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Artyku  promocyjny

Staranne wykonanie i restrykcyjne podej cie 

do jako ci to tajemnica sukcesu przedsi bior-

stwa. Wysok  jako  produktów potwierdzaj

liczne wyró nienia i nagrody. Firma AMEX-

B CZEK zosta a laureatem tytu u JAKO

ROKU 2012. Eksperci Polskiego Centrum Bada

i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standar-

dy dzia alno ci w odniesieniu do nast puj -

cych kryteriów:

skuteczna realizacja polityki jako ci;

klarowno  stosowanych procedur;

wysoki stopie  zaanga owania kadry w osi -

ganie celów jako ciowych;

dba o  o zapewnienie najwy szej jako ci 

oferowanych produktów i us ug;

efektywno  zarz dzania organizacj .

Kilkuletnie do wiadczenie w produkcji okien 

i drzwi pozwala zaoferowa  szerok  gam  pro-

duktów pocz wszy od standardowych roz-

wi za  po produkty dedykowane typowo 

dla budownictwa zbli onego do pasywnego. 

Handlowym hitem z oferty Amex-B czek sta o

si  okno serii „Alphaline”. Energooszcz dno

i bardzo wysoki standard wykonania przeko-

nuje do siebie kolejnych klientów. Inwestycja 

w ten rodzaj okien to gwarancja doskona ych 

parametrów izolacyjnych. Liczne certyfika-

ty i atesty potwierdzaj  jako  tego produktu. 

Seria „Alphaline” to ekskluzywny profil oparty 

na systemie marki Veka – europejskiego lidera 

w dziedzinie techniki okiennej. Charakteryzuje 

go 6-cio komorowy uk ad o grubo ci 90 mm 

(rama z klinem docieplaj cym)/84 mm(skrzy-

d o). Potrójny uk ad trzech uszczelek chroni 

przed zimnem i wilgoci , zatrzymuj c przy tym 

maksymaln  ilo  energii cieplnej wewn trz 

domu. Standardowo w oknie 

serii „Alphaline” zastosowa-

no energooszcz dn  szyb

dwukomorow  o wspó -

czynniku U
g
=0,6 w g 

E N 67 3 .  Te w s z y s t -

k i e  w a c i w o c i

sprawiaj , e okno 

„Alphaline” redni

przenikalno  ciepl-

n  osi ga na pozio-

mie U
w
=0,8 W/(m²•K). 

Nasz produkt mo na wkomponowa  w ka -

d  elewacj , poniewa  jest dost pny w ponad 

30 kolorach drewnopodobnych i jednokoloro-

wych. Klientów przyci ga eleganckie wykona-

nie i mnogo  dodatkowych funkcji podnosz -

cych bezpiecze stwo wszystkich domowników. 

Uzupe nieniem bogatej oferty okien i drzwi 

Amex-B czek s  systemy bram gara owych 

i ogrodzeniowych, a tak e ogrody zimowe i fa-

sady – ciany os onowe, w których du  rol

odgrywa szk o.

AMEX-B CZEK to renomowany i uznany producent stolarki otworowej z PVC i aluminium. 

Ugruntowanie swojej pozycji na rynku okaza o si  mo liwe dzi ki cis ej wspó pracy z partnerami 

o du ym do wiadczeniu i renomie. Obecnie spó ka z powodzeniem znajduje swoich odbiorców nie tyl-

ko w Polsce, ale i poza jej granicami.

Okna energooszcz dne
od AMEX-B CZEK

AMEX-B CZEK K. B czek Sp.J.

Falknowo 13

14-240 Susz

(woj. warmi sko-mazurskie)

tel. 89 648 69 03  

faks 55 278 75 53

www.amex-baczek.pl

e-mail: amex@amex-baczek.pl
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