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     Działalność firmy rozpoczęła się w 2008 roku. Od tego czasu wciąż stawiamy na rozwój i
innowację. Wprowadzamy dla Państwa nowoczesne produkty i rozwiązania szyte na miarę.       
 
    Pragniemy dawać z siebie więcej, doskonalimy personel firmy w zakresie wytwarzania
produktów, obsługi klienta oraz rzetelnej informacji i obsługi po zakupowej. Sprawnie reagujemy 
na nowinki z rynku, aby móc dopasować aktualną ofertę do Państwa potrzeb i być o krok dalej od
Naszej konkurencji.
     
     Od 2012 roku zajmujemy się również produkcją lekkich konstrukcji stalowych, świetnie
nadających się na zadaszenia. Przygotowaliśmy park produkcyjny oraz sklep projektowy do zakupów
online dla tego działu.
     
      W obecnych czasach stawiamy na maksymalnie spersonalizowaną obsługę oraz rzetelną
informację, zależy Nam na zadowoleniu klienta końcowego, do czego dążymy stawiając to jako
priorytet wykonawczy. 
 

MISJA FIRMY 
 
"Nieustanny rozwój i dążenie do maksymalizacji zadowolenia klienta. Realizację tego celu osiągamy
poprzez podnoszenie jakości Naszej obsługi, rzetelną informację przed zakupową, dobry i dokładny
proces produkcyjny i montażowy oraz możliwie najlepszą obsługę po zakupową, w tym również w
procesach reklamacyjnych. Dążenie do doskonałości to moja pasja.”
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Dariusz Banaszkiewicz 
                                                     CEO / SA manager

O NAS

NASZE INNE MARKI 



 
Wysokie parametry izolacji cieplnej to najwyższe możliwe
standardy dostępne na rynku. Profile okienne w wielu
parametrach grubości zabudowy; 
PCV: 70mm, 82mm 
DREWNIANE: 68mm, 78mm, 88mm
DREWNIANO - ALU: 68mm, 78mm, 88mm
ALUMINIOWE: 45mm, 70mm, 86mm
 
 
Pakiety szyb zespolonych pozwalają na uzyskanie
maksymalnych wartości współczynnika od Uw=0,3 W/(m2K), 
a energetyczne profile wspomogą całkowity proces adaptacji
domu do warunków PASYWNYCH.
 
 
  

OKNA 
PCV / ALUMINIOWE / DREWNIANE

Zastosowane nowoczesne okucia okienne sprawiają, że
użytkowanie okien jest przyjemne, lekkie i trwałe.
Dodatki okienne pozwolą uzyskać najwyższe parametry
bezpieczeństwa antywłamaniowego, a nowoczesna
technologia okuć INVISIBLE - niewidocznych zostanie
doceniona przez każdą praktyczną rodzinę.
 
  

Oferta firmowa to szeroki asortyment stolarki okiennej. Nowoczesne rozwiązania oraz ponadczasowy desing
sprawią, że Państwa wnętrze nabierze elegancji i stylu, a użytkowanie będzie komfortowe.

Szeroka gama profili okiennych w klasie A
pozwala na bezkolizyjny montaż dodatkowych
elementów wyposażenia dekoracyjnego takich jak
rolety materiałowe czy plisy okienne. Ponadto
specjalne profile pozwalają na stosowanie pełnej
gamy osłon przeciw insektom, a stylizacja ram i
skrzydeł nawiązuje elegancją.
  



W ofercie firmy szeroka gama stolarki drzwiowej. 
Drzwi stalowe i aluminiowe, nowoczesny oraz
klasyczny design, użyteczne funkcje dodatkowe i
wysokiej walory użytkowe sprawią, że każdy znajdzie
rozwiązanie idealne dla siebie. Drzwi antywłamaniowe
wyposażone w dodatkowe pochwyty oraz
elektrozaczepy pozwolą również na zastosowanie w
nowoczesnym domu lub firmie.  

DRZWI
PCV / ALUMINIOWE / DREWNIANE / ANTYWŁAMANIOWE 

Drewniane drzwi wejściowe to szyk i elegancja. Atutem   
jest możliwość wykonania na dowolny wymiar.
Otwiera to nowe możliwości projektowe i adaptacyjne
budynku do własnych potrzeb. Stylistyka drzwi oferuje
wzory i modele nowoczesne jak i tradycyjne klasyczne.
Wzornictwo dostępne jest w firmie, jako baza do
własnych aranżacji.
  

