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O FIRMIE
DZIAŁALNOŚĆ

Firma DOMEX OKNA I DRZWI prowadzi działalność od 

1986r. Jesteśmy jednym z największych producentów sto-

larki drewnianej w regionie. Cieszymy się dużym zaufaniem 

ze strony naszych Klientów. Na markę naszej firmy pra-

cuje profesjonalna kadra, nowoczesny park maszynowy, 

jakość i bogactwo oferty. Nasze zdolności produkcyjne są 

stale powiększane. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

Klientów proponujemy szeroki asortyment stolarki okien-

nej i drzwiowej z drewna. Ponadto oferujemy dodatkowe 

akcesoria okienne, w tym m.in.: parapety wewnętrzne i 

zewnętrzne, moskitiery, rolety. Wieloletnie doświadczenie 

sprawia, iż stolarka firmy DOMEX pomaga utrzymać właś-

ciwy mikroklimat w pomieszczeniach oraz stanowi barierę 

przed chłodem i hałasem. 

 
RODZAJE WYROBÓW

okna o różnych konstrukcjach

okiennice

ogrody zimowe

witryny

drzwi wewnętrzne

drzwi zewnętrzne

akcesoria okienne

parapety

inne wyroby na życzenie Klientów

KSZTAŁTY
W firmie DOMEX produkuje się niewiele standardowych kształtów, 90% produkcji to okna 

wykonane w niestandardowych formach: kwadratów, trójkątów, kół, łuków, trapezów, pro-

stokątów, wielokątów, elips czy też nietypowych kształtów okien uzależnionych od Państwa 

indywidualnych potrzeb i gustów.

MATERIAŁ
Najwyższej jakości kantówka wykonana z polskiego drewna: sosny, świerku, modrzewia, 

dębu lub gatunków egzotycznych jak meranti oraz innych na życzenie Klienta. Kantówka  jest 

łączona przy użyciu kleju wodoodpornego w klasie D4. Poszczególne warstwy lameli mają 

słój promieniowy lub półpromieniowy zgodny z normami DIN. Istnieje możliwość zastoso-

wania kantówki z warstwą PUR, która poprawia właściwości izolacyjne i akustyczne. Pozostałe 

materiały to materiały produkowane tylko przez uznanych w Europie producentów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobata Techniczna Instytutu 
Techniki Budowlanej nrAT-15-
6958/2006 „Jednoramowe okna i 
drzwi balkonowe systemu EURO-
LINE – 2 z drewna sosnowego lub 
red meranti klejonego warstwowo”

Aby zapewnić stałą, jednakową 
jakość naszych wyrobów oraz 
zadowolenie Klientów działamy 
zgodnie z normą jakości ISO 
9001:2000

JAKOŚĆ

GWARANCJA
W zależności od standardu wykonania okna gwarancja udzielana jest nawet 
do 5 lat od daty zakupu. Wszystkie stosowane materiały posiadają niezbędne 
certyfikaty zezwalające na wykorzystanie ich do produkcji okien oraz potwier-
dzające ich jakość, atesty i aprobaty.
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PODZIAŁ WYROBÓW POD WZGLĘDEM KONSTRUKCJI
1. OKNA:

Jednoramowe EUROLINE-2 (otwierane do wewnątrz pomieszczenia)

W systemie Gemini (drewniano-aluminiowe otwierane do wewnątrz pomieszczenia)

Skrzynkowe (otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia)

Altana (otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia)

Casement  (otwierane na zewnątrz pomieszczenia)

Casement Alu w systemie Nordic(drewniano-aluminiowe otwierane na zewnątrz pomieszczenia)

Jednoramowe (ang. Stormproof) (IV58 lub 68 otwierane na zewnątrz pomieszczenia)

Sash (skrzydła suwane góra-dół)

PODZIAŁ OKIEN ZE WZGLĘDU NA PROFIL
Standardowe

Softex

Stylowe

PODZIAŁ OKIEN ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE 
OTWIERANIA

uchylno – rozwierane

rozwierane do wewnątrz i na zewnątrz 

uchylne do wewnątrz i wychylne na zewnątrz

uchylno – przesuwne

równolegle – przesuwne

składane - harmonijkowe 

obrotowe w osi pionowej

obrotowe w osi poziomej

suwane góra – dół

REKOMENDACJE I NAGRODY
Rekomendacja POLSKIE OKNA I DRZWI- Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów

Potwierdzeniem jakości naszych produktów są liczne referencje, rekomendacje i nagrody, a ich lista dostępna jest na stronie 

internetowej www.domex.com.pl

 Nasze wyroby prezentowaliśmy wielokrotnie na wystawach i targach, gdzie były bardzo wysoko oceniane przez Klientów i 

komisje konkursowe. Zdobyte nagrody i wyróżnienia mobilitują nas do dalszego, ciągłego udoskonalania naszych produktów. 

DYSTRYBUCJA
Potrzeby rynku, elastyczność firmy i ambicje kadry sprawiły, iż systematycznie posze-

rzamy zakres swojej działalności, zyskując miano firmy fachowej i solidnej. Posiadamy 

własną sieć dystrybucji na terenie kraju, którą nieustannie rozszerzamy również poza 

jego granicami. Do tej pory nasze produkty zdobyły rynki Europy, a w szczególności eks-

portowane do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii.

DODATKOWO 
Oferujemy Państwu fachowe doradztwo, pomiary i wycenę oraz projektowanie, 

transport, montaż lub wymianę. Nasze produkty montują autoryzowane firmy monta-

żowe. Pracujemy nad podnoszeniem komfortu życia naszych Klientów dostarczając im 

szczelne, ciepłe, zdrowe i trwałe wyroby. Podejmujemy się również opieki nad naszymi 

produktami w całym okresie ich użytkowania i po jego upływie.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą!

