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O NAS

Zakład Stolarski Krzynówek istnieje już od 1968 roku.
W ciągu ponad 40 lat firma zdobyła
ogromne doświadczenie w zakresie produkcji
stolarki okiennej i drzwiowej. Zarówno
okna jaki i drzwi naszej firmy wykonywane
są na indywidualne zamówienie klienta.
Zapewniają
one
znakomitą
szczelność,
ciepłochłonność oraz izolację akustyczną.
Posiadamy stałych, renomowanych dostawców
materiałów, dzięki którym nasze produkty
wyposażone są w najlepsze podzespoły,
które połączone z solidnością naszego
wykonania, tworzą najwyższej jakości ofertę.

na które udzielamy 3-letniej gwarancji.
Posiadamy w sprzedaży suchą tarcicę sosnową
w klasie I-III o wilgotności 8-10% suszoną
komorowo.

Posiadamy własną wystawę naszych wyrobów,
na której możecie Państwo osobiście
sprawdzić jakość i solidność ich wykonania.
Posiadany park maszynowy oraz wieloletnie
doświadczenie naszej załogi pozwala nam
zaoferować solidnie wykonane produkty.
Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,

Głównym celem działalności naszej firmy jest
zaspokajanie wymagań Klientów, a środkiem
do osiągnięcia tego celu jest zapewnienie
niezmiennie wysokiego standardu naszych
wyrobów - takiego, który spełni wszystkie
oczekiwania klientów co do poziomu jakości         
i niezawodności produktu.

Wykonujemy również usługi profesjonalnego
suszenia tarcicy powierzonej przez Klienta.
Proces ten odbywa się w jednej z dwóch
nowoczesnych
komór
suszarniczych
sterowanych komputerowo. Dzięki temu
tarcica po wysuszeniu odznacza się najwyższym
poziomem jakości.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
NASZĄ FIRMĘ

PONAD 40 LAT
DOŚWIADCZENIA

ZNAKOMITA SZCZELNOŚĆ,
CIEPŁOCHŁONNOŚĆ ORAZ
IZOLACJA AKUSTYCZNA

3-LETNIA GWARANCJA

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
MATERIAŁY

WŁASNY PARK MASZYNOWY

Jeśli marzysz o tym, by Twoje wnętrze było ciepłe, wyciszone i ładne, zapraszam
Cię w świat najwyższej jakości produktów sygnowanych naszą rodzinną marką
Krzynówek.
Firma działa od 1968 roku. Od tamtego
czasu zmieniała się technologia, którą
wdrażaliśmy po to, by produkowane przez
nas drzwi i okna drewniane były perfekcyjne
technicznie. Nie zmieniły się jednak autentyczna
pasja i ambicja tworzenia nie tylko produktu,

ale i przyjaciela człowieka. Przyjaciela, który
strzeże naszej prywatności, który jest zgodny
z naturą, który dodaje błysku naszym wnętrzom.
Okna drewniane Krzynówek potraktujesz
wyjątkowo. Tak, jak one Ciebie. Zresztą
przekonaj się sam...
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CERTYFIKATY
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REKOMENDACJE
Doświadczona kadra oraz
potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Zlecone prace
zostały wykonane zgodnie ze sztuką
budowlaną, (...) w wyznaczonych harmonogramem terminach.

Szczególną uwagę zwracało
zangażowanie,
fachowość
i
sumienność
przy
realizacji
każdorazowego zlecenia. Profesjonalizm oraz wysoka kultura osobista,
pozwoliło zbudować zaufanie i zadowolenie naszej firmy.

Nasze okna i drzwi można oglądać w wielu miejscach w Polsce, min :
•

Stary dom Zdrojowy w Krynicy Zdroju,

•

Hotel Golden Tulip w Krakowie,

•

Pensjonat Gwiazda w Krynicy Zdroju,

•

•

Pensjonat Wisła w Krynicy Zdroju

Osiedla domów jednorodzinnych
w Zielonkach ul. Krakowskie Przedmieście,
ul. Rzyczyska,

•

Budynek Narodowego Banku Polskiego
w Krakowie,

•

Osiedle domów jednorodzinnych
w Giebułtowie,

•

Teatr Variete w Krakowie,

•

Kościół w Wysocicach,

•

Uniwersytet Ludowy w Gaci,

•

Budynek DPS w Krakowie,

•

Teatr Ateneum w Katowicach,

•

•

Lokale mieszkalne i użytkowe przy
ul. Wojewódzkiej w Katowicach,

Budynek Dawnego Pałacu Przychockich
w Wieliczce.
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Zakład Stolarski Krzynówek
Ul. Krakowska 210, Cianowice
32-043 Skała k/ Ojcowa
(+48 12) 389 – 15 – 08

kontakt@oknakrzynowek.pl

www.oknakrzynowek.pl

