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Twoje-okna - niskie ceny okien. Poznaj cennik
http://twoje-okna.com

. Okna są o wiele bardziej zaawansowane konstrukcyjnie, montowane w nich szyby mają szeroki wachlarz
współczynników przenikalności ciepła i zwiększoną paletę funkcjonalności. Doradcy naszej firmy pomogą
wybrać Ci najlepsze rozwiązania dla Twojego domu czy mieszkania. Podpowiedzą, które okna sprawdzą się
najlepiej. Gratulujemy dokonanego zakupu okien drewnianych! Nowoczesne okna drewniane są efektywne
energetycznie, ekologiczne, komfortowe w użytkowaniu, estetyczne, a także charakteryzują się wyjątkową
trwałością. Zakupione przez Państwa okna drewniane są zabezpieczone systemem powłok ochronnych
wysokiej jakości, oferujących użytkownikom stolarki drewnianej szereg zalet skuteczna ochrona drewna przed
niszczącym działaniem czynników pogodowych i biologicznych wzrostu glonów, porostów, pleśni, wysoka
przepuszczalność pary wodnej, twardość w połączeniu z elastycznością, wzmocniona odporność na brud,
wzmocniona odporność na działanie zasad, przyjazność dla ludzi i środowiska, ochrona przed
promieniowaniem UV. Oferujemy szyby o różnym przeznaczeniu: dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne,
ochronne, ornamentowe w bogatej gamie wzorów i kolorów co daje możliwości indywidualnych rozwiązań. 
Wizytówką biznesową naszej firmy jest bogata oferta stolarki okiennej okna pcv, okna drewniane oraz okna
aluminiowe, stolarki drzwiowej i bram renomowanych producentów oraz doskonała jakość usług
montażowych i serwisu technicznego. Drewno to klasyka, kamień nowoczesność, a szkło spoiwo, które łączy
to, co w architekturze najlepsze, w jakość na miarę XXI wieku. Istotą systemu jest stworzenie idealnej
harmonii pomiędzy tradycyjnym oknem drewnianym a unikatowym wyglądem wpasowującym się w
ultranowoczesny styl architektoniczny. Od zewnętrznej strony widoczna jest wyłącznie szyba z estetycznym
czarnym paskiem. Drewniane ramy i skrzydła, które widać tylko od wewnątrz, nadają pomieszczeniom
wizualne ciepło i przytulność.
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