O FIRMIE

Trójmiasto

Toruń

Poznań

Szczecin

Wrocław

Radom

Olsztyn

Warszawa

Białystok

Lublin

Łódź

Jesteśmy przekonani, że obdarzycie nas Państwo swoim zaufaniem i dołączycie do szerokiego grona naszych Klientów 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. 
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3 profile „EUROLINE-2” do wyboru
Profil Standardowy

Charakteryzuje się:

tradycyjną linią

klasycznymi krawędziami skrzydła oraz 

ramy

klasyczną listwą przyszybową

standardowym okapnikiem aluminiowym

Profil Softex 

Charakteryzuje się:

nowoczesnym stylem

zaokrąglonymi krawędziami skrzydła

zaokrągloną listwą przyszybową

zaokrąglonym kształtem termookapnika

Zaokrąglone krawędzie wpływają pozytywnie na 

trwałość powłoki lakierniczej

Profil Stylowy

Charakteryzuje się:

zabytkową, ozdobną linią

ozdobnym profilem skrzydła i ramy

możliwością wspaniałego wkomponowania 

elementów dekoracyjnych

Profil jest uznany i polecany przez konserwatorów 

zabytków do obiektów stylowych, zabytkowych

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
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W zależnośći od upodobań Klienta powierzchnia naszych wyrobów może być surowa (OPTIMEX) lub 

impregnowana (OPTIMEX+). Powierzchnia umożliwia zabezpieczenie farbami akrylowymi o dowolnej 

kolorystyce. Klient sam decyduje o ostatecznym wyglądzie okna.

Nasze okna spełniają wszelkie normy ekologiczne i pozwalają sprostać nawet najwyższym wymaga-

niom Klientów. JAKOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I EKOLOGICZNOŚĆ to cechy naszych produktów.

Parametry OPTIMEX OPTIMEX+

KONSTRUKCJA ruchomy słupek ruchomy słupek

DREWNO drewno sosnowe, meranti klejone trójwar-
stwowo, łączone na mikrowczepy lub lite

drewno sosnowe, meranti klejone trójwar-
stwowo, łączone na mikrowczepy lub lite

PROFIL profil dowolny: standard, softex, stylowy profil dowolny: standard, softex, stylowy

POWŁOKA MALARSKA brak wykończenia powierzchni farbami wykończenie impregnatem

OKUCIA
okucie obwiedniowe zależne od wybranego 
standardu z funkcją mikrorozszczelnienia, 
zatrzaskiem przeciwwietrznym, blokadą 
obrotu klamki, nakładkami na zawiasy 

okucie obwiedniowe zależne od wybranego 
standardu z funkcją mikrorozszczelnienia, 
zatrzaskiem przeciwwietrznym, blokadą obrotu 
klamki, nakładkami na zawiasy 

SZKLENIE zestaw szybowy 4/16Ar/4TpU=1,0W/m²K zestaw szybowy 4/16Ar/4TpU=1,0W/m²K

OKAPNIK zwykły lub soft z wkładką termiczną zwykły lub soft z wkładką termiczną

KLAMKA klamka Tekla lub FKS klamka Tekla lub FKS

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów

„OPTIMEX” ORAZ „OPTIMEX+”
OKNA W STANDARDZIE
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„CLASSIC” – cena, jakość, gwarancja

Dzięki zoptymalizowaniu produkcji uzyskaliśmy pro-

dukt dostępny dla wielu Klientów. Nie zrezygnowali-

śmy z jakości produkowanych wyrobów spełniających 

wymagania izolacyjności termicznej i akustycznej oraz 

odporności na warunki zewnętrzne. To wszystko w 

korzystnej cenie.

„CLASSIC+” - funkcjonalność dostępna 
dla wszystkich

To grupa okien o wyższym standardzie wyposaże-

nia, zapewniającym wysoki komfort i bezpieczeństwo 

użytkowników. Przeznaczone w głównej mierze do 

budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego

PARAMETRY CLASSIC CLASSIC+

KONSTRUKCJA
ruchomy słupek ruchomy słupek

DREWNO
kantówka sosnowa klejona trójwarstwowo, łączona 

na długości

kantówka sosnowa klejona trójwarstwowo, łączona 

na długości

PROFIL
profil EUROLINE-2 standard profil dowolny: standard, softex, stylowy

POWŁOKA MALARSKA
akrylowe farby wodorozcieńczalne RAL 9016 akrylowe farby wodorozcieńczalne RAL 9016, 8017, 

8003

OKUCIA
okucie obwiedniowe okucie obwiedniowe Winkhaus( mikrorozszczelnie-

nie, zatrzask przeciwwietrzny, blokada obrotu klamki, 

nakładki na zawiasy, zaczep antywłamaniowy)

SZKLENIE
zestaw szybowy 4/16Ar/4TpU=1,0 W/m²K zestaw szybowy 4/16Ar/4TpU=1,0 W/m²K

OKAPNIK
zwykły lub soft z wkładą termiczną zwykły lub soft z wkładą termiczną

KLAMKA
klamka Tekla lub FKS klamka Tekla lub FKS

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów

„CLASSIC” oraz „CLASSIC+”
OKNA W STANDARDZIE
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Ten standard wykończenia łączy ze sobą 

cenę okna Classic z wykończeniem Exclu-

sive. Pod warstwami powłoki lakierniczej 

uwidacznia się struktura drewna. Połączenia 

na długości są mało widoczne. Dodatkowo 

listwa ochronna na skrzydło w standardzie.

PARAMETRY CLASSIC LUX

KONSTRUKCJA
ruchomy słupek

DREWNO
kantówka sosnowa klejona trójwarstwowo, 

łączona na długości (od 400 do 800 mm)

PROFIL
profil dowolny: standard, softex, stylowy

POWŁOKA MALARSKA
akrylowe farby wodorozcieńczalne lazur TM: 

1524, 1518, 1530, 1067, 1705, 1515, 5217 

OKUCIA
okucie obwiedniowe Winkhaus (mikrorozszczel-

nienie, zatrzask przeciwwietrzny, blokada obrotu 

klamki, nakładki na zawiasy, zaczep antywłama-

niowy)

SZKLENIE
zestaw szybowy 4/16Ar/4TpU=1,0 W/m²K

OKAPNIK
zwykły lub soft z wkładą termiczną

KLAMKA
klamka Tekla lub FKS

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów

Przykłady połączeń pod farbą lazur:

„CLASSIC LUX”
OKNA W STANDARDZIE
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EXCLUSIVE S (sosna) i EXCLUSIVE M (meranti)
-to wysoki standard i estetyka 

Naturalny rysunek drewna, wysoki standard wyposażenia w połączeniu z estetyką wykończenia farbami 

lazurującymi, tworzy produkt na miarę indywidualnych potrzeb Klienta. Okna te są przeznaczone Klientom o 

wysokich wymaganiach estetycznych.