Drzwi wejściowe to wizytówka domowników.  Szeroka gama produktów oraz  wzorów zainspiruje do wspaniałego
wykończenia. Stwórz styl i własny charakter już od progu. 

INDYWIDUALIZM I NIEPOWTARZALNOŚĆ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
  



Rolety zewnętrzne z Naszej oferty to sprawdzone profile
aluminiowe, pełna gama systemów automatyki
sterującej, w tym systemy sterowania IQ. Produkty
dostosowane do wykorzystania jako podtynkowe,
natynkowe i adaptacyjne. Rolety dopasowane do
większości oklein okiennych pozwalają uzyskać
ujednolicony z oknem obraz całości. Oprócz
standardowych rolet zabezpieczających oferta
poszerzona o certyfikowane rolety antywłamaniowe,
przeznaczone dla klientów o takim zaporzebowaniu.

ROLETY 
ZEWNĘTRZNE / ANTYWŁAMANIOWE / DEKORACYJNE

Dekoracyjne rolety materiałowe, plisy oraz produkty
osłonowe wewnętrzne to zwieńczenie finalne całego
remontu. Oferta rolet w kasecie, plis, żaluzji
drewnianych oraz moskitier sprawi, że wnętrze ożyje i
stanie się przytulne. Wysoko jakościowe produkty
pozwolą cieszyć się użytkowaniem na długie lata, a
nowoczesne wzory i kolory tkanin oraz systemów
wyodrębnią Państwa doskonały styl.   

Systemy rolet to rozwiązania służące podniesieniu bezpieczeństwa obiektów, osłonie przeciw słonecznej oraz
funkcjom dekoracyjnym. Akualnie jedne z obowiązkowych punktów każdej budowy.

PIĘKNE WNĘTRZA TO ŁATWA ARANŻACJA



Bramy garażowe w systemie rolowanym, to wciąż
innowacyjny system. Sprawdzą się doskonale we
wszystkich małych i dużych garażach, a przestrzeń
sufitu pozostanie nienaruszona. Szeroka oferta
automatyki pozwoli dopasować sterowanie zbiorcze,
kompatybilne z pozostałymi elementami
wykonawczymi. System zabezpieczony mechanizmami,
które pozwolą w przypadku braku zasilania otworzyć
brame ręcznie. 

BRAMY 
ROLOWANE / PRZEMYSŁOWE 

Szerokie możliwości systemu bram rolowanych
znajduja zastosowanie w znacznych rozmiarach
otworów. Pozwala to na stosowanie rozwiązania jako
bramy magazynów, warsztatów lub innych osłon i
przegród przestrezni użytkowych. Kolorystyka profilii
pozwoli znaleźć zastosowanie w warsztatach
samochodowych, magazynach oraz jednostkach  użytku
publicznego. Bramy rolowane posiadają możliwość
osłonięcia do 500 cm szerokości otworu.

Najlepsze rozwiązania wszędzie tam, gdzie liczy się przestrzeń i wygoda stosowania.

NOWOCZESNE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA  NA WYCIĄGNIĘCIE



Parapety zewnętrzne to konieczne rozwiązanie do
stosowania przy montażu ocieplenia. Zabezpieczają
one przestrzeń między oknem, a ścianą przed
opadami tak, aby woda nie dostawała się pod
styropian. W gamie parapetów zewnętrznych
zastosowanie znajdują parapety aluminiowe i stalowe.
Szeroka gama oklein, oraz barw palety RAL dopełni
całości integracji z oknem.

PARAPETY
WEWNĘTRZNE / ZEWNĘTRZNE 

Parapety wewnętrzne wspaniale dodają gracji i stylu
wnęce okiennej. W szerokiej ofercie firmowej
polecamy parapety drewniane oraz mdf, wykonane z
płyt wilgocioodpornych. Estetyczne wykonanie i duża
gama kolorystyczna pozwoli dopasować parapety do
własnego stylu. Ponadto istnieje możliwość wykonania
parapetów z konglomeratów marmurowych oraz płyt
granitowych w grubościach od 2 do 3 cm.  

Parapety stalowe i aluminiowe na zewnątrz  - zabezpieczenie przed wilgocią. 
Parapety marmurowe, drewaniane, mdf i pcv dla dekoracji pomieszczeń wewnątrz. 

Oferta usług obejmuje również oprócz standardowego montażu wykonanie parapetów nietypowych, lub 
na wykusze niestandardowe. Wykonamy dla Państwa skosy, cięcia oraz kształty nietypowe.
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