
prezentacja firmowa

Firma DOMEX jest producentem wy-
sokiej klasy drewnianych okien i drzwi
wytwarzanych zgodnie z niemieck
technologi  JV-68 (profil Euro Falz)
lub inn  dost pn  na zapytanie. 
Oferuje pe en asortyment nowoczes-
nych i wykonanych z najwi ksz  sta-
ranno ci  okien i drzwi
z dowolnym wyposa e-
niem i w dowolnych ko-
lorach. Indywidualne
podej cie do ka dego
klienta zapewnia spe -
nienie najbardziej wy-
szukanych wymaga .
Na specjalne yczenie
DOMEX zapewnia
klientom du y wy-
bór rozwi za  nie-
standardowych (na
przyk ad witryny,
ogrody zimowe, wyku-
sze) z ró nych gatunków
drewna (sosna, meranti indonezyjskie
– maho , d b) pokrytych ekologicz-
nymi pow okami lakierniczymi kryj -
cymi i lazuruj cymi. Na indywidualne
zamówienie wykonujemy okna o dowolnych kszta tach:
w formie kwadratów, kó , uków, trapezów, prostok tów,
trójk tów czy te  stylizowanych okien gotyckich. Istnieje
mo liwo  wstawiania szk a witra owego oraz zamonto-
wania ozdobnych szprosów. DOMEX specjalizuje si  rów-
nie  w produkcji okien odwzorowuj cych okna zabytko-
we pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 
Firma posiada du  elastyczno  i zdolno ci produkcyjne;
produkuje oko o 8000 metrów kwadratowych okien mie-
si cznie. Produkujemy z najwy szej klasy materia ów przy
u yciu maszyn i urz dze  najlepszych wiatowych firm ta-

kich jak: WEINIG, GUBISCH,
GRECON-DIMTER, FREUD,
OPPOLD. Nowoczesna linia pro-
dukcyjna oraz wykwalifikowana
kadra gwarantuj  produkcj  wy-
robów o najwy szej jako ci, co
pozwala sprosta  nawet najbar-
dziej skomplikowanym wymaga-
niom.
Wyroby odpowiadaj  najwy -
szym europejskim i wiatowym
standardom. Potwierdzeniem
jako ci s  atesty: Pa stwowego
Zak adu Higieny i Instytutu
Techniki Budowlanej. Kantówka,
z której s  produkowane okna,
ma atest Instytutu Techniki
Okiennej w Rosenheim.
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