Do dyspozycji Klientów oddaliśmy osiemnaście standardowych kolorów lazurujących. Każdy znajdzie tu swój 

kolor okien, które zabierając do wymarzonego domu stworzą przyjemną, miłą atmosferę i dobry mikroklimat.

PARAMETRY EXCLUSIVE „S” oraz „M”

KONSTRUKCJA
ruchomy lub stały słupek

DREWNO
kantówka  klejona trójwarstwowo, lita na długości

PROFIL
profil dowolny: standard, softex, stylowy

POWŁOKA MALARSKA
akrylowe farby wodorozcieńczalne lazur TM: 1524, 

1518, 1530, 1067, 1705, 1515, 5217

OKUCIA
okucie obwiedniowe Winkhaus (mikrorozszczelnienie, 

zatrzask przeciwwietrzny, blokada obrotu klamki, 

nakładki na zawiasy, zaczep antywłamaniowy)

SZKLENIE
zestaw szybowy 4/16Ar/4TpU=1,0 W/m²K

OKAPNIK
zwykły lub soft z wkładą termiczną

KLAMKA
klamka Tekla lub FKS

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów

EXCLUSIVE S -sosna

EXCLUSIVE M-meranti

„EXCLUSIVE S” i „EXCLUSIVE M”
OKNA W STANDARDZIE
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Powrót do tradycji…

Oprócz okien RETRO DOMEX proponuje używane w minionych 

latach okna skrzynkowe. Okna te charakteryzują się połączeniem 

dwóch okien w jedną skrzynkę. W zależności od potrzeb mogą być 

łączone z dwóch ALTAN lub okna ALTANA i oknem EUROLINE-2 z róż-

nymi zestawami szybowymi. Okna takie mogą być zdobione tak, aby 

odtworzyć wygląd wymienianych okien z poprzedniego wieku.

Zalecenia konserwatorskie często zmuszają inwestorów do zastosowania w 

obiektach zabytkowych tradycyjnych okien skrzynkowych. Chcąc sprostać tym 

wymaganiom opracowaliśmy okno łączące dawną konstrukcję ze współczesnym 

oknem jednoramowym. Okno to zostało zaakceptowane przez konserwatorów 

zabytków. Produkt ten kierowany jest też do Klientów przywiązanych do tradycji.

Listwy ozdobne, główki i inne dodatkowe elementy ozdobne nadają wykonywanym przez nas oknom charakter  
z ubiegłego wieku.

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów

OKNA SKRZYNKOWE i ZABYTKOWE
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Dzięki zastosowaniu połączenia drewna z aluminium uzy-

skaliśmy doskonałe rozwiązanie na poprawienie parametrów 

okien, a także uzyskanie ciepłego klimatu wnętrza i utrzymania 

w nowoczesnym stylu architektonicznym elewacji budynku. 

Aluminium na zewnątrz okna sprawia, iż okna nie wymagają 

żadnych zabiegów pielęgnacyjnych na zewnątrz budynku.

Połączenie aluminium i drewna w 
zaprezentowany sposób pozwala zapomnieć o 

renowacji okien

Okna aluminiowo-drewniane 
to połączenie dwóch 

materiałów: drewna (od 
wewnątrz) i aluminium (na 

zewnątrz).

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów

PARAMETRY GEMINI

DREWNO
drewno sosnowe lub meranti klejone trójwarstwowo, łączone na mikrowczepy lub lite 

PROFIL DREWNA
standardowy lub soft

PROFIL ALUMINIUM
standardowy lub soft

KONSTRUKCJA
słupek stały lub ruchomy 

POWŁOKA MALARSKA
powłoka malarska z farb akrylowych wodorozcieńczalnych kryjąca lub lazurująca 

OKUCIA
okucia obwiedniowe z funkcją mikrorozszczelnienia, zatrzaskiem przeciwwietrznym, blokadą obrotu klamki, zaczepem anty-

włamaniowym, nakładkami na zawiasy 

SZKLENIE
zestaw szybowy 4/16Ar/4TpU=1,0 W/m²K

KLAMKA
klamka FKS

DODATKOWO
szprosy aluminiowe, różnorodność kształtów, parapety

PROFILE GEMINI

Profil Standard Profil Softex

Profil aluminiowy wystawiony na działanie czynników 

atmosferycznych jest pomalowany proszkowo, przez co 

nie wymaga konserwacji i malowania przez wiele lat.

Natomiast farba, która stosowana jest do zabezpiecze-

nia drewna nie jest poddawana wpływowi czynników 

atmosferycznych, przez co o wiele dłużej nie wymaga 

renowacji.
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Okno drewniano – aluminiowe to szlachetność wnętrza i nowoczesność 
elewacji

Okna aluminiowo-drewniane zyskują coraz silniejszą pozycję w stolarce okiennej. W Polsce ta 

technologia zaczyna się dopiero upowszechniać, ale np.: w Niemczech i Włoszech jest znana 

i ceniona od wielu lat. W Szwecji okna aluminiowo-drewniane prawie wyparły już zwykłe okna 

drewniane. Dzięki zastosowaniu połączenia drewna i aluminium mamy doskonałe rozwiązanie na 

uzyskanie ciepłego klimatu wnętrza i utrzymania w nowoczesnym stylu architektonicznym elewa-

cji budynku. Okna te, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań charakteryzują się lepszymi 

parametrami. 

Okna drewniano - aluminiowe są najnowszym osiągnięciem w konstrukcjach 

okien. Umiejętnie wykorzystaliśmy tu zalety zastosowanych materiałów: ciepło-

chłonność i wysoką estetykę ramy drewnianej oraz najwyższą trwałość osłony 

aluminiowej lakierowaną farbą proszkową. Połączenie drewna i aluminium 

pozwoliło uzyskać najwyższe parametry użytkowe: estetyka naturalnego drewna 

wewnątrz pomieszczenia, wykorzystująca najlepsze zalety drewna klejonego 

(izolacyjność cieplna, akustyczna, ekologiczność) oraz trwałość połączona z este-

tyką właściwą osłonie aluminiowej na zewnątrz budynku.

Od środka widać piękne, naturalne drewno, a od 

zewnątrz trwałe i łatwe w pielęgnacji aluminium. 

Jest to nowatorska konstrukcja o podwyższonych 

walorach użytkowych i estetycznych. Innowacyjne 

rozwiązanie znajduje coraz większe uznanie wśród 

projektantów i użytkowników.

