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Twoje-okna - poznaj cenę i cennik okien
http://twoje-okna.com

Znamy się na swojej pracy i sprawia ona nam wszystkim ogromną satysfakcję. Pozwala nam to podchodzić do
oczekiwań naszych Klientów z pełnym zaangażowaniem i determinacją. Nasi fachowcy oprócz wymiany
stolarki otworowej zajmują się konserwacją, regulacją okien oraz innymi usługami. Serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny obejmuje regulację i konserwację okuć, ich naprawy oraz wymianę, usuwanie szkód po
włamaniach, montaż dodatków, wymianę uszczelek do okien oraz drzwi PCV i DREWNO, konserwację okien
drewnianych, lakierowanie, woskowanie, naprawę i wymianę części rolet materiałowych, antywłamaniowych
oraz żaluzji pionowych i poziomych.
Warto postawić na nowoczesne oferowane przez nas okna. Bielsko to miasto, w którym działa nasz salon. To
miejsce, gdzie pomożemy dobrać odpowiedni typ okien zarówno do oczekiwań, jak i możliwości
budżetowych, zapewnimy kompleksową obsługę od wykonania pomiarów, przez wsparcie sprzedażowe, aż po
dostawę i montaż okien.
Nasze drzwi bardzo dobrze izolują ciepło, chronią przed jego utratą, a dodatkowo tłumią różne hałasy z
zewnątrz. W zależności od modelu i wykonania, wyciszą krzyki sąsiadów czy hałas z drogi szybkiego ruchu.
Drzwi mogą być wykonane z aluminium, ze stali, z drewna czy z plastiku (PCV). Każde z nich mają nieco
inne właściwości, wady i zalety. W naszym sklepie doradzimy Państwu, który model wybrać. Okna PVC,
dzięki swojej uniwersalności i nowoczesnej budowie pasują niemal do każdego obiektu; okna drewniane
doskonale nadają się do naturalnych i minimalistycznych aranżacji; okna drewniano-aluminiowe polecane są
do wnętrz klasycznych, które korzystają jednak z nowoczesnych technologii, a okna aluminiowe sprawdzają
się najlepiej w oryginalnych wnętrzach, aranżowanych według najnowszych stylów. Jesteśmy autoryzowanym
przedstawicielem wielu polskich producentów. Posiadamy 25-letnie doświadczenie w dziedzinie montażu
stolarki budowlanej. Oferujemy okna i drzwi z pcv, drewna i aluminium, ognioodporne konstrukcje
aluminiowe, drzwi wejściowe, ogrody zimowe, bramy garażowe oraz akcesoria okienne typu: parapety
zewnętrzne i wewnętrzne, nawiewniki, żaluzje, rolety. Nie boimy się trudnych i wymagających zleceń
montażowych. Bazując na naszym doświadczeniu można stwierdzić, że ponad 80% problemów z oknami i
stolarką budowlaną wynika z błędnego montażu. Staramy się aby każdy inwestor, który rozpocznie z nami
współpracę był maksymalnie zadowolony, a zdjęcia z naszych realizacji były najlepszą rekomendacją dobrego
wyboru. W ofercie dostępne są okna stworzone przy pomocy najnowszych technologii, które pozwalają okna
służyć im przez długie lata. Szeroki wybór opcji wizualnych pozwala każdemu wybrać rozwiązania dokładnie
dostosowane do własnych oczekiwań. 
Porównaj ceny okien u kilku sprzedawców z twoje-okna.
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