


KLASYFIKACJA OKIEN

OPIS OKIEN

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

OPIS DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Podstawowa Optymalna Ekskluzywna

A - grubość profilu
B - ilość komór

Standardowa
grubość zestawu

szybowego w (mm)

Maksymalna
grubość zestawu

szybowego w (mm)

Współczynnik
przenikania ciepła

rama/skrzydło

Energoszczenność
  W/m2K dla okna 
referencyjnego 

Energoszczenność
maksymalna

  W/m2K dla okna 
referencyjnego 

Energoszczenność
  W/m2K dla drzwi 

Energoszczenność
maksymalna

  W/m2K dla drzwi 

Współczynnik
przenikania ciepła

rama/skrzydło 

A - grubość profilu
B - ilość komór

Antywłamaniowość
(rama - skrzydło )

A - grubość profilu
B - ilość komór
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NASZA OFERTA:  

Partnerzy

+ 48 (77) 4404 213
+ 48 (77) 4404 575

info@domix-p.pl
sprzedaz@domix-p.pl

MASZ PYTANIA ?
POMOŻEMY

OKNA

DRZWI

ROLETY

BRAMY

PARAPETY

OGRODY
ZIMOWE

MARKIZY

Domix - P

Producent okien Domix-P to historia innowacji, których celem jest zrozumienie 
potrzeb klienta i dostosowanie się do jego oczekiwań i potrzeb.
Firma została założona w 2005 roku i od początku jej działalności stawiała na 
jakość i innowacyjność produktu, nieustannie poszerzając ofertę dostosowując ją 
do potrzeb naszych klientów. Dzięki odpowiedniej polityce oraz inwestycjom 
w technologie kolejne lata to bardzo szybki rozwój oraz zwiększająca się liczba 
klientów na rynku polskim i zagranicznym. W chwili obecnej jesteśmy liczącym 
się producentem w Polsce, równocześnie eksportując nasze produkty do 
Niemiec, Holandii, Czech, Francji.  

Firma bardzo duży nacisk kładzie na jakość produktu, 
modernizując proces produkcji wraz z rozwojem 
nowoczesnych technologii.
Dzięki zaangażowaniu naszych doświadczonych pracowni-
ków oraz nowoczesnej linii produkcyjnej oferujemy produkty 
wysokiej jakości przy zachowaniu krótkich terminów realiza-
cji.

DRZWI
TARASOWE
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VEKA v

0,91

VEKA V70  to generacja profili wielkoformatowych o klasycznej i bardzo eleganckiej 
linii. System Perfectline pozwala stworzyć perfekcyjne okna zapewniające mieszkań-
com jeszcze doskonalszą ochronę przed utratą ciepła i hałasem.

Perfekcyjny system profili okiennych 
bez ołowiowych stabilizatorów

70/6 24 mm 42 mm 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K

PROFIL

VEKA PerfectLine 70 mm z dwoma uszczelkami przylgowymi w systemie AD
rama 5 - komorowa o głębokości zabudowy 70 mm
skrzydło proste o głębokości 70mm

WINKHAUS ActivPilot CONCEPT wyposażenie w 5- stopniowy uchył
opcja okucia: PROPILOT, SELECT, COMFORT
w standardzie zaczep antywyważeniowy [UR]
w standardzie blokada błędnego położenia klamki [DFE]
klamka aluminiowa SECUSTIC

współczynnik przenikania Ug 1,1 -0,6 W/m2K
maksymalna grubość pakietu do 40 mm
możliwość zastosowania ciepłej ramki dystansowanej

SZYBA

OKUCIE

PERFECTLINE obejmuje nie tylko profile 
okienne, lecz również specjalistyczne 

profile do drzwi balkonowych, wejściowych 
oraz przesuwno - uchylnych. Stwarza 
mozliwość wzbogacenia go profilami 

uzupełniającymi pochodzącymi z innych 
systemów VEKA , np. SOFTLINE 70AD. 

Tym samym oznacza się wyjątkową 
kompleksowością. 

