
BiG TOR 
to wi cej ni  na czas, na wymiar, 

…to wi ty spokój na lata

Po pierwsze jako . Z bogatym baga em do wiadcze  producent gwarantuje sta

i powtarzaln  jako  i trwa o  bram BiG TOR.  Na bramy gara owe udzielana jest 

pisemna gwarancja, która nie jest ograniczona do trwa o ci pow ok czy te  popraw-

no ci dzia ania wybranego elementu, a na kompletn  bram  wynosi 5 lat. 

Jak  bram  gara ow  wybra  i gdzie j  kupi ? BiG TOR jest producentem maso-

wym produktów zindywidualizowanych. Wystarczy wybra  numer 0801 000 561,

by bez po rednictwa producenta skontaktowa  si  z lokalnym przedstawicielstwem. 

Prawda, e proste? Z oty D b,  Zielony D b, Orzech, Marantii i wiele innych opcji 

i szczegó ów wykonawczych najlepiej dobra  indywidualnie na budowie, równowa-

c u yteczno  z cen  kompletnej us ugi dostawy i monta u.

Czy jest taka k ódka, której nie otworzy aden z odziej? BiG TOR jako pierwszy, 

jeszcze przed sezonem, wprowadza BRAMY z CERTYFIKATEM BEZPIECZE STWA.

Wybieraj c w a nie bram  BiG TOR z certyfikatem bezpiecze stwa, ju  od momentu 

zako czenia monta u uzyskaj  Pa stwo ochron  bramy, automatyki, budynku i jego 

wyposa enia!

Bez kompromisu! Brama ze sk adu szybko, cho  nie na wymiar Pa stwa gara u, bra-

ma dopasowana dok adnie na wymiar po miesi cu, a w przypadku kolizji lepiej nie 

zamawia  cz ci zamiennych… Lepiej wybra  BiG TOR!  Najstarszy producent bram 

segmentowych w Polsce oprócz wietnych cen oferuje równie b yskawiczny serwis. 

Dobra rada: przed zakupem warto sprawdzi , w jakim czasie dostawca jest w stanie 

dostarczy  sekcj do Pa stwa bramy gara owej na wymian . W nowej opcji bramy 

z CERTYFIKATEM BEZPIECZE STWA tak e naprawa bramy odbywa si  bezp atnie

w ramach ubezpieczenia!

Co  jeszcze? BiG TOR to nie tylko bramy, to komfort i bezpiecze stwo!

BIG TOR 

infolinia 0801 000 561, e-mail: bigtor@bigtor.pl 
wi cej – www.bigtor.pl 

Wed ug raportu „Forbesa” 02/2009 
firma BIG TOR  nale y do przedsi biorstw najszybciej zwi kszaj cych 
swoj  warto  – DIAMENT FORBESA
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