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Podejmiemy się zrealizowania każdej zleconej na przez Państwa usługi. Porównując ceny konkurencyjnych
ofert, zwróć uwagę na doświadczenie i kompetencje montażowe wykonawcy oraz warunki gwarancji
producenta. Pamiętaj, że błędy wynikające z nieprawidłowego montażu, które ujawnią się dopiero po
pierwszej zimie mogą w ogólnym rozrachunku kosztować o wiele więcej niż różnica pomiędzy ceną
sprawdzonego i rzetelnego wykonawcy, a najtańszą ofertą znalezioną na rynku. Naturalny materiał, jakim bez
wątpienia jest drewno, nie gwarantuje idealnej regularności zmiany w strukturze drewna zawsze będą bowiem
występować i tylko odpowiednia kontrola jakości produkcji gwarantuje, że końcowy produkt będzie
odpowiadał obowiązującym standardom. Kolejną istotną właściwością drewna jest jego wrażliwość na zmiany
wilgotności oraz temperatury efektem może być powstanie drobnych uszkodzeń, głównie powierzchniowych,
które można jednak bardzo łatwo zlikwidować. Nowoczesne technologie dla najlepszej jakości - Nasze
produkty są wciąż udoskonalane. Idąc za potrzebami rynku, regularnie wprowadzamy innowacyjne
rozwiązania i unowocześniamy nasz park maszynowy i transportowy. Profesjonalna obsługa - nasz ambitny
zespół handlowy wkłada ogromną ilość serca i energii w to aby zapewnić wszystkim naszym Klientom
zarówno tym największym, międzynarodowym przedsiębiorstwom, jak i klientom indywidualnym obsługę na
najwyższym poziomie. Firma Twoje-Okna specjalizuje się w sprzedaży i montażu okien PCV, drewnianych i
aluminiowych wraz z parapetami oraz drzwi i bram garażowych. Oferujemy także akcesoria okienne takie jak
wewnętrzne i zewnętrzne rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i nawiewniki. W naszej ofercie czekają okna,
które wpisują się w wymagania techniczne każdego budynku. Znajdą Państwo zarówno te bardziej
ekonomiczne i standardowe, jak i klasy premium, które niezawodnie sprawdzą się również, np. w budynkach
pasywnych.
Aluminium jest jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów budowlanych, prawie niewymagającym
konserwacji, świetnie izolującym i trwałym. Elegancki profil aluminiowy gwarantuje maksymalny dostęp
światła i różnorodność zastosowań. Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji pozwala na
wykonanie skomplikowanych konstrukcji okien aluminiowych. Jest to możliwe między innymi dzięki
automatyzacji produkcji, która gwarantuje precyzyjne połączenie każdego elementu okna i otrzymanie
spójnej, nowoczesnej całości. Stosowane w nich wielokomorowe profile, stalowe wzmocnienia, nowoczesne
systemy uszczelniające oraz specjalne szkło termoizolacyjne sprawiają, że w rezultacie okna zapewniają
ochronę przed zimnem i hałasem, pozwalają na oszczędności energii oraz są wygodne w użytkowaniu. Ich
wysokie parametry niejednokrotnie wyprzedzają współczesne wymagania dotyczące stolarki otworowej.
Dzięki temu zamawiając okna w naszej firmie Klienci mogą być pewni, że wybierają najlepsze produkty nie
tylko na dzień dzisiejszy, ale i na przyszłość.
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