
Brama + Roleta w Rewelacyjnej Cenie!

BiG TOR 
to wi cej ni  na czas, 

na wymiar, 

…to wi ty spokój 

na lata

Jak  bram  gara ow  wybra  i gdzie j  kupi ? BiG TOR jest producentem masowym produktów zindywidualizowanych. Zakup bramy jest 

wyj tkowo prosty – wystarczy wybra  numer 0801 000 561 by bez po rednictwa producenta skontaktowa  si  z lokalnym przedstawicielstwem. 

Prawda e proste? Bo to partnerzy BiG TOR wspólnie z Pa stwem ustal  najlepiej dopasowan  do Pa stwa potrzeb bram , dok adne wymiary 

otworu bramowego, dese , a tak e faktur  i kolor bramy.  Z oty D b, Czere nia, Zielony D b, Orzech, Maranti 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. 

Cena to nie wszystko. W przypadku BiG TOR 

nie ma kompromisu: brama ze sk adu szybko 

cho  nie na wymiar Pa stwa gara u, brama 

dopasowana dok adnie na wymiar po miesi cu, 

a w przypadku kolizji lepiej nie zamawia

cz ci zamiennych… 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 .

PROMOCJA RENOWATOR

Brama typowa G200- SD  B2500xH2130 w kolorze 

bia ym z nap dem z monta em i VAT tylko 2.499,99 z

Roleta zewn trzna BTRZ standard – w kolorze bia ym  

lub br zowym z monta em i VAT tylko 169,00 z  /m2

Oferta ograniczona w czasie wa na do wyczerpania zapasów. Podane ceny s  cenami sugerowa-
nymi dla klienta. Producent posiada te  inne bramy typowe i na wymiar w dowolnych kolorach 
i dekorach. Obs ugiwane r cznie lub certyfikowane w TUV bramy automatyczne z nap dami 
czo owych producentów europejskich: Marantec, Nice, Sommer. 

BIG TOR 

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