KOMPLEKSOWOŚĆ
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VEKA

0,71

VEKA V76   to najwyższej jakości profil klasy A, będący alternatywnym rozwiązaniem 
pomiędzy systemami 70 mm a 82 mm. Czym wyróżnia się on na tle konkurencji? Przede 
wszystkim doskonałymi parametrami termicznymi – profile posiadają współczynnik 
przenikania ciepła U 1,1 W/m2 K, uszczelkę środkową umieszczoną w ramie oraz 
wielokomorową konstrukcję, a także mechanicznymi – dzięki stalowym wzmocnieniom 
w ramie, wykonanym z zamkniętego profilu 30 x 30 mm.

System profili okiennych
gotowy na nowe normy!v

76/6 48 mm 48 mm 1,1 W/m2K 0,9 W/m2K

OKUCIE

SZYBA

Wraz z odpowiednio dobranym
pakietem szyb zespolonych i okuciami,

pozwalają tworzyć okna i drzwi
balkonowe o wysokim stopniu

odporności na sforsowanie.
Konstrukcje wzmocnień stalowych
charakterystyczne dla profili VEKA,

zapewniają bezpieczeństwo
ich użytkowania. 

BEZPIECZEŃSTWO

PROFIL

VEKA SoftLine 76mm z trzema uszczelkami w systemie MD lub z dwoma 
uszczelkami w systemie AD
rama 5-komorowa o głębokości zabudowy 76 mm
skrzydło proste o głębokości 76 mm

WINKHAUS ActivPilot CONCEPT wyposażenie w 5- stopniowy uchył
opcja okucia: PROPILOT, SELECT, COMFORT
w standardzie zaczep antywyważeniowy [UR]
w standardzie blokada błędnego położenia klamki [DFE]
klamka aluminiowa SECUSTIC

współczynnik przenikania Ug 1,1 -0,6 W/m2K
maksymalna grubość pakietu do 48 mm
możliwość zastosowania ciepłej ramki dystansowanej

DLA TWOJEGO DOMUWWW.DOMIX-P.PL 5



OKUCIE

SZYBA

VEKA v82
Energooszczędny system profili 

okiennych nowej generacji

82/7 40 mm 52 mm 1,0W/m2K 0,86 W/m2K

0,67

Kolorowe okna i drzwi to silnie akcenty w 
architekturze fasady i wnętrza. 

Kilkadziesiąt wariantów kolorystycznych w 
połączeniu z ofertą wykończeń 

odwzorowujących drewno i aluminium, daje 
pełną swobodę działania projektantom, tym 

bardziej, że od wewnątrz i z zewnątrz 
wykończenie okna nie musi być takie samo.

BOGACTWO KOLORÓW

PROFIL

VEKA SoftLine 82mm z trzema uszczelkami w systemie MD lub z dwoma 
uszczelkami w systemie AD
rama 7-komorowa o głębokości zabudowy 82 mm
skrzydło proste o głębokości 82 mm

WINKHAUS ActivPilot CONCEPT wyposażenie w 5- stopniowy uchył
opcja okucia: PROPILOT, SELECT, COMFORT
w standardzie zaczep antywyważeniowy [UR]
w standardzie blokada błędnego położenia klamki [DFE]
klamka aluminiowa SECUSTIC

współczynnik przenikania Ug 1,1 -0,4 W/m2K
maksymalna grubość pakietu do 52 mm
możliwość zastosowania ciepłej ramki dystansowanej

VEKA V82  to systemy najnowszej generacji. Posiadają najwyższą niemiecką klasę 
jakości – ,,A” – oznaczającą maksymalną żywotność, bezpieczeństwo i energo-
oszczędność. Odznaczają się niezwykłą wytrzymałością i izolacją ze względu na 
7-komorową budowę i 82 mm szerokość zabudowy, a także metalowe wzmocnienia. 
Elegancka forma z lekko zaokrąglonym kształtem odpowiadają za najwyższej klasy 
design, czyniąc profil VEKA v82 produktem niezwykłym pod każdym względem.
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OKUCIE

SZYBA

0,79

ALUSKIN  82
Energooszczędny system profili 

okiennych nowej generacji

82/7 40 mm 52 mm 1,0 W/m2K

PROFIL

VEKA SoftLine 82mm z trzema uszczelkami przylgowymia
 w systemie MD
rama 7-komorowa o głębokości zabudowy 82 mm
skrzydło proste o głębokości 82 mm

