Definicja Stylu
OKNA I DRZWI DREWNIANE

marka

Dom to esencja Twojej osobistej przestrzeni
– najważniejsze dla Ciebie osoby
i wyjątkowe wnętrza.

Dom to Twoja niepowtarzalna strefa komfortu
– rodzinne więzi i spełnione aspiracje.

Marka Urzędowski
to jeden z najważniejszych
emblematów jakości Twojego domu.

Misja
tworzenia
Świadomi swoich możliwości w pełni wykorzystujemy nasz potencjał, by tworzyć wysokiej jakości drzwi
i profile okienne. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie
rozwiązań, które będą źródłem satysfakcji i zadowolenia naszych Klientów. Nieustannie doskonaląc nasze
umiejętności, tworzymy na rynku wzorce rzetelności
i profesjonalizmu.

Meranti
Drewno z drzew liściastych z rodzaju Shorea, pochodzących głównie z Malezji i Indonezji. Stanowi główny
nurt w naszej produkcji stolarki otworowej. Białe Meranti jest wybierane i selekcjonowane ręcznie z jednego, konkretnego regionu w tropikalnej Azji. Ze względu na jego wysoką jakość i trwałość, nazywane jest
mahoniem filipińskim. Idealnie łączy funkcjonalność
i trwałości z estetyką i elegancją.
Średnia gęstość drewna: 590 kg/m3

Meranti idealnie łączy
funkcjonalność i trwałość
z estetyką i elegancją.

Innowacja
i odwaga
W innowacji upatrujemy źródła naszej konkurencyjnej przewagi.
Nie boimy się wyzwań ani wymagających Klientów. Nieustannie
poszukujemy nowych rozwiązań, projektując je w oparciu o najnowsze technologie, dzięki którym możemy sprostać rosnącym
wymaganiom rynku. Jednocześnie pozostajemy wierni swojej
filozofii funkcjonowania, łącząc nowoczesność i odwagę z doświadczeniem i dbałością o naturę.

TEAK
Król lasów monsunowych. Najstarsze i największe drzewo tekowe
na świecie rośnie w Tajlandii i ma ponad 1500 lat.
To pochodzące z Azji drewno charakteryzuje wysoka odporność i woskowy połysk, który zawdzięcza dużej zawartości naturalnych olejków.
Zróżnicowana kolorystyka i ciekawy układ słoi nadaje gotowym produktom efektownego wyglądu.
Średnia gęstość drewna: 640-750 kg/m3

TEAK uznawany jest
za najwartościowszy
z twardych gatunków drewna

Wrażliwość na detale

Precyzja technologiczna

Dbałość o drobiazgi i koncentrację na każdym etapie produkcji uznajemy

O jakości całego procesu produkcyjnego decyduje dobry początek, dlatego

za nieodzowne elementy tworzenia drzwi i profili okiennych. Wyróżnia je duża

u podstaw naszej pracy legła wiedza o drewnie i jego właściwościach. Systema-

estetyka i wrażliwość na detale. Nasze produkty wykańczane są z finezją i dbałoś-

tycznie wprowadzamy również nowe technologie, a wszystkie procesy realizujemy

cią o każdy szczegół. Dzięki temu wydobędą z każdego wnętrza prawdziwe piękno

przy użyciu maszyn najwyższej klasy. Technologiczną precyzję skutecznie łączymy

i klimat.

z oryginalnym designem i estetyką.

design
Wiemy jak ważnym akcentem każdego domu jest stolarka. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na estetyczną stronę produkcji
naszych okien i drzwi oraz bogaty wybór gatunków drewna i linii
stylistycznych. Ale harmonijna i elegancka stylistyka to nie wszystko.
W parze z atrakcyjnym designem idą wysokie parametry funkcjonalne. Dobre właściwości akustyczne i parametry cieplne oraz
dbałość o standardy bezpieczeństwa gwarantują wysoki komfort
użytkowania przez wiele długich lat.

orzech amerykański
Egzotyczny gatunek drewna, występujący wyłącznie na obszarze
Ameryki Północnej. Ceniony zwłaszcza za dobre parametry techniczne. Jako gatunek twardy i odporny na uszkodzenia bardzo dobrze
spełnia swoje funkcje użytkowe.
Atrakcyjna i zróżnicowana kolorystyka oraz ciekawy układ włókien
czynią z niego surowiec atrakcyjny także pod względem estetycznym.
Średnia gęstość drewna: 600 kg/m3

orzech wyróżnia
wyjątkowe usłojenie
i oryginalna kolorystyka.

