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okna i drzwi1
Okna i drzwi PCV powstają z profili o najwyższej jakości i wytrzymałości. Profile dostarczane 
są do fabryki OKNO-POL Kraków bezpośrednio z zakładów produkcyjnych firmy Kömmerling 
w Niemczech. Fabryka OKNO-POL znajduje się pod stałym nadzorem specjalistów z firmy 
Kömmerling. Wizyty specjalistów i ich doradztwo w zakresie technologii produkcji pozwalają 
nam utrzymywać jakość na najwyższym poziomie. Poza klasycznymi oknami prostokątnymi 
w ofercie znajdują się również okna trójkątne, trapezowe, łukowe, okrągłe i owalne. OKNO-POL 
Kraków posiada własne działy gięcia łuków, stolarki nietypowej oraz lakierowania okien 
PCV, daje to firmie dodatkowe możliwości podążania za najnowszymi trendami w stolarce 
okiennej. Jako jedni z niewielu na rynku OKNO-POL oferuje łuki z wewnętrznym zbrojeniem. 
Uzupełnienie oferty stanowią okna z tak zwanym „łukiem pozornym”, jest to połączenie 
zalet okna prostokątnego z elegancją okna łukowego. W asortymencie produktów okiennych 
znajdują się również nowoczesne systemy drzwi tarasowych, podnośno-przesuwnych 
i uchylno-przesuwnych. Okna oferowane przez firmę OKNO-POL już w standardzie posiadają 
bogate wyposażenie dodatkowe.

OFERTA:
 Okna PCV z profili firmy Kömmerling
 Okna aluminiowe
 Okna energooszczędne
 Drzwi wejściowe z wypełnieniami ozdobnymi
 Drzwi przesuwne
- drzwi podnoszono-przesuwne
- drzwi uchylno-przesuwne
- lekkie drzwi przesuwne

 Bramy garażowe
 Rolety zewnętrzne

OKNO-POL Kraków Sp. z o.o. został założony w 2000 
roku przez ludzi, którzy przez lata byli związani z branżą 
stolarki okiennej. Jako cel postawili sobie zbudowanie 
przedsiębiorstwa ukierunkowanego na zaspokojenie 
indywidualnych potrzeb klientów. Dziś jego fundamentem 
jest kadra fachowców gotowych podjąć każde wyzwanie 
w zakresie budowy okien i drzwi. OKNO-POL Kraków 
to zespół kompetentnych specjalistów – technologów, 
handlowców i pracowników produkcyjnych, dla których 
najistotniejsze jest zadowolenie klientów.

Do produkcji stosowane są tylko materiały najwyższej jakości tak renomowanych firm jak Kömmerling (profile PCV), Roto (okucia) czy Press-Glas (szyby zespolone). Ściśle 
przestrzegane są normy i standardy wykorzystywanych przez nas systemów. Proces produkcji jest objęty ciągłym monitoringiem specjalistów firmy Kömmerling. Produkcja odbywa 
się wyłącznie w oparciu o nowoczesne linie uznanych firm – Urban, Haffner GmbH i Rotox GmbH, gwarantujące powtarzalną, wysoką jakość.

Najwyższe standardy funkcjonowania firmy potwierdzają wyróżnienia do których 
należą min.: Solidna Firma, Diamenty Forbes, Gazele Biznesu, Leader In Prestige 
and Quality.
Najwyższa jakość produktów, ich elegancja oraz wieloletnia funkcjonalność, trwałość 
i komfort użytkowania – to cechy, na których opiera się działalność firmy. 

 Rolety materiałowe
 Żaluzje 
 Moskitiery
 Ogrody zimowe
 Fasady aluminiowe, ściany osłonowe
 Stolarka ognioodporna
 Okna PCV lakierowane w kolorystyce RAL.
 Okna o kształtach nietypowych (okna 
trójkątne, okna łukowe, okna trapezowe)
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