Okna na zakázku
Nově nabízíme i kompletní servis ve výrobě oken i dveří na zakázku. Nabízíme plastová, dřevěná i
hliníková okna.

Pro výběr ideálních oken pro váš domov nebo firmu vám nabízíme kompletní výběr a dodávku na
míru, ať už jde o plastová okna, plastové dveře, hliníková okna a dveře nebo zimní zahrady a to
včetně příslušenství a doplňků.
Plastová okna se stala na českém trhu již pojmem. Zaměřujeme se předěvším na oblast hlavního
města Prahy (centrum) a středních Čech.
Napište nám

Plastová okna
Klasické provedení pro všestranné použití - dnes již běžná plastová okna.
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minimální nároky na údržbu
dokonalá tepelná izolace
vysoká hluková izolace 32-43 dB
odolnost proti mechanickému poškození
široká škála barevných provedení
dlouhá životnost

Hliníková okna
Otvorové výplně z hliníkových profilů se svými užitnými vlastnostmi a vzhledem řadí mezi luxusní a
reprezentativní prvky každé stavby. Hliník předčí ostatní materiály svou vysokou pevností, odolností
proti povětrnostním vlivům a neomezenou životností. Vedle elegantního vzhledu poskytuje také
variabilitu zpracování, vynikající tepelnou izolaci a tolik vítanou bezúdržbovost. Okna vyrobené z
hliníku jsou skutečně pevné a vydrží i vysokou frekvenci používání.
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minimální nároky na údržbu
vysoká tvarová stálost a pevnost
odolnost proti mechanickému poškození
odolnost proti vlivům prostředí
elegantní a moderní vzhled

Dřevěná okna
Dřevěná okna, to je poctivá klasika, které právem důvěřují celé generace. Díky své vůni, kresbě a
teplému pocitu při doteku působí dřevo příjemně na každého z nás.
Důvěřujte dřevěným oknům, přinesou do Vašeho bytu kus přírody a přirozeně dotvoří duši domova.
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vhodné i pro velké prosklené plochy
široká paleta barev
dlouhá životnost díky kvalitní povrchové úpravě
vynikající tepelně izolační vlastnosti

Kontaktujte nás - poradíme, zaměříme! Na základě vaší poptávky Vás kontaktujeme a uděláme
kalkulaci.

Napište nám
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