
2 godziny dziennie to 2000 dni kom-

fortowego odkurzania. Po takim cza-

sie uk∏ad auto-stop zatrzyma silnik

i poprosi o wymian´ jego szczotek.

Zapasowe szczotki wchodzà w sk∏ad

ka˝dego nowego egzemplarza. Bar-

dzo niska waga to wynik zastosowa-

nia aluminiowych elementów obudo-

wy. Ich trwa∏oÊç mechaniczna oraz

fakt, i˝ nie muszà byç lakierowane,

powoduje znaczne korzyÊci. Odpry-

skujàcy lakier po latach u˝ytkowania?

Nie od jednostek centralnych Husky

z serii Q! Nawet, jeÊli odkurzaç b´-

dziemy wod´! JJeeddnnoossttkkaa  cceennttrraallnnaa

QQpprrooVV  ppoossiiaaddaa  nniieessppoottyykkaannàà  mmoocc,,

jjaakk  nnaa  uurrzzààddzzeenniiee  zzaassiillaannee  nnaappii´́cciieemm

223300VV..  SSppeeccjjaallnniiee  pprroojjeekkttoowwaannaa  kkoonn--

ssttrruukkccjjaa  mmoo˝̋ee  ssuusszzyyçç  ww∏∏aaÊÊnniiee  uupprraannyy,,

llee˝̋ààccyy  nnaa  ppoodd∏∏ooddzzee  ddyywwaann..  NNaattuurraall--

nniiee  ∏∏yykkaa  ttrraaddyyccyyjjnnyy  kkuurrzz..  JJeesstt  pprrzzeezz

ttoo  uunniiwweerrssaallnnaa  ii nniieeppoowwttaarrzzaallnnaa..

● Starcie 2

Projektowanie i modernizacja jed-

nostek centralnych Husky trwa od

ponad 30 lat. Wyjàtkowym jest fakt, i˝

nieprzerwanie proces ten kontroluje

odpowiedni dzia∏ jednej i tej samej

firmy nale˝àcej do jednego cz∏owieka,

który od podstaw zbudowa∏ mark´

Husky. Husky to Husky. Licencje na

produkcje poszczególnych modeli nie

sà odsprzedawane ani skupowane.

Zwykle w takich przypadkach owocu-

je to zalewem niemal identycznego

sprz´tu sprzedawanego pod ró˝nymi

nazwami. Krótkie serie budowane na

bazie okresowo przyznawanych licen-

cji nie sà „dopieszczane“. Ich moder-

nizatorom brakuje czasu na szczegó∏y.

Zjawisko takie mo˝na zaobserwowaç

porównujàc wizualnie oferty konku-

rencyjne. Zmiana koloru nie wystar-

czy. Spaç w Pile, a piç w Spale - brzmi

podobnie, ale to nie to samo. Dlatego

Husky, dbajàc o jednorodne pocho-

dzenie swojego sprz´tu, nie sprzedaje

licencji. Mimo to zdarza si´, i˝ urzà-

dzenia sà niemal kopiowane. PPrroossiimmyy,,

wwii´́cc  uuwwaa˝̋aaçç  nnaa  ppooddrróóbbkkii!!  SSppoossttrrzzee--

ggaawwcczzyymm  kklliieennttoomm  ggwwaarraannttuujjeemmyy  55%%

ddooddaattkkoowweeggoo  rraabbaattuu  zzaa  wwsskkaazzaanniiee

jjeeddnnoossttkkii  cceennttrraallnneejj  bbaarrddzzoo  pprrzzyyppoo--

mmiinnaajjààcceejj  sswwooiimm  wwyyggllààddeemm  mmooddeell

HHuusskkyy  QQBBaass..

● Starcie 3

Ka˝dy detal ma swojà histori´ oraz

precyzyjne przeznaczenie. Prosta bu-

dowa, pozbawiona zb´dnych, awaryj-

nych i trudno wymiennych uk∏adów

(gad˝etów), doÊwiadczenie konstruk-

torskie oraz Êcis∏a wspó∏praca z u˝yt-

kownikami umo˝liwiajà zniwelowanie

zg∏oszeƒ reklamacyjnych niemal do

zera. Dzi´ki jakoÊci produktów Hu-

sky, pi´cioletni okres gwarancyjny

symbolizujàcy wysokà jakoÊç, jedynie

zaznacza mo˝liwoÊç wieloletniej pra-

cy w budynkach. Awaria silnika wraz

z turbinà ssàcà? Tych elementów nie

naprawiamy. Wymienimy na nowe,

o ile kiedyÊ zajdzie taka potrzeba! Tak

zyskujemy zaufanie klienta.

Nokaut.

Odliczanie

● DDzziieessii´́çç  - dobra cena dla odbiorcy

i dostawcy gwarantujàca nie tylko sa-

tysfakcj´ z transakcji, ale i umo˝li-

wiajàca poprawnà opiek´ serwisowà

wiele lat po sprzeda˝y.

● DDzziieewwii´́çç  - trzydzieÊci pi´ç lat do-

Êwiadczeƒ nad budowà jednej rodzi-

ny urzàdzeƒ.

● OOssiieemm - dwadzieÊcia dziewi´ç

paƒstw tworzàcych sieç sprzeda˝y.

● SSiieeddeemm - dwieÊcie tysi´cy sztuk

jednostek centralnych sprzedawa-

nych rocznie.

● SSzzeeÊÊçç - wszystkie niezb´dne certy-

fikaty.

● PPii´́çç - sieç instalatorów szanujà-

cych czas i pieniàdze klienta.

● CCzztteerryy - parametry gwarantujàce

odkurzanie ka˝dej powierzchni dzi´-

ki zasilaniu z sieci jednofazowej

● TTrrzzyy - wyjàtkowo niski poziom

awaryjnoÊci.

● DDwwaa - projekty wst´pne gratis.

● JJeeddeenn - niepowtarzalna stylistyka

z pewnoÊcià nie zasmuca bombowym

wyglàdem.

Gong!

Na ringu trzyma∏em si´ konwencji

walki - zasad wprowadzonych przez

autorów dzia∏u. U˝yte przenoÊnie sà

zamierzone i ukrywajà bezpoÊrednie

porównania do urzàdzeƒ konkuren-

cyjnych. JeÊli w którymÊ momencie

uderzy∏em „nie fair“ - bardzo prze-

praszam! Nie mia∏em takiego zamia-

ru. Mam nadziej´, ˝e s´dziowie (po-

tencjalni odbiorcy) wezmà to pod

uwag´ i odejmà mi za to odpowied-

nià iloÊç punktów. Chodzi∏o o to, by

zrobiç to dobrze. Podobnie jest, gdy

oferujemy nasze systemy. Mo˝e dla-

tego Husky ciàgnie najlepiej?

Marcin Górnik
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