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Prezentacja firmowa

W ci gu kilkudziesi ciu lat pracy stworzy-

li my dwa zak ady produkcyjne oraz zespó

do wiadczonych wspó pracowników, któ-

rych umiej tno ci staramy si  w jak najlep-

szy sposób wykorzystywa , co w po czeniu 

z nowoczesn  technologi  oraz posiadanym 

parkiem maszynowym gwarantuje produkty 

wysokiej jako ci.

Nowoczesna technologia produkcji spra-

wia, i  okna nasze s  najwy szej jako ci 

(aprobata techniczna Instytutu Techniki 

Budowlanej), któr  potwierdzamy udzielaj c

pi cioletniej gwarancji oraz s u c beztermi-

nowym serwisem. Nasze przedsi biorstwo 

oferuje zarówno gotowy produkt, jak rów-

nie  szereg us ug, transport oraz monta .

Miar  naszego sukcesu jest zadowolenie 

naszych klientów.

Firm  wyró nia bliski kontakt z klientem. 

Jeste my ma  firm  i dzi ki temu bardzo 

elastycznie dostosowujemy si  do potrzeb 

klienta. Cz sto pytamy dlaczego wybra  na-

sz  firm , mimo e by o kilka ofert i nasza 

wcale nie by a najta sza. Odpowied  z re-

gu y jest zawsze taka sama. Klienta przeko-

na o to, e móg  z nami porozmawia  i sporo 

informacji uzyska . Mia  mo liwo  przyje-

cha , sprawdzi  jak wygl da produkcja, 

z czego s  zrobione i to jest w a nie to, co 

nas zbli a do klienta. Ponadto w kolejnym 

etapie mo e spokojnie zamontowa  nasz 

produkt maj c zagwarantowany serwis.

Drewno mimo swojej szlachetno ci jako 

materia  jest bardzo kapry ne i jego ujarz-

mienie wymaga naprawd  du ego do wiad-

czenia. Stabilno  naszych drzwi pod 

wzgl dem odkszta cenia, uwa am za nasz 

sukces.

Drewno ma to do siebie, e wtedy kiedy 

my pimy ono ca y czas pracuje. Je eli kto

tego nie rozumie, to odsy am zawsze do two-

rzywa, do p yty, do MDF. Bo drewno mo e

czasami strzeli  i pojawia si  jakie  p kni -

cie, które nie jest oczywi cie tak  wad , któ-

ra by to dyskryminowa a, a wr cz podkre la 

jego naturalno  w rozs dnym zakresie. 

W zwi zku z powy szym s dz , e prak-

tycznie w Polsce nie ma produkcji drzwi 

w tej klasie z litego, 100%-owego drewna.

Drzwi wewn trzne produkowane s

z drewna klejonego sosnowego oraz na y-

czenie klienta dost pne s  równie  w ok a-

dzinie d bowej i mahoniowej. Dzi ki tech-

nice klejenia warstwowego elementy 

konstrukcyjne cechuje poza odporno ci

na wypaczanie, kilkakrotnie wi ksza stabil-

no  i wytrzyma o  ni  elementów sporz -

dzonych z litego drewna.

W standard naszych drzwi wchodzi:

zamek na klucz, wk adk  lub WC,

dwa zawiasy mosi ne z mo liwo ci  re-

gulacji, w kolorach: mosi dz po ysk, chrom 

matowy (istnieje mo liwo  zastosowania 

nasadek w innych kolorach),

futryna o szeroko ci 95 mm z uszczelk .

Oferujemy równie :

malowanie wg palety producenta,

szk o ornamentowe, lustrzane, witra e, 

bewele itp.,

kratk  lub tuleje wentylacyjne,

futryny o niestandardowych wymiarach,

opaski p askie – regulowane lub pó okr g e

klamki, pochwyty itp.,

drzwi przesuwne chowane w cian  (kase-

ta firmy WIM),

drzwi przesuwne na cienne,

drzwi amane,

drzwi wahad owe.

Firma Ronkowski produkuje równie

drzwi zewn trzne, których profil drzwiowy 

wykonany jest z drewna sosnowego, maho-

niowego lub d bowego, klejonego warstwo-

wo o grubo ci 68 mm. Skrzyd o drzwio-

we mo e by  wykonane tylko z drewna lub 

z p yty wodoodpornej jako element zwi k-

szaj cy izolacyjno  akustyczn  i ciepln

drzwi.

Drewniane 

okna i drzwi

RONKOWSKI Fabryka Okien i Drzwi

ul. Ma a Kolejowa 4, 83-400 Ko cierzyna

tel./faks 058 686 36 58

tel./faks  058 686 35 99 

www.ronkowski.gda.pl

e-mail: biuro@ronkowski.gda.pl

Fabryka Okien i Drzwi Ronkowski to 

producent wysokiej jako ci stolarki okiennej 

i drzwiowej z drewna sosnowego, 

mahoniowego i d bowego.
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