
Prezentacja firmowa

Oferujemy kompletne wyposa enie Pa stwa 

domu w stolark  okienn  oraz stolark  we-

wn trzn . Wieloletnie do wiadczenie po-

zwala nam, spe niaj c oczekiwania naszych 

klientów, wyró ni  si  profesjonalizmem 

w zakresie wykonania okien drewnianych, 

drzwi zewn trznych oraz wewn trznych, 

ogrodów zimowych, schodów drewnianych. 

Wyroby naszej firmy znajduj  szerokie za-

stosowanie w budynkach jedno- i wielo-

rodzinnych, jak i wszelkiego rodzaju bu-

dynkach u yteczno ci publicznej. Mo emy 

poszczyci  si  wieloma realizacjami, pry-

watnymi oraz publicznymi. Wieloletnie do-

wiadczenie i dobra wspó praca pozwala-

j  spe nia  oczekiwania naszych klientów 

z Polski, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji 

oraz innych krajów europejskich w tym kra-

jów skandynawskich Danii i Szwecji, oraz 

Norwegii.

Okna Drewniane IV-68 to europejski stan-

dard, który zapewni Pa stwu firma „Malec”. 

Wykonane z klejonki drewnianej sosnowej, 

d bowej oraz egzotycznej meranti i sape-

li. Niskoemisyjne  zespolenia szybowe wy-

pe nione argonem o wspó czynniku K=1.0 

w standardzie. Farby akrylowe w szerokiej 

gamie odcieni lazurów oraz palety RAL. 

Systemy okuciowe, uszczelki, silikony, okap-

niki i rynienki aluminiowe, sprawdzonych 

producentów. 

Drzwi zewn trzne wykonane z materia-

ów wysokiej jako ci gwarantuj  bezpiecze -

stwo oraz wspania a wi-

zytówk  Pa stwa domu. 

Wychodz c naprzeciw 

oczekiwaniom naszych 

Klientów, wykonujemy 

wszystkie wzory wed ug 

projektów, a tak e oferu-

jemy szerok  gam  w a-

snych wyrobów. 

Drzwi wewn trzne 

drewniane, okleinowa-

ne naturalnym ob ogiem 

jesionowym, sosnowym, 

d bowym, bukowym. 

Z futryn  opasow  i kompletem opasek, bej-

cowane na kolor. W zale no ci od mode-

lu drzwi oraz yczenia klienta wype nienie 

szyb  VSG matow  (mleczn ), ornamentow

lub kasetonem drewnianym. 

Schody wykonane z wysokiej klasy ma-

teria ów, z drewna sosnowego, d bowe-

go, jesionowego oraz egzotycznego merbau. 

Po czenie drewna i metaloplastyki to nowo-

czesne wzornictwo oraz elegancki wystrój 

pa stwa wn trza.

Ogrody zimowe w konstrukcji drewnia-

nej, w po czeniu z systemami aluminio-

wymi oraz zespoleniami szybowymi z za-

stosowaniem szk a bezpiecznego. Dok adne 

i solidne wykonanie gwarantuje pa stwu 

bezpiecze stwo oraz komfort u ytkowania.

Firma P.P.U.H Dariusz Malec to gwaran-

cja wysokiej jako ci, szybki termin realiza-

cji, 5-letni okres gwarancji, atrakcyjne ceny. 

Produkty firmy kierujemy do szerokiego gro-

na odbiorców indywidualnych oraz firm za-

równo krajowych jak i zagranicznych. Nasi 

eksperci odpowiedz  Pa stwu na wszystkie 

pytania i rozwiej  wszelkie w tpliwo ci. 

P.P.U.H Dariusz Malec oferuje okna drewniane w systemie Eurofelz IV-68, 

okna drewniane w systemie skandynawskim – otwierane na zewn trz, 

drzwi zewn trzne, drzwi wewn trzne, ogrody zimowe, schody drewnia-

ne. Ponadto fachowe doradztwo, bezp atny pomiar oraz wycena, serwis 

gwarancyjny, kompleksowy monta . Wysoka trwa o  oraz gwarancja ja-

ko ci dzi ki spe nieniu wszelkich standardów oraz panuj cych norm.

Okna i drzwi drewniane

P.P.U.H Dariusz Malec

ul. Królowej Jadwigi 13e
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