WINKHAUS ActivPilot SELECT z chowanymi zawiasami
opcja okucia: CONCEPT, PROPILOT COMFORT
w standardzie zaczep antywyważeniowy [UR]
w standardzie blokada błędnego położenia klamki [DFE]
klamka aluminiowa SECUSTIC

współczynnik przenikania Ug 1,1 -0,4 W/m2K
maksymalna grubość pakietu do 52 mm
możliwość zastosowania ciepłej ramki dystansowanej

Okna pcv mogą być zastosowane łącznie z 
aluminiowymi fasadami budynku nie psując 
ani trochę estetyki elewacji. Otwiera się też 
dla okien pcv pełna gama kolorów z palety 

RAL, która dla aluminium jest przecież 
standardem. Nie bez znaczenia jest fakt, iż 

nakładka aluminiowa nadaje oknom 
nowoczesności i jednocześnie w perspektywie 

długiego okresu czasu wpływa na ich 
trwałość. Nakładka umożliwia również 

renowacje lub nawet zmianę kolorystyki okien!

ZASTOSOWANIA

Okna VEKA ALUSKIN są oparte na najnowszym systemie 7-komorowym VEKA Softline 
82. W połączeniu z technologicznie zaawansowanymi okuciami o wysokiej jakości 
Winkhaus ActivePilot oraz szybami o niskim współczynniku przenikania termicznego 
U=0,5 W/m2K uzyskujemy okna, które charakteryzują się bardzo wysoką energo-
oszczędnością, niezawodnym działaniem i pełną gamą możliwych do wykonania 
konstrukcji na tym systemie.
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ALUPLAST  i4
Mocna konstrukcja 

profil o głębokości 70 mm

70/5 24 mm 40 mm 1,3 W/m2K 1,4 W/m2K

1,00

SZYBA

PROFIL

Aluplast Ideal 4000 z dwoma uszczelkami przylgowymi w systemie AD
rama 5 - komorowa o głębokości zabudowy 70 mm
skrzydło proste o głębokości 70 mm

WINKHAUS PROPILOT
opcja okucia: PROPILOT, SELECT, COMFORT
w standardzie zaczep antywyważeniowy [UR]
klamka aluminiowa PLUTON

współczynnik przenikania Ug 1,1 -0,6 W/m2K
maksymalna grubość pakietu do 40 mm
możliwość zastosowania ciepłej ramki dystansowanej

OKUCIE

Kolorowe okna i drzwi to silnie akcenty w 
architekturze fasady i wnętrza. 

Kilkadziesiąt wariantów kolorystycznych w 
połączeniu z ofertą wykończeń 

odwzorowujących drewno i aluminium, daje 
pełną swobodę działania projektantom, tym 

bardziej, że od wewnątrz i z zewnątrz 
wykończenie okna nie musi być takie samo.

BOGACTWO KOLORÓW

ALUPLAST I4 o głębokości zabudowy 70mm to połączenie klasycznego wyglądu okien  
i dobrej ceny. Model ten cechują parametry bardzo nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych stosowanych w oknach PCV, a z uwagi na skromniejsze wyposażenie zastosowane 
w standardzie pozwala na uzyskanie bardzo niskiej ceny.
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ALUPLAST  i7
Nowy Wymiar w sferze technicznej,   

funkcjonalnej i estetycznej 

85/6 48 mm 51 mm 1,1 W/m2K 0,88 W/m2K

0,81

SZYBA

PROFIL

Aluplast Ideal 7000 z dwoma poziomami uszczelnienia w systemie AD
rama 6 - komorowa o głębokości zabudowy 85 mm
skrzydło proste o głębokości 85 mm

WINKHAUS ActivPilot CONCEPT z 5 różnymi szerokościami uchyłu
opcja okucia: PROPILOT, SELECT, COMFORT
w standardzie zaczep antywyważeniowy [DK]
w standardzie blokada błędnego położenia klamki [DFE]
klamka aluminiowa SECUSTIC

współczynnik przenikania Ug 1,1 -0,4 W/m2K
maksymalna grubość pakietu do 50 mm
możliwość zastosowania ciepłej ramki dystansowanej

OKUCIE

Seria Ideal 7000 to system multifunkcyjny, 
wykorzystujący technologię MULTIFALZ, 

czyli opcjonalną możliwość zastosowania 
technologii wklejanej szyby. Dzięki nowej 

geometrii wrębu szybowego możliwe jest nie 
tylko konwencjonalne szklenie, lecz także 
wklejanie szyb. Technologie te mogą być 
stosowane naprzemiennie lub łączone w 

zależności od potrzeb.

