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üNajwy¿sza jakoœæ potwierdzona piêcioletni¹ 
gwarancj¹ producenta;

ü24 kolory standardowe;
ü5 dekorów standardowych;
ü6 wzorów przet³oczeñ i deseni p³ata;
üPonad 50 oklein w panelach p³askich bez 

deseniowania;
üBramy BiG TOR s¹ produkowane równie 

dobrze w wykonaniu standardowym
i na ka¿de ¿yczenie klienta. 
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Po pierwsze – JAKOÚÃ

Jakà bramæ garaýowà wybraã 
i gdzie jà kupiã? 

Cena to nie wszystko!

Coú jeszcze? 

Na bramy garaýowe pisemna gwarancja, która 
nie jest ograniczona do trwaùoúci powùok czy 
teý poprawnoúci dziaùania wybranego 
elementu, a na kompletnà bramæ wynosi 5 lat. 
    

Zakup jest wyjàtkowo prosty – wystarczy 
wybraã nr tel. 0801 000 561, by skontaktowaã 
siæ z lokalnym przedstawicielstwem   BiG TOR. 
Partner BiG TOR wspólnie  z Pañstwem ustali 
najlepiej dopasowanà do Pañstwa potrzeb 
bramæ, pod dokùadne wymiary otworu 
bramowego, deseñ, a takýe fakturæ i kolor 
bramy. Przet³oczenie, deseniowania, dekory 
od Z³otego Dêbu przez Orzech, Mahoñ i D¹b 
Rustykalny a¿ po Antracyt w deseniu Leder; 
dowolny RENOLIT od Siena Rosso po 
Winchester i wiele innych szczegóùów 
wykonawczych najlepiej dobraã indywidualnie 
na budowie równowaýàc uýytecznoúã z cenà 
kompletnej usùugi dostawy i montaýu. 
   

Pilnie!? Na ¿yczenie? Na wymiar? Na lata? Na 
pewno? W BiG TOR nie ma kompromisu! 
Najwy¿sza jakoœæ i wyj¹tkowa indywidualnoœæ 
zamówienia wcale nie oznacza d³ugiego czasu 
oczekiwania na produkt. Ponadto BiG TOR – 
najstarszy producent bram segmentowych 
w Polsce oprócz œwietnych bram w dobrych 
cenach oferuje b³yskawiczny serwis. 
Dobra rada: przed zakupem warto sprawdziæ 
w jakim czasie dostawca jest w stanie 
dostarczyæ sekcjê na wymianê do Pañstwa 
bramy gara¿owej. 
   

BiG TOR to nie tylko bramy, to komfort            
i bezpieczeñstwo. Wszystkie produkty BiG 
TOR sà znakowane znakiem bezpieczeñstwa 
CE pod nadzorem notyfikowanych jednostek 
certyfikacyjnych.

BIG TOR Sp.j.
85-768 Bydgoszcz, ul. Przemys³owa 8
tel. 052 345 28 82, fax 052 345 28 81

e-mail: bigtor@bigtor.pl

KRS 0000082624, NIP 554-12-62-978
INFOLINIA 0-801-000-561

www.bigtor.pl

BiG TOR zastrzega prawo wprowadzania zmian bez pisemnego ostrze¿enia. Zamieszczone rysunki i zdjêcia maj¹ charakter pogl¹dowy. 
Zaprezentowane grafiki i zdjêcia obejmuj¹ tak¿e dodatki objête dop³at¹, informacje o standardzie dostawy oraz dop³atach za wszelkie opcje podane s¹ w aktualnym cenniku. 
Gwarancja na napêdy BiG TOR Byou wynosi 2 lata.  jest ograniczona w czasie i trwa od 15.09.2011 do dnia 31.12.2011 roku. Promocja Stówa z Automatu

Kup dowoln¹ bramê gara¿ow¹ 
BiG TOR rêczn¹ lub z dowolnym 

napêdem z oferty BiG TOR, 
typow¹ lub na wymiar!

Do koñca roku kup dowolny napêd 
posesjowy (i/lub gara¿owy, je¿eli 
wczeœniej kupi³eœ bramê rêczn¹), 

z oferty BiG TOR Byou!

Przeœlij do BiG TOR formularz 
wraz z za³¹cznikami
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