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Okna serce domu. Dzięki nim można cieszyć się rodzinnym ciepłem w ciszy, komfortowych i bezpiecznych
warunkach. Rodzina to najważniejsza wartość człowieka. W jej otoczeniu sukces smakuje lepiej, drobne
przyjemności nabierają znaczenia, a problemy znikają w mgnieniu oka. Warto więc stworzyć w domu
wyjątkowy klimat, by czuła się w nim dobrze. Poznaj gamę naszych produktów i wybierz dla siebie najlepsze,
bez względu na to, czy jesteś właścicielem domu, mieszkania, deweloperem czy zarządcą kamienicy! Tylko
właściwie przygotowane otwory okienne zapewnią osiąganie zamierzonych i deklarowanych przez producenta
okien właściwości użytkowych zamontowanych jednostek a pieczołowicie wybrana stolarka okienna tylko w
połączeniu z prawidłowym, szczelnym montażem zapewni właściwy komfort mieszkańcom. W naszej ofercie
proponujemy okna w kilku energooszczędnych systemach pozwalających zaspokoić oczekiwania Klientów,
zwłaszcza tych których interesują okna dedykowane dla domów niskoenergetycznych, jak i domów
budowanych w standardzie pasywnym. Jest to możliwe dzięki temu, że regularnie bierzemy udział w
szkoleniach organizowanych przez producentów, z którymi współpracujemy. Nasi partnerzy handlowi to
firmy, których produkty rozpoznawane są w całej Polsce i charakteryzują się wysoką jakością. Nasza oferta
kierowana jest do osób indywidualnych i małych przedsiębiorstw, a znajdziecie Państwo w niej ogromny
wybór drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, okien, parapetów, rolet antywłamaniowych i roletek
materiałowych oraz niezbędnych akcesoriów. Firma Twoje-okna posiada w swojej ofercie okna drewniane i
okna PCV wszystkich największych i najbardziej liczących się producentów. Jakość oferowanych dzisiaj
okien jest znacznie wyższa od tej sprzed lat. Okna są o wiele bardziej zaawansowane konstrukcyjnie,
montowane w nich szyby mają szeroki wachlarz współczynników przenikalności ciepła i zwiększoną paletę
funkcjonalności. Dwa razy w roku powierzchnia okien drewnianych powinna być gruntownie czyszczona z
kurzu, śladów po owadach i innych zanieczyszczeń przy użyciu delikatnego detergentu i wody. Należy to
robić nie tylko z powodów estetycznych, ale również po to, aby brud nie niszczył powłoki lakierniczej. Po
wyczyszczeniu na ramy nakładamy emulsję pielęgnacyjną. Uwaga! Większość produktów do czyszczenia
szyb zawiera salmiak. Pozostałości salmiaku po czyszczeniu okien czy szyb w drzwiach muszą zostać
usunięte, najlepiej przy pomocy czystej wody. Elementy wytrzeć do sucha miękką szmatką. Drewno to
materiał naturalny i odnawialny. Zapewniamy fachową pomoc i profesjonalne doradztwo. Zaproponujemy Ci
najlepsze rozwiązania w ramach konkretnego budżetu. Serdecznie zapraszamy do naszych salonów sprzedaży
w całym kraju.
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