MULTIFUNKCYJNOŚĆ

Seria produktów ALUPLAST I7  przeznaczona jest przede wszystkim dla budownictwa 
energooszczędnego. Głębokość konstrukcyjna 85 mm oraz 6-komorowy profil ościeżni-
cy zewnętrznej gwarantują ponadprzeciętną izolacyjność dla całego okna. W testach 
system osiągnął współczynnik izolacyjności Uf=1,1 W/m2K, co przy możliwości zasto-
sowania szerszych i cieplejszych zestawów szybowych do 50 mm stanowi bardzo 
atrakcyjną ofertę.
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ALUPLAST  Intertec
Nowy Wymiar 

Energooszczędności

85/7 48 mm 51 mm 1,0 W/m2K 0,74 W/m2K

SZYBA

0,74

PROFIL

ALUPLAST INTERTEC 85 z trzema uszczelkami w systemie MD
rama 7 - komorowa o głębokości zabudowy 85 mm
skrzydło 6-komorowe o głębokości zabudowy 85 mm

WINKHAUS ActivPilot CONCEPT z 5 różnymi szerokościami uchyłu
opcja okucia: PROPILOT, SELECT, COMFORT
w standardzie zaczep antywyważeniowy [DK]
w standardzie blokada błędnego położenia klamki [DFE]
klamka aluminiowa SECUSTIC

współczynnik przenikania Ug 1,1 -0,4 W/m2K
maksymalna grubość pakietu do 51 mm
możliwość zastosowania ciepłej ramki dystansowanej

OKUCIE

Nowa, dwukomorowa konstrukcja środkowej 
płetwy uszczelniającej, charakteryzującej się 
dużą sprężystością, dynamicznie reaguje na 

napór powietrza działający na skrzydło, 
zwiększając szczelność całej konstrukcji. 
Dzięki płetwie uszczelniającej konstrukcję 
okna na jego obwodzie, wydzielona zostaje 
tzw. sucha komora, w której pracują okucia. 

DODATKOWE CECHY

Seria produktów ALUPLAST Intertec  cechuje ponadczasowe, klasyczne wzornictwo o 
wyważonych proporcjach, doskonale wpisujące się w obecne trendy kształtowania 
optyki elewacji. Specjalna konstrukcja skrzydła pozwala na zastosowanie technologii 
wklejania szyb, co umożliwia tworzenie stabilnych konstrukcji okiennych o jeszcze 
większych wymiarach. Niskie złożenia profili o szerokości 85 mm pozwalają zmaksy-
malizować powierzchnię szyby, zapewniając tym samym lepsze właściwości cieplne 
oraz dopływ większej ilości światła do pomieszczenia.
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Drzwi   ALU Drzwi   PCV

Wsadowe Nakładka
Jednostronna

Nakładka 
Dwustronna

Standardowo w drzwiach stosowane są zamki firmy WINKHAUS zapewniające bezpieczeństwo oraz doskonałe przyleganie skrzydła 
do ościeżnicy: Wielopunktowy STV Winkhaus, opcjonalnie zamek firmy WINKHAUSZ dodatkową wkładką.
Trzy zawiasy drzwiowe firmy Medos - Jocker z regulacją w trzech płaszczyznach oraz niski próg aluminiowy o wysokości 20 mm.
Szeroki wybór wypełnień izolacyjnych oraz szkła od przezroczystego, poprzez refleksyjne, efektywne witraże, ornamenty, aż po 
mleczne bezpieczne, pozwalają na wybór optymalnych rozwiązań.
Możliwość wykonania w kolorystyce okien PVC na systemach VEKA.
Możliwość wykonania jako drzwi dwudzielne z dostawkami bocznymi lub naświetlami.

Trzykomorowy system AS 75 przeznaczony do 
produkcji izolowanych termicznie konstrukcji okien 
drzwi z zastosowaniem innowacyjnej technologi 
ANTI-BI-METAL, która zapobiega odkształceniu się 
skrzydeł drzwiowych podczas nagrzania promieniami 
słonecznymi, jak i również przy bardzo niskich 
temperaturach. System spełnia wymagania wszystkich 
aktualnych i przyszłych norm izolacji termicznej.

