[Wstęp]
Jesteśmy firmą, która oprócz elementów wykończeniowych i budowlanych oferuje znacznie więcej –
realizuje Twoją wizję. Dzięki temu tworzymy przestrzeń na miarę Twoich potrzeb – wyjątkową, a
jednocześnie funkcjonalną i estetyczną. Mamy na uwadze nie tylko dobro klienta, ale również naszej
planety, dlatego stale udoskonalamy naszą ofertę, wprowadzając nowoczesne i ekologiczne
rozwiązania budowlane. Po prostu spełniamy Twoje oczekiwania w zgodzie z naturą.

[Historia firmy]
Byliśmy pierwsi. Zaczynaliśmy w 1993 roku od sprzedaży wyrobów budowlanych z PCV, jako jedyna
firma tego typu w Polsce w regionie śląskim. Po kilku latach uruchomiliśmy własną produkcję osłon
okiennych i przenieśliśmy siedzibę firmy w bardziej reprezentatywne miejsce. W 2006 roku
zakupiliśmy zabytkową halę, w której zaaranżowaliśmy biura, salon sprzedaży, magazyny, a także
część produkcyjną. Większe możliwości pozwoliły nam na rozszerzenie oferty o dodatkowe materiały
wykończeniowe, a także akcesoria związane ze stolarką otworową. W 2010 roku otworzyliśmy
pierwszy sklep internetowy, co znacznie ułatwiło sprzedaż produktów na całą Polskę. Aktualnie
pracujemy nad rozwojem eksportu do krajów unijnych. Stawiamy na rozwój.
[Informacja o branży]
Dziś wnętrza i teren zewnętrzny muszą spełniać określone standardy. Użyteczność i doskonała jakość
to za mało. Liczy się pomysł, styl i subiektywnie ujęte piękno, a przede wszystkim – wygoda
użytkowników. Zwykła klamka czy roleta okienna stają się ważnym elementem, dopełniającym całość
zamysłu projektanta. Z drugiej strony mamy energooszczędność – dzięki zastosowaniu produktów
wysokiej jakości i odpowiednio przeprowadzonemu montażowi, można zminimalizować utratę ciepła i
w efekcie sporo zaoszczędzić. Nasze produkty i usługi są właśnie odpowiedzią na współczesne
potrzeby projektantów wnętrz, architektów i odbiorców końcowych. Ograniczeniem może być jedynie
wyobraźnia.

[Informacja o sklepie internetowym]
W każdym momencie, z każdego miejsca na Ziemi, 365 dni w roku i 24 godziny na dobę nasz sklep
internetowy toma24.eu jest do Twojej dyspozycji. Gwarantujemy szybką i sprawną realizację
zamówień oraz szeroki wybór produktów, a w razie potrzeby – doradztwo naszych specjalistów.
Klienci toma24.eu stają się naszymi Partnerami, którym dostarczamy produkty spełniające najwyższe
standardy europejskie.

