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Okna i drzwi kawka - okna trzemeszno, okna gniezno, okna pcv poznań
http://www.kawka.net.pl

Firma Okna i Drzwi Paweł Kawka z Trzemeszna (Wielkopolska, powiat Gnieźnieński) ) produkuje okna pcv,
drzwi i ogrody zimowe z PVC w oparciu o sprawdzone komponenty - profile okienne Zendow i Prestige firmy
Deceunick oraz okucia firmy Roto. Rodzina Kawka ma wieloletnie doświadczenie w produkcji okien - już w
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku świadczyła usługi stolarki okiennej w Trzemesznie, Gnieźnie,
Poznaniu i całej Wielkopolsce. Nasza firma jest firmą rodzinną co sprawia że do tego co robimy (produkcji
okien, drzwi i ogrodów zimowych) podchodzimy nieco inaczej niż największe firmy - bardziej osobiście.
Staramy się bardziej - dbamy o klienta, reagujemy szybko i nie piętrzymy zbędnych formalności i
biurokratycznych procedur.Nasze hasło Kawka Okna Na Długie Lata to nie pusty slogan stworzony po to by
przyciągnąć klientów, ale nasza obietnica dla Was i zobowiązanie, poparte dziesięcioletnią gwarancją. Nasze
okna, drzwi i ogrody zimowe z PCV spełniają wszelkie obowiązujące normy co potwierdzają liczne
certyfikaty. Są jednocześnie ekologiczne, ekonomiczne i bezpieczne a ilość dostępnych kolorów oraz
wszelkiego rodzaju dodatków sprawi że stworzymy okna czy drzwi Twoich marzeń. Tworząc nasze produkty
łączymy najnowocześniejsze technologie znanych firm europejskich - system profili Zendow i Prestige firmy
Decuenick i okucia i klamki firmy Roto z naszą pasją, ciężką pracą, uczciwością i dbałością o detal.
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