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Gomar V - Okna i Drzwi Brzozów
Firma Gomar z Brzozowa zajmuje się sprzedażą i montażem okien i drzwi. Nasza firma znana jest na
rynku z bogatej oferty okien i drzwi zarówno używanych sprowadzanych z Niemiec, jak i okien nowych.

Szeroki wybór kolorów i typów okien daje możliwość naszym klientom znaleźć w składzie odpowiedni
model, który idealnie będzie pasował do ich domu. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się ze
szczegółową OFERTĄ firmy.Najważniejszym celem firmy jest sprostanie oczekiwaniom klienta oraz
rzetelna obsługa. Dlatego też oprócz sprzedaży stolarki okiennej i drzwiowej zajmujemy się pomiarami i
montażem drzwi i okien. Jesteśmy także w stanie zrealizować zamówienia na drzwi zewnętrzne czy okna
o nietypowych wymiarach. Dzięki kompleksowości oferty nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną
współpracę z naszą firmą.
Wszystkie produkty, które znajdują się w naszym składzie, są najwyższej jakości. Dzięki współpracy z
zaufanymi i znanymi na rynku producentami okien i drzwi balkonowych oraz zewnętrznych,
gwarantujemy trwałość i funkcjonalność oferowanych produktów.
Na jakość naszych usług duży wpływ mają także nasi pracownicy. Dlatego stworzyliśmy zespół
doświadczonych i wykwalifikowanych fachowców, którzy pomogą zarówno przy wyborze
najkorzystniejszych produktów, jak również zajmą się ich sprawnym i solidnym montażem.
Uzupełnieniem oferty sprzedażowej okien nowych, jest też możliwość zakupu okien zdemontowanych w
Niemczech. Dwa razy w miesiącu mamy dostawę towaru z za granicy. Są to okna w bardzo dobrym
stanie, a dodatkowym ich atutem jest bardzo atrakcyjna cena. W ofercie okien i drzwi używanych mamy
także szeroki wybór kolorów i typów. Naszymi klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i właściciele
firm, sklepów oraz barów. Jesteśmy przekonani, że zakupione u nas produkty to doskonała inwestycja.
Okna i drzwi nowe czy używane, wykonane są z trwałych i przyjaznych środowisku materiałów, które
zabezpieczą dom czy biuro przez utratą ciepła.
Zachęcamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółową OFERTĄ firmy.Oferta
Klienci firmy Gomar wiedzą, że w naszym składzie znajdą odpowiednie okna lub drzwi. Aby pomóc im
wybrać spełniające oczekiwania produkty, nasi pracownicy służą radą i pomocą. Dzięki znajomości
najnowszych trendów na rynku są oni w stanie sprostać potrzebom nawet najbardziej wymagającego
klienta.
Nowoczesne, solidne, funkcjonale, a także eleganckie okna i drzwi to filar naszej oferty. Alternatywą dla
nowych okien, są równie ładne, niezniszczone i spełniające swoje funkcje okna używane z Niemiec.
Dostawy mamy 2 razy w miesiącu, co pozwala nam systematycznie uzupełniać magazyny składu, a
klientom gwarantuje zakup odpowiednich produktów od ręki. Wszystkie nasze produkty zarówno te nowe,
jak również używane objęte są gwarancją.
W ofercie sklepu znajdą Państwo wszystkie typowe rozmiary okien otwieranych zarówno na prawo, jak i
na lewo. W sprzedaży są nowe okna 6-komorowe &ndash; profil grubość 8cm / standardowe mają 5
komór i grubość 7cm.
Oprócz okien w sprzedaży mamy także drzwi używane i nowe.
Oferujemy:
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
- drzwi balkonowe
- drzwi sklepowe
- drzwi do barów
Na stanie w ciągłej sprzedaży jest ponad 100 sztuk ( białe i kolor).
Oferujemy także tani i szybki transport naszym samochodem dostawczym.
Odpowiednio zabezpieczone okna czy drzwi w nienaruszonym stanie przewieziemy w każde miejsce,
http://lesko.net.pl/lesko
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które wskaże nam klient. Firma handlowa : okna, drzwi, parapety
NOWE OKNA i DRZWI - skład fabryczny - wszystkie typowe
-

dostępne "od ręki"
sprzedaż okien i drzwi z demontażu niemieckiego
parapety
zakup i transport na telefon
sprzedaż ratalna
pomiar, wycena, transport

Brzozów ul.Legionistów 1
(przy bramie wjazdowej na stadion)
tel. 696 281 783 w godz. 8.00 - 17.00
tel. 604 145 551 po godz. 17.00
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 8:00 - 17:00
sob.: 8:00 - 13:00
http://okna-gomar.pl/
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