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Twoje-okna - pomagamy w zakupie okien
http://twoje-okna.com

Indywidualna obsługa w zakresie planowanych zakupów - to nasze podejście. Wszystkich niezbędnych
pomiarów dokonujemy bezpłatnie u Klienta, pomagając rozwiązać wszystkie problemy techniczne. Na
miejscu możemy także dokonać wyceny zamówionego wyposażenia. Okna i drzwi Twoje-okna są
produkowane w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, z wielką dbałością o szczegóły. Chcemy
aby służyły Wam przez lata. Jako potwierdzenie tych deklaracji oferujemy unikalne na rynku warunki
gwarancji. Gwarantujemy 10 lat stabilności konstrukcji okna (ramy i skrzydła) w oknach
drewniano-aluminiowych.10 lat stabilności konstrukcji okna (ramy i skrzydła) w oknach drewnianych. Okno,
jeśli nie zostanie poddane wpływowi niestandardowych czynników, np. istotnym uszkodzeniom
mechanicznym, oraz jeśli będzie właściwie utrzymane, to nie straci swoich właściwości konstrukcyjnych co
najmniej przez wskazany czas. Jeśli obawiasz się o trwałość powłok lakierniczych na oknach drewnianych,
niech uspokoją Cię nasze warunki gwarancji na te elementy. Jesteśmy przekonani, iż przeprowadzona przez
nas regulacja, konserwacja, naprawa oraz serwis polepszą żywotność i funkcjonalność okien na wiele lat.
Zapraszamy również do współpracy firmy, szkoły oraz instytucje. Gwarantujemy kompleksową obsługę w
korzystnej cenie. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub
bezpośredniego w naszym biurze w wielu Polskich miastach. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest
znaleźć profesjonalne firmy produkujące stolarkę okienną, których produkty zagwarantują nam spokój i
bezpieczeństwo naszego domu na długie lata. Nasza rzetelność i kompetencje naszych partnerów pozwalają
nam od wielu lat zaspokajać potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów w całej Europie. Dlatego
zadbaj o wieloletni komfort oraz ochronę swojej rodziny powierzając swoją inwestycję profesjonalistom z
Twoje-Okna. W razie jakichkolwiek pytań drogą mailową, postaramy się odpowiedzieć w jak najkrótszym
czasie. Jeśli wolisz kontakt telefoniczny, zadzwoń i porozmawiaj z naszymi pracownikami. Być może nasze
wskazówki dotyczące wyboru produktów oraz sposobu zamawiania okażą się cenne. Serdecznie zapraszamy
do zakupów! Zalety skorzystania z naszej oferty to gwarancja Satysfakcji ze sprzedanych produktów i
wykonanej usługi, profesjonalny montaż: okien, drzwi, bram, rolet i parapetów. Własny transport to
dodatkowa korzyść. Dodatkowo oferujemy godziny pracy dostosowane o potrzeb klienta, elastyczne podejście
do potrzeb klienta, stosowanie najnowszych technik montażowych.
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