GEMINI
OKNA W STANDARDZIE
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System ten znany jest dobrze już od lat w krajach skan-

dynawskich, na Wyspach Brytyjskich oraz Ameryce Płn. 

Największą i łatwo zauważalną cechą okien Casement jest 

to, że otwierają się na zewnątrz. Charakterystyczne jest 

również to, że ramę okna można obrócić o kąt 180° tak, aby 

zewnętrzna część szyby znalazła się w środku pomieszcze-

nia. Podczas obracania ramy, ani przez moment rama nie 

„wchodzi” do wnętrza (pełen obrót skrzydła odbywa się po 

stronie zewnętrznej).

Parametry Okna Casement

KONSTRUKCJA
słupek stały, opcjonalnie słupek wyjmowany

DREWNO
sosna lita lub meranti tarcica na ościeżnicę i kantówka na skrzydło

PROFIL
standard lub stylowy

OKUCIA
otwierane na zewnątrz IPA

SZKLENIE
szklenie suche lub mokre, dolna listwa przyszybowa z aluminium

OŚCIEŻNICA
grubość 92 mm lub 115 mm

POWŁOKA MALARSKA
na kantówce łączonej RAL 9010, 8003, 8017

na kantówce litej Lazur: TM 1067, 1515, 1518, 1524, 1530, 1705, 5217

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów.

PROFILE CASEMENT

Profil Standard Profil Stylowy
NORDIC CASEMENT 

z nakładką aluminiową
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Okna otwierane na zewnątrz, bazujące na standardowym systemie 
okienno-drzwiowym powstały przede wszystkim z myślą o użytkowni-
kach na Wyspach Brytyjskich, chętnie stosujących tego typu rozwiązania. 
Jesteśmy jednak przekonani, że konstrukcje CASEMENT okażą się atrak-
cyjne także na rynku polskim. Do produkcji okien CASEMENT stosowany 
jest wyłącznie świerk i sosna, rosnące we wschodniej Polsce. Konstrukcja 
wykonana jest z potrójnie klejonej kantówki.

Zalety okien:
więcej wolnej przestrzeni wewnątrz pomieszczenia, dzięki otwieraniu na zewnątrz, 

obracając okno podczas mycia o 180 stopni umożliwiamy ustawienie go w pozycji wygodnej do mycia, bez 

konieczności niebezpiecznego wychylania się,

ramę okna można unieruchomić w dwóch położeniach tak, aby wiatr nie zamykał okna,

okna posiadają blokadę zapobiegającą otwarciu ich przez dzieci jak również osoby postronne z zewnątrz,

parapet może pozostawać zastawiony (kwiaty, książki itp.) nawet podczas otwierania okna,

skrzydło okna jest umieszczone na zewnątrz ościeżnicy a wiejący wiatr dodatkowo doszczelnia okno,

ze względu na osadzanie szyby od strony zewnętrznej, brak listew przyszybowych we wnętrzu pomiesz-

czenia oraz jednolity element ramy nadaje oknom estetyczny wygląd,

każda konstrukcja okna posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej 

oraz z komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą.

•
•

•
•
•
•
•

•

Okna Casement z pewnością spełnią oczekiwania stawiane przez najbardziej wymagających 
użytkowników. Gwarantują, bowiem wysoką jakość użytych do produkcji materiałów, dobrą 
izolacyjność, właściwą wentylację, trwałe powłoki konserwujące oraz bogate wyposażenie. 
Produkowane w różnorodnych formach i kształtach znajdą zastosowanie w każdym typie 

architektury.

NORDIC CASEMENT 
Widok od wewnątrz

NORDIC CASEMENT 
Widok od zewnątrz

CASEMENT
OKNA W STANDARDZIE
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W odpowiedzi na potrzeby Klientów DOMEX 
zaprojektował obok tradycyjnych systemów 
rozwierno – uchylnych, także systemy okien 
przesuwnych w pionie. Dają one zupełnie nowe 
możliwości projektantom w kształtowaniu 
przestrzeni mieszkalnej. Skrzydła przesuwne 
zdobywają powoli coraz większe uznanie w 
Polsce. Stosowane są w domach jednorodzinnych 
o wyższym standardzie, ogrodach zimowych, 
ale ich zalety najlepiej widać w biurach 
gdzie oszczędzają mnóstwo, często drogiej 
powierzchni.

PARAMETRY SASH

DREWNO
kantówka sosnowa, świerkowa, meranti, dębowa lub inna na życzenie, klejona trójwarstwowo, lita lub łączona 

na długości

PROFIL
standardowy lub stylowy

POWŁOKA MALARSKA
surowe, impregnowane lub malowane wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi w kolorach RAL lub ukazują-

cych strukturę drewna

OKUCIA
sprężynowe o sile dostosowanej indywidualnie do masy przesuwnego skrzydła firmy CALDWELL

SZKLENIE
pakiet szybowy 4/16/4TP z argonem U=1,0 W/m2*K  lub inne na życzenie, współczynnik izolacyjności akustycz-

nej 30dB, maksymalna grubość pakietu szybowego 24 mm, listwa przyszybowa drewniana

KLAMKA
biała, brązowa, złota, chromowana, lub inna na życzenie

DODATKI
szprosy, różnorodność kształtów, parapety

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów

PROFILE SASH

Okno SASH -2 skrzydła przesuwne Okno SASH- 1 skrzydło przesuwne 
- 1 skrzydło uchylno-przesuwne
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Dzięki wykorzystaniu systemu przesuwnego uzyskujemy maksymalną 
funkcjonalność zabudowanego pomieszczenia z zapewnieniem należytego 

bezpieczeństwa.

Okno „SASH WINDOWS” to okno typowe dla architektury anglosaskiej. Przeznaczone są do pomiesz-

czeń wysokich, ponieważ mają przeważnie kształt ustawianego pionowo prostokąta, dają inny cha-

rakter oświetlenia niż okna prostokątne o szerokiej podstawie. Wietrzenie pomieszczenia odbywa się 

poprzez podniesienie dolnego skrzydła do góry lub opuszczenie skrzydła dolnego. 