Drzwi wejściowe do domu czy mieszkania to pierwszy element, na który zwracają uwagę nasi goście. Drzwi są niezbędnym 
elementem wyposażenia każdego budynku. Oprócz ochrony przed niesprzyjającą pogodą, drzwi wejściowe mają nas także ustrzec 
przed nieproszonymi gośćmi. Firma DOMIX-P swoim Klientom oferuje drzwi zewnętrzne i drzwi antywłamaniowe najwyższej klasy, 
spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. Najważniejsza jest dla nas jakość i precyzja, dużą wagę przykładamy do każdego 
detalu. Oferowane przez nas produkty, w tym drzwi wejściowe, są nie tylko ładne, ale także posiadają odpowiednie zabezpieczenia 
przed złodziejami (wzmocnione profile, antywłamaniowe zamki i inne dodatki). Drzwi antywłamaniowe firmy DOMIX-P spełniają 
wszelkie niezbędne standardy bezpieczeństwa. Dzięki nim będą Państwo mogli poczuć się w pełni bezpieczni we własnym 
wnętrzu.  Drzwi Domix-P to gwarancja ciepła i bezpieczeństwa !!!
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Drzwi 
Przesuwne

 SMART-SLIDE Nowa generacja w zakresie 
Przesuwnych drzwi tarasowych

Duże szklane powierzchnie są bardzo modne. Drzwi przesuwne 
SMART-SLIDE wychodzą temu naprzeciw umożliwiając stworzenie 
w kolorze białym przeszklonej konstrukcji o wymiarach  5,8 x 2,4 m 
w schemacie C. Maksymalne wymiary drzwi przesuwnych 
SMART-SLIDE w schemacie A wynoszą 4000 x 2400 mm w kolorze 
białym (3800 x 2300 w kolorze), a ich podział może być symetryczny 
lub asymetryczny. Ryglowanie na całym obwodzie skrzydła zapewnia 
dużą siłę docisku, a jednocześnie po otwarciu skrzydło przesuwa się 
niezwykle lekko, przy użyciu minimalnej siły. Jest to bardzo istotny 
atut szczególnie w porównaniu z konstrukcjami odstawno-przesuwnymi, 
które przy dużej liczbie cyklów otwierania/zamykania mogą być 
kłopotliwe w eksploatacji.�

KOMFORT 
OBSŁUGI

ŁATWOŚĆ 
WYKONANIA

Nowe drzwi SMART-SLIDE cechuje łatwość ich wykonania, 
co pozwala zapewnić dużą wydajność produkcji. Jest to możliwe 
przede wszystkim dzięki małej liczbie profili wykorzystywanych 
przy ich produkcji. Podobnie jak w przypadku drzwi typu patio 
rama jest zgrzewana, w systemie wykorzystuje się słupek 
od systemu Ideal 4000, a stałe szklenie realizowane jest 
bezpośrednio w ramie. 

głębokość zabudowy ram 140 mm
głębokość zabudowy skrzydła 70 mm
możliwość szklenia pakietami do 42 mm
nowocczesny design classic-line
możliwe do wykonania schematy A+C
ukryte mechanizmy okuciowe
dostępny w trzech kolorach rdzeni: biały, brązowy, antracytowy oraz szerokiej gamie folii dekoracyjnych�

Zastosowanie drzwi przesuwnych SMART-SLIDE to również krok w kierunku optymalnego wykorzystania powierzchni wewnątrz 
pomieszczenia, gdyż otwarcie drzwi nie wymaga rozwarcia skrzydeł, które głęboko „wchodziłyby” w przestrzeń mieszkalną. 
Drzwi SMART-SLIDE można wykonać w dwóch schematach A oraz C:�

A: 2-kwaterowe – z jednym skrzydłem ruchomym
C: 4-kwaterowe – z dwoma środkowymi skrzydłami 
ruchomymi�

