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Okna dachowe to okna uchylne, obrotowe, uchylno-obrotowe i wyłazowe. Uzupełnieniem naszej oferty w
zakresie szeroko rozumianej stolarki otworowej są okna aluminiowe. Wyróżniają się one nowoczesną, prostą
konstrukcją oraz wyjątkową wytrzymałością. Początkowo wykorzystywane były głównie w obiektach
biurowych, obecnie jednak coraz częściej stosowane są również w nowoczesnych budynkach mieszkalnych i
rezydencjach. Proponujemy aluminiowe okna zewnętrzne, wewnętrzne oraz fasadowe. Rosnącą popularność
zyskują również okna o stylu industrialnym, przypominające przemysłowe okna stalowe, idealne do loftów i
budynków z ceglaną elewacją. Zajmujemy się naprawą okien w całym kraju. Systematyczna i fachowa ich
konserwacja gwarantuje wieloletnie zachowanie wszystkich walorów użytkowych i skutecznie chroni przed
koniecznością napraw zepsutych elementów. Oferujemy kompleksowy serwis w zakresie naprawy okien, ich
renowacji oraz konserwacji. Zajmujemy się oknami zarówno aluminiowymi, plastikowymi oraz drewnianymi
wyprodukowanymi w Polsce. Rzadsze w występowaniu zaparowanie między szybami jest spowodowane
rozszczelnieniem się parkietu. W tej sytuacji jedynym sensownym rozwiązaniem jest wymiana tych szyb w
oknie. Ponadto przez kilka lub kilkanaście dni w roku przy dużej wilgotności powietrza mogą się zdarzyć
takie sytuacje, że szyba jest zaroszona od zewnątrz. Tym nie należy się przejmować jest to najzupełniej
normalne zjawisko i nie świadczy o jakichkolwiek wadach lub błędach. 
Okna plastikowe to nie tylko świetna jakość i wygląd, ale również nieduży koszt. Pod względem finansowym
są więc bardzo atrakcyjną propozycją. Należy jednak pamiętać, że okna to produkty, na których nie warto
oszczędzać, gdyż raz zamontowane powinny służyć nam przez długie lata. 
Warto więc zapoznać się z całą ofertą naszej firmy, by wybrać model okien plastikowych spełniający
wszystkie potrzeby i oczekiwania. Jako profesjonalna firma gwarantujemy satysfakcję z zakupionych
produktów i wykonanej usługi montażowej. Gwarancja producencka od 5 lat i dłużej! Potrzebujesz wyceny?
Umów się na bezpłatny pomiar! Nasi przedstawiciele wykonają bezpłatną wycenę i skontaktują się z
Państwem przedstawiając najlepszą ofertę !Gwarantujemy, że w Twoje-okna każdy znajdzie odpowiednie
artykuły dla siebie! Z pełnym zaangażowaniem wywiązujemy się z powierzonych zadań, dzięki czemu
posiadamy grono zadowolonych klientów. Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych technologii
produkcyjnych oraz posiadaniu wykwalifikowanej kadry produkcyjnej otrzymujemy najwyższą jakość
produktów. Dzięki świadczeniu usług z zakresu doradztwa oraz wsparcia technicznego dla wielu
zaawansowanych projektów jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką jakość usług. To wszystko owocuje
czasową i bezproblemową realizacją powierzonych nam projektów. Okna drewniane poddawane są wielu
negatywnym czynnikom, takim jak wiatr, nasłonecznienie, mróz czy uszkodzenia mechaniczne.
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