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Twoje-okna - kup z nami okna do domu lub firmy
http://twoje-okna.com

Możesz powierzyć nam swój dom, ponieważ: nie montujemy okien balkonowych na cegłówkach, styropianie
lub w powietrzu, nie wstawiamy za małych lub za dużych okien do źle zwymiarowanych otworów, nie
uszczelniamy okien samą pianą poliuretanową, nie oszczędzamy na liczbie i rozmieszczeniu punktów
mocowania okna do muru. Jeśli powyższe argumenty Cię przekonują i jesteś zainteresowany zleceniem
bezkompromisowo prawidłowego montażu skontaktuj się z nami. Nasza firma instaluje okna stosując
najnowocześniejsze, acz sprawdzone technologie i systemy montażu, przykładając szczególną wagę do jakości
i staranności wykonanej pracy. Rekomendujemy kompleksową usługę montażu, tj. szczelny montaż
redukujący powstawanie mostków termicznych i nieszczelności poprzez odpowiednie zabezpieczenie
połączenia okna ze ścianą budynku i podkreślamy, że jest to jedyny prawidłowy sposób montażu okien.
Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty porównania cen okien u kilku dostawców. Wyślij do nas zapytanie
a my znajdziemy dostawcę twoich okien. Uzyskasz z pewnością dobre ceny. 
Firma Twoje-Okna jest rodzinną, dynamicznie rozwijającą się firmą, która powstała w 2000 r.
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, oraz na rynkach zagranicznych. Jesteśmy producentem
stolarki aluminiowej okien, drzwi, fasad, ogrodów zimowych . Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania
związane z montażem czy użytkowaniem okien, drzwi, bram i ogrodzeń. Posiadamy własne ekipy montażowe
oraz autoryzację monterów firm partnerskich, dzięki którym zakupiony u nas towar montowany jest
bezzwłocznie u Klienta i całkowicie serwisowany. Te warunki gwarancyjne wskazują na to co wiemy z
praktyki. Otóż trwałość naszych okien drewnianych, a w szczególności drewniano-aluminiowych, przewyższa
nawet konstrukcje z PVC. Co więcej, nawet po latach okna drewniane można będzie odnowić. Teraz możecie
wybrać okna drewniane Twoje-okna, zarówno ze względu na ich piękno, parametry, jak i trwałość.
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