Drzwi przesuwne SMART-SLIDE to nowe rozwiązanie w segmencie drzwi/okien przesuwnych, które docelowo mogą być atrakcyjną 
alternatywą dla drzwi tarasowych typu PSK/PATIO. To świetne rozwiązanie zarówno pod kątem budownictwa jednorodzinnego, 
ale również obiektów użyteczności publicznej, gdzie oczekuje się od drzwi tarasowych łatwości ich obsługi i niezawodności. 
Przemyślana kombinacja rozwiązań technicznych sprawia, że SMART-SLIDE osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie badań 
przepuszczalności powietrza, wytrzymałości na napór wiatru i wodoszczelności. Wszystko to dzięki odpowiednio dopasowanym 
uszczelkom obwodowym skrzydła, które poprzez przekręcenie klamki są dociskane poprzecznie do ościeżnicy, po całym obwodzie. 
Uzyskanie dużej szczelności zapewniają również punkty ryglowania w obszarze słupka.�
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Drzwi 
Przesuwne

 PSK Nowa generacja w zakresie 
Przesuwnych drzwi tarasowych

Drzwi 
Przesuwne

 HST ( HS ) Nowa generacja w zakresie 
Przesuwnych drzwi tarasowych

System drzwi przesuwnych służy najczęściej do budowy drzwi 
balkonowych stosowanych w wyjściach na tarasy lub do ogrodów. 
Łatwe w przechodzeniu, nie wymagające większej konserwacji, 
pozwala na konstruowanie dużych elementów z zachowaniem 
pełnej izolacji cieplnej. Drzwi można wyposażyć w okucie 
automatyczne – konstrukcja takiego rozwiązania sprawia, 
że skrzydło przesuwane bardzo lekko przechodzi z pozycji 
zamknięcia do uchylania.�

DuoPort PAS – Okucie przesuwne z funkcją równoległego  
odstawienia skrzydła od ramy.

Innowacyjne okucie przesuwne duoPort PAS nadaje oknom 
przesuwnym nowy wymiar funkcjonalny. Wprowadzona przez 
firmę Winkhaus funkcja wietrzenia przy skrzydle 
równolegle odstawionym od ramy umożliwia naturalną, 
równomierną wymianę powietrza także podczas nieobecności 
domowników. Obsługa jest intuicyjna i wyjątkowo komfortowa.�

Drzwi tarasowe HST umożliwia zestawienie w sumie 
do 4 skrzydeł przesuwnych i stałych elementów przeszklonych 
w niemal dowolną kombinację. Niezależnie od stojącego 
do dyspozycji miejsca, zawsze można zastosować optymalny 
wariant otwierania drzwi: Od oszczędzających przestrzeń drzwi 
podnoszono-przesuwnych z jednym skrzydłem ruchomym 
po szerokie przejście na zewnątrz w konstrukcjach 
czteroskrzydłowych o maks. wymiarach nawet 
o szer. 6,50 m i wys. 2,70 m. Firma DOMIX-P produkuje drzwi 
tarasowe HST wsystemach: VEKA SLIDE 70, VEKA SLIDE 82, 
VEKAMOTION 82, ALUPLAST 85, ALURON AS

schemat A, dwuelementowy,
symetryczny 

schemat A, trzyelementowy

schemat A, dwuelementowy,
asymetryczny 

schemat C

schemat G-A schemat D schemat F

schemat K
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Bramy 
na miarę

 szyte Nowoczesny 
DESIGN

Płaszcz bramy zbudowanej z paneli segmentowych o grubości 40 mm 
lub 60 mm złożonych z blach stalowych cynkowanych ogniowo a 

następnie lakierowanych lub powlekanych okleiną PCV. Wypełnienie 
paneli stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa. Każda brama 

produkowana jest na indywidualne zamówienie - zarówno pod względem 
wymiaru jak i wyposażenia. Szeroki wybór przetłoczeń, kolorów czy 

struktur paneli pozwala na dopasowanie bramy do pozostałych 
elementów budynku.

Panel z przetłoczeniem 
deski

Panel z pojedynczym 
przetłoczeniem

Panel  bez
przetłoczeń

Panel z przetłoczeniem 
kasetonu

Panel 
z przetłoczeniem V

Bramy segmentowe ATUTY

Konstrukcja bramy wykonana jest ze stalowych elementów, cynkowanych ogniowo, zabezpieczających bramę przed korozją. Wał ze 
sprężynami skrętnymi o wytrzymałości 20 000 cykli,  odpowiednio wyważonymi umożliwia łatwe otwieranie bramy ręcznej . Do wyboru 4 
typy prowadzeń umożliwiających zainstalowanie bramy w nowo budowanych jak już i tych istniejących budynkach.