Otwieranie okien gilotynowych, w przeciwień-

stwie do okien ze skrzydłami rozwieranymi, nie 

zajmuje przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Są one 

bardzo łatwe w obsłudze. Zaletą ich jest to, że można 

pozostawić otwarte skrzydło w dowolnym położe-

niu. Dzięki temu wentylacja w pomieszczeniu jest 

optymalna. Bezpieczeństwo zapewnia system okuć 

ryglujących skrzydło w pozycji „zamknięte”.

„SASH WINDOWS” wykonywane są z drewna sosnowego, meranti, dębowego, świerkowego lub innego na życzenie Klienta. Skrzydło wykonywane jest z 

kantówki klejonej z trzech warstw, natomiast ościeżnica z tarcicy. Skrzydło w oknie „SASH WINDOWS” ma grubość 58 mm, a ościeżnica 146 mm.  Zastosowany 

pakiet szybowy ma grubość 24 mm. „SASH WINDOWS produkowane są w profilu standard lub stylowym. Zastosowane okucia sprężynowe umożliwiają 

wykonanie okna gilotynowego, w którym oba skrzydła mogą być stałe (fix) , przesuwać się (slide) lub uchylać (tilt).

Możliwe są kombinacje, w którym np.: oba skrzydła suwają się i uchylają (slide and tilting window). System specjalnych uszczelek zapewnia szczelność 

konstrukcji, jednocześnie nie powodując utrudnień w funkcjonowaniu. „SASH WINDOWS” popularne są na Wyspach Brytyjskich (Anglia, Irlandia) oraz w 

Ameryce Północnej (USA i Kanada).

SASH
OKNA W STANDARDZIE
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Okna przeznaczone są do budynków letniskowych, altan, garaży oraz innych pomieszczeń, w których nie 

jest wymagane utrzymanie ciepła. To okna jedno lub dwu skrzydłowe. Ich główną zaletą jest dobra jakość 

oraz niska cena. 

Okna można wyposażyć również w wiele innych funkcji i dodatków według potrzeb 
Klientów.

PARAMETRY ALTANA

KONSTRUKCJA
ruchomy słupek

DREWNO
tarcica świerkowa lub sosnowa ze słojem promieniowym lub półpromieni-

wym ( dopuszczalne zdrowe sęki)

POWŁOKA MALAR-
SKA

farby akrylowe wodorozcieńczalne w RAL:9016, 8003, 8017, lazury TM: 1524, 

1518, 1530, 1067, 1705, 1515, 5219

OKUCIA
standard: R- zawiasy czopowe, zasuwnica, R-R - zawiasy czopowe, zasuw-

nica, kantrygle, przy oknach dwudzielnych RS

SZKLENIE
grubość zestawu szybowego 16 mm 3/10/3

KLAMKA
standard

OKAPNIK
drewniany

Okna ALTANA mogą być 
otwierane do środka lub 

na zewnątrz

Profil Altana

ALTANA
OKNA W STANDARDZIE
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Pozwolą Państwu cieszyć się wspaniałym wyglądem idealnie skomponowanym z oknami oraz wnętrzem.

W trosce o szczegóły wyglądu okna i pomieszczeń proponujemy Państwu parapety drewniane. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne są dekoracyjne i 

dobrze wyprofilowane. Pasują do każdego typu okna. 

Malowane w różnych kolorach farbą kryjącą lub lazurującą uzupełnią wygląd okna od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Parapety charakteryzują się trwa-

łością, odpornością na wilgoć, promieniowanie UV i wahania temperatur.

PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Parapety z drewna są równie chętnie stosowane, ponieważ jest to 

materiał naturalny. Najlepiej wyglądają one w połączeniu z drewnianym 

oknem, gdyż są odbierane jako jeden element rozbudowany przestrzen-

nie. 
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Ogród zimowy to najpiękniejszy sposób poszerzenia powierzchni 
mieszkalnej. Istnieje tu zdumiewająca ilość rozwiązań.

Począwszy od zabudowanego balkonu po przestronną przybudówkę 
z przesuwanymi drzwiami. Już pięknie zaprojektowany przedsionek, 
przed drzwiami wejściowymi czyni nasze mieszkanie jeszcze bardziej 

przytulniejszym.

Ogród zimowy to również wspaniały pomysł na 
zatrzymanie lata w Twoim domu. To egzotyczny 
ogród, w którym niezależnie od pogody możesz 

cieszyć się zielenią przez cały rok. 

Konstrukcja ogrodu jest wykonana z drewna sosnowego lub 

meranti warstwowo klejonego, gwarantującego bardzo dobrą 

wytrzymałość, stabilność wymiarów, trwałość i dużą estetykę. 

Ściany stanowią okna wykonane w nowoczesnej konstrukcji EUROLINE-2. Istnieje możli-

wość zabudowy ogrodów o różnych kształtach i wymiarach z oknami o stałym szkleniu lub 

otwieranych. 

Bardzo dużą szczelność dachu pokrytego zestawami szybowymi uzyskaliśmy dzięki zasto-

sowaniu specjalnego systemu „Lara”z profili aluminiowych i odpowiednich uszczelek wyko-

nywanych specjalnie do tego systemu.

Ogród wyposażony jest w estetyczne i trwałe profile aluminiowe malowane proszkowo 

służące do odprowadzania wód opadowych (łącznie z rynnami, rurami spustowymi, okap-

nikami, itp.). Wszystkie profile aluminiowe są montowane od strony zewnętrznej. Wewnątrz 

ogrodu widoczne jest tylko naturalne drewno.

DOMEX stworzy Państwu wspaniały, drewniano-aluminiowy ogród zimowy, w którym 

będą Państwo chcieli spędzać każdą wolną chwilę. Gwarantujemy zadowolenie, satysfakcję 

i zaspokojenie wrażeń estetycznych.

