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Artyku  promocyjny

Okiennice aluminiowe to nowy pro-
dukt w ofercie firmy skierowany do 
klienta, który ceni bezpiecze stwo 
i nietuzinkowy wygl d wyró niaj -
cy nieruchomo .

Zastosowanie sprawdzonej technologii oraz 
wysokiej klasy elementów importowanych 
z W och sprawia, e nasze okiennice to kon-
strukcja która charakteryzuje si  wygl dem, 
funkcjonalno ci  oraz  wieloletni  wytrzy-
ma o ci  na czynniki zewn trzne  takie jak 

wiatr, nas onecznienie czy deszcz. Ró ne ro-
dzaje wype nienia sprawiaj , e okiennice alu-
miniowe Amex-B czek mo na dostosowa  do 
swoich potrzeb:
• Okiennice aluminiowe wype nione pane-

lem klepkowym (pionowo lub poziomo).
Ca kowity brak dop ywu wiat a do po-
mieszczenia.

• Okiennice aluminiowe z lamel  sta .
Lamele skierowane w dó  pod sta ym k -
tem. Brak mo liwo ci regulacji dop ywu 
wiat a i powietrza do pomieszczenia.

• Okiennice aluminiowe z lamel  ruchom .
Lamele skierowane w dó . Okiennice wypo-
sa one w system p ynnej regulacji po o e-
nia lamel, umo liwiaj cy regulacj  dop y-
wu wiat a i powietrza do pomieszczenia.

Okiennice aluminiowe Amex-B czek mo na 
zamontowa  do muru wraz z ram , lub jako 
samodzielne skrzyd a bezpo rednio do muru. 
Bogata kolorystyka, ozdobne okucia oraz dba-
o  o szczegó y dope niaj  dzie a, sprawiaj c
e produkt spe ni wymagania ka dego klienta. 

Amex-Bączek – jakość potwierdzona w praktyce! 

Producent stolarki PVC i ALU Amex-Bączek kolejny raz zna-
lazł się w gronie firm wyróżnionych w najbardziej prestiżo-
wym konkursie promującym jakość w Polsce.
Wysokie standardy produkcji, jej jakość oraz współpraca ze 
sprawdzonymi dostawcami zaowocowały wyróżnieniem 
JAKOŚĆ ROKU 2014 w kategorii produkt dla systemu alu-
miniowego SUPERIAL, oraz wyróżnieniem dla firmy JAKOŚĆ 
ROKU – SREBRO.
Certyfikaty oraz pamiątkową statuetkę odebrali właścicie-
le firmy Helena i Krzysztof Bączek podczas I Europejskiego 
Kongresu Jakości, który odbył się 23 marca w Warszawie or-
ganizowanym przez Fundację QUALITAS pod hasłem JAKOŚĆ. 
NOWA PERSPEKTYWA.
SUPERIAL to aluminiowy system okienno-drzwiowy o po-
większonej izolacyjności termicznej z powodzeniem stosowa-
ny we wszelkiego rodzaju oknach, witrynach zewnętrznych. 
System ten pozwala również na budowę okien rozwierno-
-uchylnych, rozwiernych, uchylnych oraz uchylno-przesuw-
nych czy drzwi otwieranych do wewnątrz opartych na zmo-
dyfikowanym skrzydle okiennym.

Okiennice aluminiowe Amex-B czek 

styl, komfort, bezpiecze stwo

PPHU „AMEX-B CZEK” K.B czek Sp. J.
Falknowo 13, 14-240 Susz, Polska
tel. 89 648 69 03, faks 55 278 75 53

www.amex-baczek.pl
amex@amex-baczek.pl
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