Brama wyposażona jest w zabezpieczenie chroniące przed jej samoczynnym opadnięciem w przypadku pęknięcia sprężyny, a panele 
zbudowane są w sposób uniemożliwiający zgniecenie palców.. Każdy automat posiada wyłącznik przeciążeniowy, który wykrywa 
przeszkodę uniemożliwiając jej zagniecenie. Dodatkowo bramę automatyczną można wyposażyć w fotokomórki czy listwę krawędziową, 
które minimalizują ryzyko nieszczęśliwych wypadków. 

System trwałych uszczelnień na całym obwodzie bramy składa się z uszczelki górnej, uszczelek bocznych oraz międzylekcyjnych. 
Ponadto dolna uszczelka dwuwargowa schowana w dolnym panelu zapewnia prawidłowe dociskanie bramy do podłoża, tym samym 
zapewniając szczelność pomieszczenia. Panele wypełnione pianką poliuretanową zapobiegają nie tylko utracie ciepła z garażu, ale także 
skutecznie tłumią hałas.

Brama garażowa segmentowa spełnia wymagania norm europejskich. Spełnienie ww. norm zostało potwierdzone przez jednostki 
notyfikujące.

Struktury i kolory
Do wyboru ponad 200 kolorów bram lakierowanych i kilkadziesiąt 
oklein drewnopodobnych. W zależności od typu paneli do wyboru 

struktura woodgrain, gładka lub micro.

Trwałość

Bezpieczeństwo

Izolacja termiczna

Certyfikaty

DLA TWOJEGO DOMU WWW.DOMIX-P.PL14



Okucia 
do  OKIEN

ACTIV -PILOT CONCEPT

ACTIV -PILOT DODATKI

ACTIV -PILOT COMFORT

Elastyczny system okuć o wysokiej 
jakości i walorach użytkowych. Jego 
największymi atutami są: atrakcyjne 
funkcje dodatkowe, możliwości łatwej 
zmiany standardu bezpieczeństwa, 
zredukowana liczba elementów oraz 
nowoczesny design.

Zatrzask balkonowy 5 - stopniowy uchył Obniżona klamka 

Blokada położenia klamki Ogranicznik rozwarcia
Elementy odpowiadające
 za bezpieczeństwo 

Zintegrowane z okuciem czujniki 
magnetyczne w niezawodnym sposób 
sygnalizują, które okna są otwarte, a które 
zaryglowane. Jednocześnie mogą pełnić 
funkcję kontaktorów sterujących działa-
niem ogrzewania, klimatyzacji lub wyciągu 
kuchennego. Czujniki zamknięcia stosuje 
się także jako sygnalizatory włamania w 
systemach alarmowych. Mogą być 
łączone ze wszystkimi systemami 
alarmowym dostępnymi na rynku. 
Kontaktrony magnetyczne posiadają 
certyfikat bezpieczeństwa Vds klasy B .

Okucie z elektrycznym zaczepem kontaktowym 
ukrytym we wrębie
Dyskretny i niezawodny zaczep pełni rolę 
czujnika zamknięcia okna, współpracuje z 
dostępnymi na rynku systemami alarmowymi 
i monitoringu
Sygnalizuje, w jakim położeniu jest okno, może 
być stosowany w systemach monitoringu 
obiektów

Nowa generacja okuć uchylno - rozwieranych z 
innowacyjnym systemem ryglowania ośmiokątnym 
grzybkiem
Wygodna zmiana standardu bezpieczeństwa
Wielofunkcyjne elementy dodatkowe
Ergonomiczne rozwiązania i nowoczesny design
Łatwy i szybki sposób okuwania, racjonalna 
logistyka
Jeden system - wiele wariantów: szeroka oferta dla 
nabywców okien

Jednym z podstawowych elementów, z których składa się okno, jest okucie. Jakość i trwałości okucia ma decydujący wpływ 
na bezawaryjne i długoletnie użytkowanie okna. W naszej ofercie znajdą Państwo okucia renomowanego, niemieckiego producenta, firmy 
WINKHAUS. Różnorodność dodatków pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb
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+ 48 (77) 4404 213
+ 48 (77) 4404 575

info@domix-p.pl
sprzedaz@domix-p.pl

ul. Krótka 3, 
46-081 Dobrzeń Mały

www.domix-p.pl
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