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Szeroki wybór modeli sprawia, że nasze okna i drzwi spełniają nawet najbardziej wygórowane oczekiwania
Klientów. To produkty energooszczędne, antywłamaniowe i wysoce trwałe. Cechują je doskonale parametry
izolacyjności termicznej oraz podwyższona dźwiękoszczelność. Okna i drzwi gwarantują ciepłe, ciche i
komfortowe wnętrza. Nie sposób nie zwrócić uwagi również na precyzję ich wykonania i nowoczesny design,
który wpływa na estetykę pomieszczeń i budynków. Szeroka gama kolorów pozwala na idealne
wkomponowanie okien i drzwi w różnego typu budynki. Zdecydowaną większość sprzedawanych przez nas
towarów uzupełniamy usługą montażu drzwi i bram, świadczoną przez wykwalifikowane ekipy monterskie.
Klientom zapewniamy fachową obsługę, nie tylko na etapie wyboru towaru, ale także podczas jego
eksploatacji, w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Minus okien drewnianych jest taki, że
wymagają dokładnej i pieczołowitej pielęgnacji. Przynajmniej raz w roku konieczne jest, by je dokładnie
wyczyścić i odświeżyć. Poza tym, co kilka lat należy poddać je zabiegom renowacyjnym, zeszlifować drobne
ryski i łuszczące się powłoki, większe ubytki zaś wypełnić masą szpachlową. Częstotliwość zależy od jakości
drewna, a także od produktów zastosowanych do zabezpieczenia powierzchni drewna. Okna drewniane
wymagają zaangażowania, co sprawia, że są droższe w utrzymaniu. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż
przekłada się to na ich znacznie dłuższą żywotność, która wynosi nawet kilkadziesiąt lat! Doświadczenie
zdobywane przez lata stale procentuje, co sprawia, że wykonywany przez nas montaż rolet, okien i serwis ich
dotyczący zawsze spełnia najwyższe standardy. Współpracujemy też z cenionymi na rynku producentami
poszczególnych elementów, co pozwala na wymianę wiedzy oraz zdobywanie wielu cennych informacji,
wykorzystywanych w proponowanych przez nas usługach. Firma Twoje-Okna od wielu lat świadczy usługi na
rynku stolarki budowlanej.
Kup okna w niższej cenie dzięki firmie twoje-okna. Poczytaj opinie o nas i sprawdź naszą ofertę okien. U nas
na stronie, znajdziesz markowych producentów, dystrybutorów, sprzedawców okien. Wysyłając emaila do nas
otrzymasz wyceny na okna od kilku oferentów.
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