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Twoje-okna - zakup okien w dobrych cenach
http://twoje-okna.com

Zajmujemy się sprzedażą drzwi i okien od 2000 roku. Nasi klienci są przez nas obsługiwani w tym zakresie
kompleksowo od pomiaru po montaż, i dalszy serwis. Wdrażamy najnowsze i funkcjonalne technologie, co
sprawia, że jakość sprzedawanych przez nas produktów oraz usług stoi na wysokim poziomie. Firma
Twoje-Okna oferuje swoim klientom nowoczesne systemy okienne sprawdzonych marek. Dzięki temu, że
współpracujemy z zaufanymi producentami okien, mamy pewność, że sprzedawane przez nas towary będą
służyły jak najlepiej. Aby okna drewniane spełniały swoją funkcję i zdobiły dom przez wiele lat, powinny być
poddawane regularnym zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym przez użytkownika - niezależnie od
zastosowania najnowocześniejszych powłok i wynikającego z tego długiego okresu gwarancyjnego. Słońce i
deszcz są największymi wrogami okien drewnianych. W drewnie narażonym na działanie wody, wiatru, zmian
temperatur powstają małe rysy, przez które woda wnika do środka, co może spowodować powstanie sinizny i
degradację powłok ochronnych. Naszym niezmiennym priorytetem jest satysfakcja Klientów, dlatego
dokładamy wszelkich starań, aby marka była synonimem profesjonalizmu, rzetelności oraz najwyższych
standardów.
Autoryzowane ekipy montażowe - stawiamy na wysokie kompetencje zawodowe pracowników oraz ekip
montażowych, dzięki którym gwarantujemy fachowe doradztwo, rzetelny montaż okien, drzwi i bram, pełną
opiekę posprzedażową. Widoczne od wewnątrz drewniane ramy i skrzydła nowoczesnych okien drewnianych
pozwalają łączyć klimat domowego ogniska z panoramą zewnętrznego pejzażu. Zewnętrznie okna i drzwi
systemu połączone w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb klienta, tworzą idealną płaszczyznę
szkła harmonizującą zarówno z nowoczesną bryłą budynku, jak i pięknem otaczającej go natury.
Porównaj ceny okien u kilku sprzedawców. Poznaj cennik okien najlepszych sprzedawców z twojego iasta.
Zmodernizowaliśmy produkcję, uruchamiając nowoczesne hale produkcyjno-magazynowe oraz wdrażając
technologie oparte na robotach najnowszej generacji. Twoje-okna jest zdobywcą licznych certyfikatów i
nagród, które obrazują rzetelną pracę firmy. Obecnie w naszym asortymencie znajdują się okna PVC, okna
drewniane, okna drewniano-aluminiowe i okna aluminiowe. Produkcja okien oparta jest na markowym i
sprawdzonym w użytkowaniu profilu polskich producentów, a niezawodność i funkcjonalność gwarantują
okucia z Niemiec. Nowoczesna i profesjonalna linia produkcyjna zapewnia wysoką jakość wykonywanych
okien i drzwi, pozwala na spełnienie wymagań norm i zasad produkcji na europejskim poziomie. W naszej
ofercie posiadamy również wysokiej klasy drzwi.
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