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Twoje-okna - producent i dystrybutor okien
http://twoje-okna.com

Zadzwoń już dziś i przekonaj się sam! Zapraszamy do nas. Jeśli poszukujecie Państwo najwyższej jakości
okien oraz drzwi zewnętrznych drewnianych, a także aluminiowych, zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą. Firma Twoje-okna istnieje od 2000 roku, kiedy założony został zakład stolarski będący jej podwaliną.
Niezmiennie korzystamy z najnowocześniejszych maszyn i zaawansowanych technologii, oferując wyroby o
ponadczasowym stylu i doskonałym wykonaniu. Przy zalewie firm, towarów oraz usług trzeba umieć wybrać
ofertę dopasowaną. Nadeszły czasy kiedy cena decyduje o zakupie co jest najgorszym z możliwych błędów
przy budowie domu czy remoncie mieszkania. Firma Twoje-okna stara się zawsze wychodzić naprzeciw
klienta a długoletnie doświadczenie pozwala mieć w ofercie to co najlepsze. Niestety, oszczędność nie zawsze
idzie w parze z jakością i nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, szczególnie jeżeli chodzi o produkty z naszej
branży. Staramy się aby cena była przyjazna ale idąc w parze z jakością. Należy więc o tym pamiętać. Okna i
drzwi drewniane znajdują szerokie zastosowanie w budynkach zabytkowych, gdzie wymagane jest
zachowanie charakteru starych okien skrzynkowych z aplikacjami drewnianymi. Możemy je dla Państwa
odwzorować na nowych oknach. Nasza firma Twoje-Okna działa w branży od 2000 r. Zrealizowaliśmy wiele
projektów dużych oraz małych dla indywidualnych klientów. Do sprawy podchodzimy, zawsze rzeczowo.
Staramy się pomóc każdemu klientowi. W swojej ofercie posiadamy okna pcv, aluminiowe oraz drewniane.
Nasze okna cieszą się dużym zainteresowaniem naszych klientów. Sprawdź naszą ofertę.

Pomimo tego, że specjalizujemy się w nowobudowanych domach prywatnych podejmujemy się również
zleceń na wymiany okien w starych mieszkaniach, kamieniach lub budynkach przemysłowych. Nasze oferta
nie obejmuje wyłącznie bliskich okolic lub jednego województwa. Firma Twoje-okna została założona w
2000 roku. Mamy bardzo duże doświadczenie w sprzedaży produktów przeznaczonych do wykończania
mieszkań oraz całych posesji. Proponujemy Państwu m.in.: stolarkę budowlaną okna oraz wewnętrzne i
zewnętrzne drzwi; ogrodzenia, bramy wjazdowe i garażowe, a także duży wybór akcesoriów i dodatków,
takich jak żaluzje, rolety, parapety oraz napędy do bram. Od lat współpracujemy tylko z zaufanymi polskimi
producentami. Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno osoby prywatne, jak i firmy budowlane,
Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz deweloperzy. Okna Twoje-okna to też okna drewniane, które są klasyką
gatunku. Są piękne i eleganckie, a drewno z wiekiem szlachetnieje i nabiera wyrazu. Drewno lite można
zastąpić klejonym warstwowo, dzięki czemu zachowuje ono elastyczność, nie odkształcając się pod wpływem
zmian temperatury czy też wilgoci. Podczas produkcji drewno zabezpiecza się lakiero bejcami lub farbami
wysokiej jakości, dzięki czemu zyskuje ono odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych i pożądany
kolor oraz jego głębię.

Kategorie
Biznes i ekonomia - Hurtownie
Budownictwo i przemysł - Firmy budowlane
Według lokalizacji - Śląskie - Żywiec
Według domeny - Com

Słowa kluczowe
Okna, Okna pcv, Okna drewniane, Okna aluminiowe, Okna cennik, Okna cena, Okna z pcv
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