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Nasz domeną jest polecanie produktów z zachowaniem balansu ceny do jakości oraz indywidualne podejście
do każdego Konsumenta. Inspiracją i powodem do dumy jest dla nas to, że każdego roku pomagamy coraz
większej liczbie inwestorów w podjęciu najbardziej optymalnych decyzji związanych z wyborem okien, bram
oraz drzwi. Zdecydowana większość z nich poleca później naszą firmę swoim bliskim, rekomendując nas jako
fachowców godnych zaufania. Nasza siedziba znajduje się w Bielsku. Pod własną marką działamy od 2000
roku. Powstała ona na bazie niemalże 10-letniego branżowego doświadczenia założycieli i pracowników.
Dzięki niemu sprzedajemy wyłącznie produkty najwyższej klasy, które pochodzą od renomowanych
producentów. Pod nadzorem naszej wykwalifikowanej kadry powstają okna, drzwi, fasady oraz inne
nietypowe, zaawansowane technicznie konstrukcje. Naszej 20-sto letniej obecności na rynku zawdzięczamy
duże doświadczenie, które nabyliśmy podczas realizacji obiektów przemysłowych i handlowych, a także w
inwestycjach dla osób prywatnych. Aluminiowe okna charakteryzują się niewrażliwością na wilgoć. Dzięki
zastosowaniu materiału termoizolacyjnego wewnątrz ram, profile aluminiowe energooszczędnością i ochroną
przed hałasem dorównują tradycyjnym ramom z PCV czy drewnianym, a zastosowanie odpowiedniego
pakietu szyb umożliwia montaż okien nawet od strony hałaśliwych ulic. Dokładamy wszelkich starań, aby
reakcja na zgłoszenia serwisowe była realizowana w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu
otrzymania informacji od naszych Klientów.
Dział serwisu jest do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07.00
15.00.Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego. Okna Twoje-okna warto powiedzieć o
oknach aluminiowych anodowanych bądź lakierowanych proszkowo na dowolny kolor, o błyszczącej lub
matowej powierzchni bądź imitującej drewno. Pozwalają na realizację znacznie bardziej skomplikowanych
projektów i przeszkleń w nowoczesnym budownictwie, gdyż aluminium nie odkształca się, jest sztywne, a
także bardzo wytrzymałe i odporne na czynniki zewnętrzne czy niszczącą korozję. Niestety aluminium
cechują gorsze właściwości izolacyjne niż choćby PCV, dlatego też nie chroni aż tak dobrze przed utratą
ciepła z wnętrza. Plusem okien aluminiowych jest fakt, że nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji.
Według wielu to okna idealne, łączące zalety okien drewnianych i aluminiowych. Okna drewniane to piękny
kształt, energooszczędność, odczucie ciepła i przytulności wewnątrz pomieszczeń. Aluminium zapewnia
odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Okna z drewna i aluminium powstają w
najnowszym procesie technologicznym, są bardzo sztywne i wytrzymałe. Można z nich konstruować duże
przeszklenia bez obawy o odkształcenia użytkowe czy termiczne. Objęte są 30-letnią gwarancją na
konstrukcję ramy i skrzydła. Wszystkie modele spełniają przy tym wysokie standardy piękna i jakości.
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