Nasz system ogrodów to symbol perfekcji

POWŁOKA MALARSKA firmy Teknos,wodorozcieńczalne, akrylowe, kolor RAL lub lazurujące

OKUCIA
obwiedniowe firmy Winkhaus są wyposażone w standardowe funkcje:

1. mikrorozszczelnienia

2. zatrzask przeciwwietrzny

3.  blokadę obrotu klamki

mogą być dodakowo wyposażone w:

1. hamulce rozwarcia skrzydła

2.ogranicznik otwarcia OBSL oraz  ogranicznik rozwarcia do 90°

3. płytkę ochronną przed rozwiercaniem GP

4. czteropołożeniową regulację uchyłu MSL 

SZKLENIE
ściany boczne - zestaw jednokomorowy 4/16Ar/4TP o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła k=1,0 

W/m²K; szklenia dachu- zestawy bezpieczne

OKAPNIK
aluminiowy lub malowany wg. RAL

SYSTEM WENTYLACJI
nawiewnik RENSON i wywietrzniki dachowe AIRTOP

SYSTEM ODWODNIENIA
profile aluminiowe firmy GUTMAN do mocowania zestawów szybowych dachu, uszczelki gumowe, rynny 

aluminiowe

OGRODY ZIMOWE
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OKIENNICE- ochrona i ozdoba Twojego domu

Okiennice drewniane bez wątpliwości stanowią atrakcyjną ozdobę Państwa domu. Wraz z rozwojem budownictwa 

jednorodzinnego i zainteresowaniem tradycyjną architekturą okiennice stają się coraz popularniejsze.

Okiennice to coś więcej niż dekoracyjny akcent:

chronią przed słońcem,

chronią przed zimnem i hałasem,

stanowią dodatkowe, niestandardowe zabezpieczenie przed włamaniem.

Typy okiennic

Proponujemy Państwu
Nowoczesny i funkcjonalny system okuć 

Montaż do ramy okna lub do muru 

Materiał: drewno sosnowe, mahoń-meranti lub inne 

Różnorodność wzorów

Bogatą paletę kolorów lazurowych i kryjących wg RAL 

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zamówienia 

•
•
•

•
•
•
•
•
•

OKIENNICE

LAMELOWA ZETKA FILONGOWA ŻALUZJOWA
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Żaluzje pionowe dekorują i zabezpieczają przed słońcem oraz dodają uroku w 
miejscu pracy i wypoczynku. Szerokość lameli 127 mm i 89 mm. Posiadamy duży wybór 
wzorów i kolorów, możliwość sterowania silniczkiem. 

Żaluzje poziome aluminiowe do każdego typu okna o bogatej kolorystyce. 
Mocuje się je do listwy przyszybowej lub bez wiercenia.

Żaluzje poziome drewniane produkowane z naturalnego drewna lakierowane 
ekologicznymi farbami są estetyczne w każdym wnętrzu. Przebarwienia lub lekkie nie-
równości nie są wadą żaluzji. 

Rolety tkaninowe w kasecie aluminiowej z prowadnicami doskonale pasu-
jące do nowoczesnych wnętrz o różnorodnych kolorach osłon i prowadnic montuje 
się je na skrzydle okna, co umożliwia bezproblemowe otwieranie lub uchylanie okna. 
Dodatkowo kaseta skutecznie chroni tkaninę przed zabrudzeniem i system pozwala 
dokładnie zaciemnić wnętrze.

Rolety tkaninowe wolnowiszące sterowanie mechanizmem koralikowym z 
hamulcem samoblokującym z bogatą gamą kolorystyczną i nowoczesne wzornictwo z 
możliwością 100% zaciemnienia. Systemy rolet przystosowane do sterowania elektrycz-
nego; montaż do ściany, do listwy przyszybowej i na wieszakach bez nawiercania.

Maty bambusowe nadają niepowtarzalny wygląd wnętrzu, wykonane z materia-

łów naturalnych. Sposób zwijania: rolowany lub 
rzymski, a montaż do ściany, sufitu lub na skrzydle 
okna (do listwy przyszybowej lub na wieszakach 
bez wiercenia).

Rolety zabezpieczające 
doskonale zatrzymują ciepło 
zimą a latem miły chłód w 
domu. Dodatkowo zabez-
pieczają przed włamaniem i 
hałasem. Wykonywane są z 
profili aluminiowych PA 37, 
PA 39, PA 40, PA 52 o napę-
dzie: ręcznym, sprężynowym 
lub elektrycznym o szerokiej 
gamie kolorystycznej.

Moskitiery są typowym 
rozwiązaniem najczęściej 
stosowanym jako zabezpie-
czenie przed owadami lub 
przed nadmiernym promie-
niowaniem słonecznym.

ROLETY, ŻALUZJE, MOSKITIERY
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Twoje drzwi na świat…

Dane techniczne:

Konstrukcja ramiaka klejonego warstwowo, okleinowana szlachetną okleiną: mahoń i dąb. Łączone kle-

jem klasy D-4 lub wyższej

Płyciny ze sklejki wodoodpornej, okleinowane, nie ulegające żadnym uszkodzeniom, ocieplane płytą 

porowatą EKO-POR

Szkło przezroczyste zespolone, dwustronnie bezpieczne W>1,1 termiczne 

Lakiery ekologiczne, wodorozcieńczalne

Zawiasy z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach

Zamek bębenkowy wielopunktowy z zamkiem dodatkowym na wkładkę patentową

Zabezpieczenie antywyważeniowe

Ościeżnica z progiem aluminiowym

Podwójna uszczelka (w ościeżnicy i w skrzydle) firmy Primo Profile

Do produkcji drzwi używane jest wysokogatunkowe klejone drewno sosnowe i 
okleiny naturalne, a wszystkie używane materiały są renomowanych światowych 
producentów. Stosowanie ekologicznych systemów malarskich zapewnia ochronę 

środowiska i bezpieczeństwo użytkowania wyrobu.
Nowoczesna technologia to również dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Do 

wyrobów stosujemy wyłącznie przyjazne środowisku surowce.

KOLORYSTYKA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

w okleinie dębowej

w okleinie mahoniowej

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

DRZWI ZEWNĘTRZNE SOFTLINE

Konstrukcja

dąb jasny orzech cyprys teak sipo calvados złoty

mahoń orzech cyprys teak sipo

DZ 01
dąb

DZ 02
mahoń

DZ 03
mahoń

DZ 04
dąb

DZ 05
dąb
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Dane techniczne:
Konstrukcja ramiaka klejonego wielowarstwowo, okleinowana szlachetną okleiną dąb, mahoń, konto
Płyciny z MDF-u, okleinowane, nie ulegają zniekształceniom
Lakiery ekologiczne, wodorozcieńczalne
Zawiasy  z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach
Zamek wpuszczany w rozstawie 72 mm w wersji na klucz, wkładkę patentową lub zamknięcie łazienkowe
W skrzydłach SL 10 WENECJA szyba jest hartowana satynowa lub z dowolnymi aplikacjami o gr. 8mm

•
•
•
•
•
•

DRZWI WEWNĘTRZNE SOFTLINE

Parma SL 07
pełne, mahoń

Parma Sl 07/1
mała szyba, dąb

Parma SL 07/2
mahoń

Parma SL 07/3
mahoń

Parma SL 07/4
mahoń

Torino SL 09
pełne, mahoń

Torino SL 09/1
mahoń

Torino Sl 09/2
dąb

Torino SL 09/3
dąb

Florencja Sl 01
pełne , mahoń

Florencja 01/SK
szklone mahoń

Florencja SL 02
duża szyba, dąb

Florencja SL 03
mała szyba, dąb
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Drzwi wewnętrzne to kilkanaście modeli jedno i dwu skrzydłowych, pełnych, łazienkowych i przeszklonych o różnorodnym kształcie, wyrafinowanym 

wzornictwie i najwyższym standardzie wykonania.

