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Artyku  promocyjny

Jeste my wieloletnim partnerem firmy NICE, 

a zastosowanie si owników NICE daje mo li-

wo  automatyzacji zarówno bramy wjazdowej 

jak i szeregu urz dze  wykorzystywanych w go-

spodarstwie domowym (np. rolety zewn trzne, 

o wietlenie itp.)

Od grudnia 2010 roku prowadzimy sklep in-

ternetowy z elementami automatyki do bram 

i rolet (dost pny pod adresem www.e-domet.pl)

Zasi g dzia ania naszej firmy skupia si  wo-

kó  Warszawy. Wynika to g ównie z dba o ci 

o utrzymanie poziomu monta y oraz serwisu 

w okresie gwarancji i po jej up ywie.

W naszej bogatej ofercie przes on okien-

nych dominuj  rolety zewn trzne w systemach 

Aluprof i BeClever.

Od przesz o 19 lat pracujemy dla Twojej 

wygody!

W ród nat oku obowi zków pozostaje coraz 

mniej czasu dla rodziny i przyjació . W swoim 

domu zas ugujesz na spokój, wygod  i odrobin

komfortu.

Z my l  o przysz o ci warto uprzyjemni  so-

bie codzienne czynno ci wykonywane setki razy 

rocznie, jak chocia by zwyk e z pozoru otwarcie 

bramy wjazdowej lub gara owej.

A ile razy zdarzy o Ci si  szuka  w mroku klu-

czy do bramy? 

Pomy l czy nie chcia by  sterowa  wszystkim 

za pomoc  jednego pilota, nie wychodz c nawet 

z samochodu? Czy  nie  chcia by  ograniczy  wy-

datków zwi zane z ogrzewaniem domu i  gara u? 

Rozwi zania oferuje firma DOMET.

Produkowane przez nas bramy segmentowe 

skierowane zarówno dla odbiorców indywidu-

alnych jak i przemys u s  tym czego szukasz. 

Nowoczesna konstrukcja stalowych ocynkowa-

nych paneli, grubo ci 4 cm, idealnie komponuje 

si  ze stylowo wykonanym podjazdem, czy ele-

wacj  domu. Bogata paleta dost pnych kolorów 

i wzorów naszych bram zadowoli nawet najbar-

dziej wyszukane gusta.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych 

klientów i to my dostosowujemy si  do posia-

danego przez klienta otworu gara owego. Pe na

elastyczno  naszej produkcji zapewnia dopaso-

wanie praktycznie ka dej indywidualnie zamó-

wionej bramy do mo liwo ci monta owych. 

W zupe no ci zadowalamy si  wysoko ci

nadpro a 8 cm dla bram sterowanych r cznie 

oraz  13 cm  dla bram automatycznych.

Decyduj c si  na zainstalowanie naszego pro-

duktu mo esz by  pewny, e dostajesz najwy -

szej jako ci europejski produkt za polsk  cen ,

dzi ki monta owi przeprowadzanemu przez pol-

skich wykonawców. 

Ka dy panel naszej bramy posiada certyfikaty 

bada  przeprowadzonych przez autorytety euro-

pejskich instytutów badawczych, co gwarantuje 

wysok  jako  i niezawodno . Ci g o  produk-

cji komponentów zapewnia ich ca kowit

zamienno  nawet za 20–30 lat (nie istnieje 

konieczno  w przypadku awarii wymiany 

ca ej bramy) a unifikacja komponentów u ytych 

do produkcji bram zapewnia niedrogi serwis 

w miar  up ywu lat.

 Pisz c o kosztach nie mo na zapomnie  o tak 

wa nym czynniku jakim jest koszt ogrzewania 

domu. Aby zapewni  jak najmniejsz  utrat  cie-

p a, musi by  on dobrze izolowany. Jednak nie 

wystarczy ocieplenie samych cian, wielu ludzi 

nie zdaje sobie sprawy ile ciep a trac  poprzez 

przecie  stosunkowo ma y element w porówna-

niu z powierzchni  elewacji, jakim jest brama 

gara owa. 

O tym tak e pomy leli my! 

Stosowane przez nas panele charakteryzuj  si

wysokim oporem cieplnym na poziomie 1,6 W/m2K

dla bramy o wymiarach 2500 × 2610 mm.

Szybko zobaczysz ró nic .

Ca y czas dbaj c o klienta oferujemy Ci ser-

wis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony 

przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów 

przeszkolonych przez lidera rynku.
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Bramy DOMET 
– kompleksowo, ale bez kompleksów


