
DOM-TOUR
NAJTANIEJ NA WYBRZEŻU !!!

PLISY



 FIRMA DOM-TOUR jest wiodącym producentem okien, drzwi, markiz oraz wszelkich przesłon
 okiennych w Polsce. Wieloletnia historia firmy oraz pozytywna ocena partnerów handlowych dała jej trwałą
 i pewną pozycję na rynku krajowym.
             Systematyczna praca i właściwe zarządzanie fabryką sprawiło, iż jesteśmy jednym z najprężniej
 rozwijającym się producentem stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce.
             Do produkcji wykorzystujemy ekologiczne surowce, które spełniają normy jakościowe.
 Wysoka jakość naszych wyrobów jest związana z nowoczesną i zautomatyzowaną technologią
 produkcji oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników. Posiadamy certyfikat FSC.
            Dziś wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom i oczekiwaniom klientów dokonaliśmy
 szeregu inwestycji i uruchomiliśmy nową linię do produkcji markiz i rolet zewnętrznych. Wykonujemy
 kompleksowe remonty mieszkań i domów.
            Nasze ekipy montażowe i remontowe mają ogromne doświadczenie w realizacji różnych,
 nawet bardzo nietypowych zleceń, przez co zdobyliśmy uznanie wielu naszych klientów przyznanymi
 nagrodami i certyfikatami. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i firmy oraz urzędy państwowe.
            Posiadamy park maszynowy, na który składają się, dostarczone przez niemieckich i włoskich
 producentów, najnowszej generacji urządzenia do produkcji naszych wyrobów.
            Dzięki współpracy z ALIOR BANK  możemy rozłożyć płatność na wygodne raty wyłącznie
na podstawie dowodu
osobistego.
 
Naszym klientom oferujemy przede wszystkim:
– konkurencyjne ceny
– szybką i terminową realizację zamówień
– najwyższą jakość produktów.
 
 



             Plisy okienne to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w grupie osłon okiennych.
Wyróżniają się oryginalnym wyglądem i skutecznie chronią wnętrza przed słońcem
oraz nadmiernym nagrzewaniem. Przestrzeń okienna to jeden z kluczowych elementów
wystroju wnętrza, z uwagi na ilość miejsca zajmowanego w pomieszczeniu.
             Plisy rolety plisowane okienne to rozwiązanie nie tylko estetyczne, ale również
funkcjonalne i nowoczesne. Materiał żaluzji umieszczony jest pomiędzy dwoma szynami
 i układa się w charakterystyczne plisy. Wyjątkowość polega tu na tym, że osłonę można
 umieścić w dowolnej części okna – przesunąć na samą górę lub dół, zakryć tylko środkową
 część lub całe okno.
             W ten sposób nie tylko chronimy wnętrze przed słońcem, ale także
 dopasowujemy pozycję żaluzji do kąta padania światła poprzez przesuwanie jej dowolnie
po całej powierzchni szyby.
             Przy żaluzjach plisowanych można wybrać różnego rodzaju
 tkaniny - od transparentnych po całkowicie zaciemniające. Dzięki temu osłona jest nie
 tylko skuteczna, ale również dopasowana do funkcji pomieszczenia.
             W kuchni lub pokoju dziennym sprawdzą się tkaniny jaśniejsze – rozproszą światło
 i nie zaciemnią pomieszczenie i dzięki czemu przestrzeń będzie pełna naturalnego światła
bez efektu nagrzania wnętrza.
             Z kolei w sypialniach czy pokojach dziecięcych można zastosować materiały ciemniejsze
i/lub zaciemniające. We wnętrzach będzie można swobodnie wypocząć; w ciągu dnia i nocą
w centrum miast, gdzie świecą uliczne latarnie.
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