Znajdują one zastosowanie w budynkach mieszkalnych, hotelach, biurach oraz obiektach sakralnych. 

Na indywidualne zlecenia wykonujemy również drzwi o dowolnym kształcie, wymiarze i kolorze.

DRZWI WEWNĘTRZNE SOFTLINE

Roma SL 06 mahoń Roma SL 05
 dąb

Roma SL 04 mahoń Roma  SL 04/S
dąb

Roma SL 04/Sł
mahoń

Wenecja SL10/3
dąb

Wenecja SL10/4
mahoń

Wenecja SL10/5
dąb

Wenecja SL10/6
mahoń

Wenecja SL10 
mahoń

Wenecja SL 10/1
dąb

Wenecja SL10/2
mahoń
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Elementy drewniane
Skrzydła drzwiowe produkowane są w dwóch grubościach: 52 mm i  68 mm. Ramiaki drzwi są wykonane z wyse-

lekcjowanego sosnowego drewna klejonego konstrukcyjnie. Dla wzmocnienia odporności na wypaczanie skrzydła w 

ramiakach pionowych wklejone są po dwa płaskowniki aluminiowe o grubości 3 mm. Konstrukcja i materiały płycin 

zależą od modelu drzwi. Drewno kleimy ekologicznymi klejami odpornymi na wodę-klasa D-4.

Uszczelnienie
W celu zabezpieczenia mieszkania przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych stosujemy 

podwójne uszczelnienie. Produkowane drzwi są energooszczędne dzięki zastosowaniu płycin ocieplanych materia-

łami izolacyjnymi o grubości skrzydła. Płyciny i szyby zespolone dla uzyskania szczelności są silikonowane z obu stron 

skrzydła po całym obwodzie.

Okucia
Wyposażamy drzwi w następujące okucia

blokady antywyważeniowe

zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach

zamek listowy 4 ryglowy z dwiema wkładkami atestowanymi lub dwa zamki wpuszczane Yale

klamka

próg aluminiowy lub drewniany

Szyby
Szyby zespolone jednokomorowe. Na zamówienie montujemy szyby: refleksyjne, antisol, matowe, antywłama-

niowe, witrażowe.

Materiały malarskie
Drzwi lakierowane ekologicznymi lakierami wodnymi wg palety SIKKENS.

•
•
•
•
•

DRZWI ZEWNĘTRZNE STANDARD

Wiktoria Maria Maryla Stella Małgorzata Marta

Helena Laura Rita Róża Mira Gracja

Anna Monika Ofelia Sofia Olimpia Zofia Rena
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Elementy drewniane
Drzwi wewnętrzne produkujemy o grubości 42 mm. Ramiaki drzwi wykonane z wyselekcjonowanego sosnowego drewna 

klejonego konstrukcyjnie. Konstrukcja i materiały płycin zależą od modelu drzwi. Drewno kleimy ekologicznymi klejami odpor-

nymi na wodę - klasa D-3.

Uszczelnienie
Dla zapewnienia cichego zamykania i wytłumienia hałasu montujemy w standardzie uszczelkę w ościeżnicy.

Okucia
Wyposażenie drzwi wewnętrznych w standardzie:

- zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach,

- zamek - montujemy na życzenie klienta,

- klamka,

- tuleje wentylacyjne w kolorach: złoty, patyna, satyna, chrom Wzór wg życzenia Klienta.

Szyby
Na życzenie Klienta montujemy szyby ornamentowe o grubości 4 mm., Szyby bezpieczne, piaskowane, fazowane, wypukłe, 

witrażowe itp.

Materiały malarskie
Drzwi lakierowane ekologicznymi lakierami wodnymi TEKNOS. Kolory wg palety.

Standardowe wymiary zewnętrzne ościeżnicy w mm
Typ Wysokość Szerokość
Drzwi zewnętrzne
80 2100 900

90 2100 1000

Drzwi wewnętrzne
60 2055 708

70 2055 808

80 2055 908

90 2055 1008

DRZWI WEWNĘTRZNE STANDARD

Wyroby nasze cechuje elegancja 
wykończenia, szeroka gama 

kolorów i wzornictwa, nowoczesna 
technologia lakierowania

Marta Monika Rita Anna Kalina

Mira Stella Róża WiktoriaSofiaMaryla
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Stosujemy bogatą kolorystykę pozwalającą nam dostosować się do indywidualnych potrzeb i 

gustów naszych Klientów. Powłokę ochronną zapewniają wodorozcieńczalne impregnaty, farby 

kryjące i lazurujące. Lazury barwią drewno, a jednocześnie umożliwiają wyeksponowanie piękna 

rysunku słoi drewna, natomiast farby w kolorach RAL tworzą powłokę kryjącą.

Do malowania stosujemy farby ekologiczne wodorozcieńczalne akrylowe w dowolnym kolo-

rze RAL, NCS lub farby lazurujące. Istnieje również możliwość wykonania w wersji dwukolorowej: 

(RAL/RAL), (LAZUR/LAZUR), (RAL/LAZUR).

Dostawcami farb używanych do produkcji są tylko uznane na świecie firmy takie jak: TEKNOS, 

SIGMA COATINGS, GORI i inne na życzenie.

Paleta barw jest praktycznie nieograni-

czona. Możliwe jest wykonanie okna dwukoloro-

wego - inny kolor zewnętrzny i wewnętrzny lub 

też inny kolor ramy i skrzydła.

