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Twoje-okna - kup okna. Poznaj ceny i cennik
http://twoje-okna.com

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór okien PCV, aluminiowych i drewnianych oraz
drewniano-aluminiowych najlepszych producentów. Dodatkowo dysponujemy szerokim asortymentem drzwi
uchylno-przesuwnych, systemami tarasowymi oraz roletami okiennymi.
Zapraszamy do naszego salonu drzwi i okien. Salony mieszczą się w wielu polskich miastach. Sprawdź na
stronie internetowej czy mamy salon w twoim mieście. W naszym asortymencie znajdziesz także parapety
zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z różnych materiałów. Począwszy od wersji drewnianych, przez
granitowe, kończąc na wariantach marmurowych. Każdy towar jest przez nas starannie kontrolowany przed
sprzedażą i montażem. Okna drewniane poddawane są wielu negatywnym czynnikom, takim jak wiatr,
nasłonecznienie, mróz czy uszkodzenia mechaniczne. Dlatego niezmiernie ważnym jest, aby były wykonane
przez profesjonalistów ze sprawdzonych profili o udokumentowanej jakości. W zależności od potrzeb do
produkcji ślusarki aluminiowej używamy profili z izolacją termiczną lub bez izolacji systemu. Wymieniony
system umożliwiają produkcję ślusarki od prostych okien i drzwi do skomplikowanych witryn i fasad z
elementami otwieranymi i przesuwanymi. Mówiąc o kształcie okien, najczęściej spotykamy, głównie ramy w
kształcie prostokątu lub kwadratu, ale są również okna łukowe, trójkątne i trapezowe. Ważne są też
dodatkowe właściwości bądź cechy stolarki okiennej. Coraz częściej spotykane i coraz modniejsze są okna
energooszczędne i okna pasywne, z bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Wybór należy do
Państwa! Łączące w sobie wysoką estetykę oraz funkcjonalnością, okna aluminiowe stanowią idealny element
wykończenia budynków. A niska waga surowca, z którego wykonana jest konstrukcja dodatkowo ułatwia jej
montaż. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością i jednocześnie lekkością formy. Są odporne na działanie
czynników atmosferycznych, nie odkształcają się pod wpływem wilgoci, ciepła czy zimna. Posiadają również
doskonałe parametry w zakresie izolacyjności cieplnej oraz dźwiękoszczelności. Nasi wykwalifikowani
pracownicy świadczą usługi w obszarze serwisu pogwarancyjnego, poprawiają błędy montażowe oraz
likwidują wady fabryczne.
Znaczna część usterek powstałych w oknach powoduje straty ciepła, nadmierny hałas oraz problemy z ich
płynnym otwieraniem i zamykaniem. Wszystkie te problemy są możliwe do usunięcia przy niedużych
nakładach finansowych. Wietrzenie ważne czy nie? Jeżeli pomieszczenia nie są wyposażone w wentylację
mechaniczną to wietrzenie jest bardzo ważne. Pozwala usunąć z pomieszczeń nadmiar wilgoci zapobiegając
parowaniu szyb i powstawaniu pleśni, usuwając również większość bakterii chorobotwórczych.
Wszelkie zarazki bardzo lubią źródła ciepła takie jak piece i kaloryfery.
Klientom proponujemy kompleksową obsługę. Rozpoczynając od doradztwa technicznego, przez darmową
wycenę, następnie finalizując profesjonalny montaż w cenie produktu. Zapewniamy również własny transport
okien do domu klienta.
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