid entreprenad. Elit xceed är samlingsnamnet
på våra produkter och den service vi
erbjuder. Inget projekt är det andra likt
och därför skräddarsyr vi din lösning
utifrån just dina behov. Vi är närvarande
genom hela processen och agerar både
som rådgivare och leverantörer.

Elit xceed bygger på ett nära samarbete
med dig, där du får tillgång till all vår
fönsterkunskap, vårt erkända kvalitetstänkande och en rad innovativa affärsoch logistiklösningar. Vi förstår ditt behov
av leveranssäkerhet och flexibilitet och
vi ger dig den service du behöver för
att ditt projekt ska flyta på från start
till mål. Vårt eget mål är att överträffa
dina förväntningar.
Välkommen till Elit xceed!

En rådgivande partner
Som rådgivande partner i olika byggprojekt är vi ofta med tidigt i
projekteringen. På så sätt kan vi få en känsla för helheten och hjälpa till
att sänka kostnader. Vi ger dig råd vad gäller prestanda, miljö och säkerhet
och hjälper dig att göra rätt val, både produktmässigt och ekonomiskt.
Använd oss och vår kompetens för att underlätta ditt dagliga arbete!

Marknadsledande produkter
Med Elitfönsters långa historia som trygg bas erbjuder vi ett stort sortiment av högkvalitativa
produkter. Genom åren har vi lärt oss vad som verkligen fungerar och utifrån vår kunskap
har vi utvecklat en rad innovativa produkter och koncept. Våra medarbetare har alla gedigen
erfarenhet av fönster och byggprocesser vilket gör att vi kan utveckla smarta helhetslösningar
tillsammans med dig som kund.

Marcus Alm, platschef:
”För att öka flexibiliteten för montörerna valde
vi att få fönstren containerpackade. Vi placerade
containern i direkt anslutning till bygget och
sen var det bara att hämta efter hand.”

Logistik och service
Vi är väl medvetna om att bra logistik skapar god ekonomi i ett projekt. För oss är den
självklara målsättningen att du ska få de produkter du har beställt i rätt tid, och vi jobbar
kontinuerligt med att öka vår leveranssäkerhet. Skulle det ändå uppstå avvikelser
så löser vi det. Genom att också erbjuda containerleveranser och tillfälliga lager nära
byggplatsen kan du ha direkt tillgång till dina produkter när du behöver dem.

Totalleverantör med både fönster och dörrar
Elit xceed erbjuder ett stort sortiment av egentillverkade fönster samt fönster- och
dörrlösningar från andra varumärken inom Inwido-koncernen. Vi har till exempel
skjutdörrar från Hajom, vikdörrar och fasadpartier från Schücho, takfönster från Fakro,
inner- och ytterdörrar från SnickarPer och Diplomat mm. Till oss kan du vända
dig med alla dina behov och få dem tillgodosedda via en dedikerad kontakt som
samordnar hela affären åt dig. Enkelt och bekymmersfritt.

Box 153, 574 22 VETLANDA
www.elitfonster.se

