
BEZPIECZEŃSTWO
Dbając o bezpieczeństwo użytkowania naszych wyrobów stosujemy szkło hartowane Lakmat (I) jako rodzaj przeszklenia w większości oferowanych 
linii wzorniczych drzwi. Szkło w procesie hartowania uzyskuje cechy bezpieczeństwa i w przypadku rozbicia szyby, tafla szklana rozpada się na 
niewielkie kawałki o tępo zakończonych krawędziach, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zranienia.

NOWOCZESNE MATERIAŁY, 
WZORNICTWO, KOLORYSTYKA
Oferta Centurion-R zawiera blisko trzydzieści różnych modeli skrzydeł oraz 
osiem wzorów ościeżnic. Produkty wykonywane są w gamie trzydziestu 
pięciu kolorów. Zastosowane nowoczesne wzornictwo oraz technologie 
pozwalają na zaspokojenie różnorodnych gustów klientów.
W liniach wzorniczych skrzydeł Oslo, Reno, Vila zastosowaliśmy 
folię ryflowaną. Ten rodzaj pokrycia jest wyjątkowo odporny na głębokie 
zarysowania, substancje chemiczne (np. kawę, herbatę czerwone 
wino i różnego rodzaju sosy i tłuszcze), a także na działanie promieni 
słonecznych. Powierzchnia skrzydła oklejonego folią  ryflowaną ma 
matowy wygląd i przyjemną w dotyku strukturę przypominającą delikatnie 
szlifowane drewno naturalne.
Wszystkie nasze kolekcje tworzymy z myślą o naszych klientach. 
Rozwijamy je zarówno w kierunku prostych nowoczesnych form, jak 
i rozwiązań o bardziej klasycznych liniach. Śledzimy rozwój technologii 
i rozwiązań w dziedzinie stosowanych pokryć oraz wykorzystujemy 
najnowsze osiągnięcia techniki w procesie realizacji naszych produktów. 
Naszym klientom oferujemy ciągłe i profesjonalne doradztwo w zakresie 
montażu i nowinek technicznych.

CERTYFIKATY JAKOŚCI, NAGRODY, 
WYRÓZNIENIA
Produkty Centurion-R  uzyskały certyfikaty jakości w Polsce, Czechach, 
Słowacji i Ukrainie. Podczas VIII edycji konkursu Podkarpacka Nagroda 
Gospodarcza otrzymaliśmy dwa wyróżnienia w kategori i firm średnich 
i „firma pięciolecia”.
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Centurion-R sp. z o.o. jest producentem drzwi wewnętrznych z Sanoka. Od początku działalności największy nacisk kładziony jest na wysoką jakość produkowanych 
wyrobów oraz profesjonalną obsługę klienta. Od ponad dziesięciu lat marka Centurion sukcesywnie rozszerza swój asortyment, zdobywa uznanie u swoich klientów oraz 
wzmacnia pozycję wśród czołowych producentów stolarki drzwiowej. 

Zaufanie naszych odbiorców jest motorem ciągłego rozwoju firmy. Zwiększenie zainteresowania drzwiami Centurion-R, poszerzenie rynku zbytu oraz oferowanego 
asortymentu pozwoliły na rozbudowę firmy. Poczyniliśmy odważne inwestycje rozbudowując fabrykę i unowocześniając park maszynowy. W ten sposób uzyskaliśmy 
wyższą jakość produkowanych wyrobów oraz możliwość wprowadzenia do oferty nowych linii wzorniczych skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Profesjonalizm oraz duża 
aktywność działań marketingowych zaowocowała zaufaniem, jakim darzą nas nasi odbiorcy, z czego jesteśmy najbardziej dumni. 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej gdzie znajdziecie Państwo dodatkowe informacje o naszej firmie i zawsze aktualną ofertę.
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