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prezentacja firmowa

Bertrand okna i drzwi
– tradycja jakości
Marka Bertrand jest kojarzona z solidnymi drzwiami z litego
drewna, pięknymi oknami drewnianymi, nowoczesnymi
systemami okien PVC oraz ogrodami zimowymi i fasadami
z aluminium.
Stolarka firmy Bertrand nadaje wnętrzom wyjątkowy charakter oraz sprawia, że mieszkańcy czują się w nich komfortowo.
Dla osób szczególnie ceniących wygodę i estetykę wprowadziliśmy do naszej oferty okna aluminiowo-drewniane ASTRO, których design został opracowany przez włoskich projektantów. Od
wewnątrz widać w nich piękne, naturalne drewno, a od zewnątrz trwałe i łatwe w pielęgnacji aluminium, które jest dostępne w kolorach jednolitych lub imitujących strukturę drewna.
Nakładki aluminiowe sprawiają, że okna ASTRO bez większych
nakładów można użytkować przez wiele lat w odróżnieniu od
zwykłych okien drewnianych, które wymagają regularnego odnawiania zewnętrznej powłoki. Okna aluminiowo-drewniane są
ciepłochronne, bezpieczne i dobrze wygłuszają hałas.
Eleganckie pomieszczenia najczęściej wyposaża się w drzwi
z litego drewna. Firma Bertrand posiada szeroką kolekcję takich
drzwi. Ich ponadczasowe piękno jest rezultatem sprawdzonej
przez wiele lat technologii produkcji oraz ręcznej pracy stolarzy
nad detalami. Można je wykonać z wielu rodzajów drewna, wyposażyć w różne rodzaje szkła, witraże czy stylowe klamki.
Firma Bertrand od niemal czterdziestu lat spełnia marzenia
klientów w Polsce i wielu innych krajach europejskich. Wysoka jakość naszych produktów i usług została potwierdzona międzynarodowym certyfikatem ISO 9001:2001. Każde zamówienie
traktujemy indywidualnie i doradzamy naszym klientom rozwią-

Okna pokreślają piękno wnętrz

zania, które najlepiej spełniają ich potrzeby. Chętnie podejmujemy się trudnych zadań, takich jak wymiana stolarki w budynkach
zabytkowych czy produkcja drzwi według wzoru wymyślonego
przez klienta. Z naszych usług skorzystało wiele prestiżowych instytucji oraz osób znanych ze świata biznesu, polityki i mediów.

Zachęcamy do kontaktu z nami oraz odwiedzenia salonów
firmowych:
NIEMCY: 21149 HAMBURG, Cuxhavener Strasse 128b,
tel. (+49 40) 879 336 71, e-mail: hamburg@bbholding.com
POLSKA: 84-242 LUZINO, ul. Wejherowska 12,
tel. (58) 678 20 73 fax (58) 678 29 52
e-mail: info@bertrand.pl
84-300 LĘBORK, ul. Zwycięstwa 29c,
tel. (59) 863 46 40, e-mail: lebork@bertrand.pl
62-081 POZNAŃ Przeźmierowo, ul. Rynkowa 1,
tel./fax (61) 816 29 79, e-mail: poznan@bertrand.pl
84-230 RUMIA, ul. Sobieskiego 20, tel. (058) 679 69 99,
fax (58) 679 37 94, e-mail: rumia@bertrand.pl
00-367 WARSZAWA, ul. Kopernika 8/18,
tel./fax (22) 826 68 21, e-mail: warszawa@bertrand.pl
51-163 WROCŁAW, Aleja Kromera 27a,
tel./fax (71) 325 49 37, e-mail: wroclaw@bertrand.pl
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