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Aby sprostać wymaganiom klientów, podjęliśmy współprace z producentem wysokiej jakości okuć, profili
okiennych i drzwiowych z PCV i drewna. Towary, które posiadamy w swojej ofercie charakteryzują się
wysoką jakością, przystępną ceną i objęte są gwarancją. Zapewniamy profesjonalną obsługę, bezpłatny
pomiar, wycenę, transport oraz fachowy montaż. Nasza firma oferuje Państwu: okna aluminiowe, fasady
aluminiowe, drzwi aluminiowe, ogrody zimowe i zabudowy balkonów, inne zabudowy aluminiowe, okna
PCV, okna drewniane, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, rolety, bramy garażowe, parapety, moskitiery,
markizy. Sprzedaż okien, drzwi, bram i ogrodzeń różni się od sprzedaży innych produktów. Są to zakupy na
lata, które wpływają na jakość Twojego życia. Będą one używane codziennie i staną się elementem
użytkowym mieszkania, domu czy biura. Wiemy, jak ważnym jest, aby były najwyższej jakości i mogły
cieszyć swoją funkcjonalnością przez długi czas. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotny jest właściwy
montaż oraz serwis. Dlatego gwarantujemy z naszej strony w pełni kompleksowy i profesjonalny montaż i
wieloletni serwis zakupionych u nas drzwi, okien, ogrodzeń i bram. Wstępna wycena jest dokonywana przed
przyjęciem zlecenia przeglądu. Ostateczny koszt przeglądu może się zmienić w wyniku analizy stanu stolarki i
niezbędnych prac do wykonania na miejscu przeglądu. O ew. kosztach prac dodatkowych klient zostanie
poinformowany przed przystąpieniem do ich wykonania. W naszych oknach zastosowano okucia firmy
polskich co zapewnia duże bezpieczeństwo, funkcjonalność i bezawaryjne użytkowanie przez długi czas. W
standardzie wyposażenia zainstalowano: dolny narożnik anty wyważeniowy, mikrowentylację, stabilizator
uchyłu oraz blokadę obrotu klamki przy otwartym oknie. Okucia posiadają trzy klasy odporności anty
wyważeniowej oraz możliwość podłączenia okna do systemu alarmowego. Niezależnie, czy Twój dom ma być
wyposażony w okna PCV, ALU czy drewniane. System nowoczesnych okien drewnianych w okładzinie
szklanej powstał w odpowiedzi na najnowsze trendy budowlane, w myśl idei: kamień szkło drewno. Elementy
te, pozostające we wzajemnej równowadze, są wyzwaniem, a zarazem znakiem rozpoznawczym architektury
modernistycznej. To synonim budownictwa nowej ery, z jednoczesnym poszanowaniem najlepszych
budowlanych tradycji.
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