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ile to kosztuje – propozycja firmy

Charakterystyka ogólna

Jesteśmy polskim producentem okien i drzwi z drewna. Istnieje-

my od 1986 roku. Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony

naszych klientów. Działamy zgodnie z Systemem Zarządzania

Jakością ISO 9001:2000. Wytwarzamy nowoczesne, jednora-

mowe drewniane okna, drzwi, witryny, ogrody zimowe, okienni-

ce i parapety. W firmie DOMEX możliwe jest wykonanie okien

w dowolnej formie.

Do produkcji okien używamy: 

� różnych gatunków drewna: sosna, meranti indonezyjskie

(mahoń), dąb, 

� szyb: ciepłochronnych k=1,1, bezpiecznych, antywłamanio-

wych, dźwiękochłonnych, przeciwsłonecznych, refleksyjnych

(lustrzanych), barwionych w masie w różnych kolorach, o róż-

nym współczynniku izolacyjności, 

� szprosów: konstrukcyjnych, wewnątrzszybowych nakle-

janych i otwieranych, 

� systemów wentylacji: RENSON, SIGENIA, AERECO, które

szczególnie polecamy do ogrodów zimowych i pomiesz-

czeń o słabej cyrkulacji powietrza, 

� kontrprofili: do witryn, ogrodów zimowych, wykuszy, prze-

szklonych ścianek i okien, 

� drugiej uszczelki: na obwodzie skrzydła, szczególnie do

obiektów klimatyzowanych, 

� systemu łączeń stolarki: do dużych powierzchni prze-

szklonych, jak również do okien łączonych pod kątem, 

� listew ozdobnych: do okna typu RETRO, 

� akcesoriów: rolety antywłamaniowe, żaluzje, moskitiery,

nakładki aluminiowe, parapety i wiele  innych 

Oferujemy Państwu bezpłatne doradztwo, obmiary i wycenę

oraz projektowanie, transport, montaż lub wymianę. Pracujemy

nad podnoszeniem komfortu życia naszych Klientów dostarcza-

jąc im szczelne, ciepłe, zdrowe i trwałe wyroby. Podejmujemy się

również opieki nad naszymi produktami w całym okresie ich

użytkowania. 

Opis techniczny 

Okno  Classic+ ze standar-

dowym wyposażeniem

Drewno: sosnowe, trójwar-

stwowo klejone klejami wodo-

odpornymi w klasie D4, układ

słoi drewna: promieniowy i pół-

promieniowy zgodny z norma-

mi DIN, przekrój ościeżnicy

i ramiaka 68 x 78 mm 

Szyby zespolone: jednoko-

morowe o bardzo niskim

współczynniku przewodzenia

ciepła K = 1,1 W/m
2
K (z termofloatem miękkopowłoko-

wym i argonem); współczynnik izolacyjności akustycznej

R
w 

= 32 dB 

Okucia: obwiedniowe uchylno-rozwierne firmy WINKHAUS

z funkcją mikrorozszczelnienia, zatrzaskiem p/w, blokadą

obrotu klamki, nakładkami na zawiasy, zaczepem antywła-

maniowym lub okucia innych producentów 

Wykończenie powierzchni: malowane ostatecznie (impre-

gnat/podkład/2 X nawierzchniowo) farbami ekologicznymi

wodorozcieńczalnymi akrylowymi 

Okapnik: aluminiowy anodowany lub malowany według
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DOMEX OKNA I DRZWI Sp. z o.o. 

I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Ciesielska 2, 15-542 Białystok

tel. 085 743 74 00, faks 085 743 78 09

www.domex.com.pl

e-mail: biuro@domex.com.pl

OKNO o wymiarach 850 x 1480 – 3 szt.

3 x 494,70 zł netto = 1484,10 zł netto

OKNO o wymiarach 1480 x 1150 – 1 szt.

1 x 835,51 zł netto = 835,51 zł netto

OKNO o wymiarach 1480 x 1450 – 3 szt.

3 x 946,77 zł netto = 2840,31 zł netto

OKNO o wymiarach 1150 x 1780 – 1 szt.

1 x 943,03 zł netto = 943,03 zł netto

OKNO o wymiarach 580 x 1150 – 1 szt.

1 x 419,90 zł netto = 419,90 zł netto

DRZWI BALKONOWE o wymiarach (1780 x 880)x 2460

2274,60 zł netto

Całkowita cena okien firmy DOMEX wynosi 12 932,35 zł netto

usługa montażu okien wynosi 10 938,11 zł  brutto

Kosztorys okien dla projektu NASTKA:

Okna drewniane

DOMEX
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