PASJA
Pasja towarzyszy nam na każdym etapie tworzenia
naszych produktów. Spełnienie i samorealizacja sprawia,
że czerpiemy ogromną radość z naszej pracy, zaś nieustanny rozwój i doskonalenie umiejętności powoduje,
że nasze produkty spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

SAPELE
Z łacińskiego Sapele znaczy duchowość, gojenie i wzrost.
To egzotyczne drewno afrykańskie cenione jest zwłaszcza
za piękną strukturę „ziarna”. Regularne i proste włókna
oraz barwa charakterystyczna dla drewna mahoniowego
nadają mu wyjątkowo elegancki charakter.
Średnia gęstość drewna: 670 kg/m3

Z łacińskiego Sapele znaczy
duchowość, gojenie i wzrost.

Funkcjonalna
przestrzeń
Nasze produkty tworzymy w oparciu o najwyższe standardy funkcjonalności i nowoczesności. Dokładamy wszelkich starań, aby dzięki zastosowanym rozwiązaniom
każdy dom był komfortowy i wygodny. Okna i drzwi firmy
Urzędowski pozwalają tworzyć przestrzeń o harmonijnym
charakterze, dopasowaną do indywidualnych wymagań.

Współpraca
człowieka z maszynami
Połączenie umiejętności i pasji z technologią sprawia,
że wytwarzane przez nas produkty posiadają duszę
i techniczną doskonałość. Drewno wybierane jest pod
czujnym okiem doświadczonej załogi, której pracę wspierają najwyższej klasy urządzenia. Powiązanie tych dwóch
płaszczyzn pozwala nam nie tylko realizować produkcję
na szeroką skalę, ale również tworzyć produkty doskonałe i wyjątkowe.

wytwarzane przez nas produkty
posiadają duszę i techniczną
doskonałość.

Codzienna
radość w domu
Dbamy o jak najlepsze zrozumienie potrzeb naszych Klientów. Ich satysfakcja to nasz główny cel, dlatego pracujemy
tak, by w domu towarzyszyły im spokój i wygoda. Spełniając oczekiwania, oddajemy im komfortową przestrzeń,
do której chętnie będą wracać każdego dnia i którą będą
się cieszyć kolejne pokolenia.

IROKO
Drewno, które cieszy oko. Swoje pochodzenie zawdzięcza
mistycznej, tropikalnej Afryce, gdzie termin Iroko oznacza
człowieka sukcesu, niezależnego, spełnionego i twardo
stąpającego po ziemi.
Drewno szlachetne i trwałe, co w połączeniu z bogatą kolorystyką daje szerokie możliwości estetyczne.
Średnia gęstość drewna: 660 kg/m3

Iroko swoje pochodzenie
zawdzięcza mistycznej,
tropikalnej Afryce

Emblemat jakości

DĄB
Drewno, które stało się symbolem trwałości, siły i solidności. Zaliczane do gatunków szlachetnych, imponuje
mocą i wytrzymałością. Odporne na ścieranie i długowieczne. Łączy elegancję z łatwą dostępnością. Nie odkształca się i nie poddaje się korozji biologicznej. Wykorzystywane przez słynne destylarnie whisky do budowy

Systematyczne podnoszenie standardów jakościowych i funkcjonalnych

beczek, co w produkcji tego trunku ma kluczowe znaczenie.

naszych produktów zapewniło nam pozycję lidera na rynku produkcji okien

Średnia gęstość drewna: 850 kg/m3

i drzwi drewnianych. Nasze produkty wyróżniają się solidnością, trwałością
i ciekawym designem. Marka Urzędowski gwarantuje, że będą one najlepszą wizytówką każdego domu.

Dąb to Symbol
trwałości, siły i solidności.
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