KOLORYSTYKA OKIEN



w w w. d o m e x . c o m . p l ��

SZPROSY - nadają oknom indywidualny wygląd

Szprosy nadają fasadom elegancję i pozwalają na 
uzyskanie niepowtarzalnego i charakterystycznego stylu, 
odpowiadającym potrzebom Klienta. Bogata oferta kolorów 
i kształtów umożliwia idealne dopasowanie do stylowych 
domów, zabytkowych kamienic czy domów jednorodzinnych.

W celu uzyskania lepszej estetyki okien i walorów użytkowych w naszej stolarce 

stosujemy szprosy:

konstrukcyjne - dzielące skrzydło okienne na oddzielne pola szy-

bowe,

naklejane - przyklejane do zespolenia szybowego (od zewnątrz i od 

wewnątrz),

nakładane - zawieszane na odrębnych zawiasach lub mocowane na 

zatrzaskach,

wewnątrzszybowe - zamocowane na stałe wewnątrz pakietu szy-

bowego,

wiedeńskie - naklejane na szybę z obu stron, wewnątrz zestawu szy-

bowego umieszczona jest listwa imitująca naturalny podział.

Wykonujemy szprosy o różnych 

profilach dopasowanych do pro-

filu okna. Połączenia szprosów 

wykonane są nie tylko pod kątem 

prostym, ale również pod innymi 

kątami. Szprosy można giąć w łuki 

czy koła oraz uzyskiwać połączenia 

promieniste (tzw. słoneczka), połą-

czenia punktowe wieloramienne 

(tzw. gwiazdy) lub inne wg indy-

widualnych projektów. Malujemy 

także różnymi kolorami - inny kolor 

jest widoczny od wewnątrz, a inny 

od zewnątrz. 

NAWIEWNIKI - prosty w utrzymaniu 
i estetyczny dodatek do okna.

 Regulując przepływ powietrza zapewnia mieszkaniu zdrowe i natu-

ralne powietrze. Tym samym ogranicza straty termiczne, co powoduje mniejsze 

wydatki związane z ogrzewaniem. Chroni również przed pleśnią. Jest łatwy do 

zainstalowania na oknach, i na kasetach żaluzji zwiajanych. Nadaje estetyczny 

wygląd i jest prosty w w utrzymaniu.

•

•

•

•

•

AKCESORIA OKIENNE
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OKAPNIKI - W oknach są montowane okapniki aluminiowe, które dzięki unikalnej konstrukcji i wyprofilowaniu ościeżnicy 

zapewniają właściwą szczelność i izolacyjność termiczną. Do wyboru jest kilka podstawowych kolorów, ale istnieje również 

możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor wg palety RAL.

PROFILE I ELEMENTY OZDOBNE OKIEN I DRZWI - Szczególną formą dekoracji oraz ostateczny efekt dekoracyjny 

stanowią elementy ozdobne profile na skrzydle okiennym oraz na ościeżnicy tzw. zwieńczenia i podstawy listwy przymyko-

wej oraz nakładane listwy na ślemię.

OSŁONKI NA ZAWIASY

Dodatkowo proponujemy :
listwy osłaniające skrzydło

szyby antywłamaniowe

szyby refleksyjne

szyby witrażowe

inne przeszklenia

opaski drzwiowe

wizjery

zamki

blokady łazienkowe

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standardowe okucia nawet po dokonaniu zakupu można wyposażyć w dodatkowe 
funkcje

AKCESORIA OKIENNE

KLAMKI
1

3 42

6 75

9 108

12 1311

15 1614

18 1917



w w w. d o m e x . c o m . p l ��

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom możliwe jest 
przeszklenie wielkich powierzchni i uzyskanie lepszego 
doświetlenia pomieszczeń, a także pełniejszego ich 
otwarcia i włączenia ogrodu do przestrzeni mieszkalnej.

System ten stanowi pewne i bezpieczne rozwiązanie do 
wielkopowierzchniowych okien i drzwi balkonowych - idealny 
na tarasy, werandy i do ogrodów zimowych.

Drzwi balkonowe przesuwne (z standardowym lub niskim progiem alu-

miniowym) i harmonijkowe doskonale nadają się do kształtowania prze-

strzeni mieszkalnych w sposób oryginalny i z rozmachem, zarówno w 

nowych budynkach, jak i remontowanych. Dzięki tym systemom można 

zastosować bardzo duże przeszklenia, które po otwarciu pozwalają nam 

cieszyć się bliskością natury.

Nawet w starszych 
domach, wykonana 

niewielkim nakładem 
modernizacja wystarczy 

do znacznego 
podwyższenia komfortu 

mieszkania.

DRZWI BALKONOWE
PRZESUWNE I HARMONIJKOWE
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ZABYTKI
Potwierdzeniem naszej fachowości jest Pałac Branickich - Perła Białe-

gostoku, do którego dostarczyliśmy i wmontowaliśmy produkowane 

przez nas okna zabytkowe. Na liście naszych realizacji znajduje się wiele 

innych zabytkowych budynków, kościołów i klasztorów.

 

REALIZACJE

INSTYTUCJE I URZĘDY

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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OBIEKTY MIESZKALNE

REALIZACJE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!Lista realizacji dostępna jest na stronie
www.domex.com.pl



Wzornik kolorów transparentnych

Drewno sosna Drewno meranti

SOSNA
 TM 1524

STARA SOSNA
TM 5217/5218 (2)

CYPRYS
TM 5331/TM 5332 (03)

JASNY DĄB
TM 1518

JESIENNY KLON
TM 1712

ORZECH
TM 1515

DĄB RUSTIKALNY
TM 1519

SZARA OLIWKA
TM 1710

AFROMOZJA
 TM 5219/TM 5220 (02)

PALISANDER
TM 1705

TEAK
TM 1530

MAHOŃ
TM 1067

SOSNA
 TM 1524

STARA SOSNA
TM 5217/5218 (2)

CYPRYS
TM 5331/TM 5332 (03)

JASNY DĄB
TM 1518

JESIENNY KLON
TM 1712

ORZECH
TM 1515

DĄB RUSTIKALNY
TM 1519

SZARA OLIWKA
TM 1710

AFROMOZJA
 TM 5219/TM 5220 (02)

PALISANDER
TM 1705

TEAK
TM 1530

MAHOŃ
TM 1067

Ze względu na układ słojów drewna, kolory okien malowanych lazurami mogą różnić się od przedstawionych wzorów odcieniami.


