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 FIRMA DOM-TOUR jest wiodącym producentem okien, drzwi, markiz oraz wszelkich przesłon
 okiennych w Polsce. Wieloletnia historia firmy oraz pozytywna ocena partnerów handlowych dała jej trwałą
 i pewną pozycję na rynku krajowym.
             Systematyczna praca i właściwe zarządzanie fabryką sprawiło, iż jesteśmy jednym z najprężniej
 rozwijającym się producentem stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce.
             Do produkcji wykorzystujemy ekologiczne surowce, które spełniają normy jakościowe.
 Wysoka jakość naszych wyrobów jest związana z nowoczesną i zautomatyzowaną technologią
 produkcji oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników. Posiadamy certyfikat FSC.
            Dziś wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom i oczekiwaniom klientów dokonaliśmy
 szeregu inwestycji i uruchomiliśmy nową linię do produkcji markiz i rolet zewnętrznych. Wykonujemy
 kompleksowe remonty mieszkań i domów.
            Nasze ekipy montażowe i remontowe mają ogromne doświadczenie w realizacji różnych,
 nawet bardzo nietypowych zleceń, przez co zdobyliśmy uznanie wielu naszych klientów przyznanymi
 nagrodami i certyfikatami. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i firmy oraz urzędy państwowe.
            Posiadamy park maszynowy, na który składają się, dostarczone przez niemieckich i włoskich
 producentów, najnowszej generacji urządzenia do produkcji naszych wyrobów.
            Dzięki współpracy z ALIOR BANK  możemy rozłożyć płatność na wygodne raty wyłącznie
na podstawie dowodu
osobistego.
 
Naszym klientom oferujemy przede wszystkim:
– konkurencyjne ceny
– szybką i terminową realizację zamówień
– najwyższą jakość produktów.
 
 



    Żaluzje Drewniane to najbardziej ekskluzywny system osłon przeznaczony
do małych, średnich oraz dużych okien.
    Dzięki swoim właściwościom, żaluzje pozwalają na precyzyjną regulację
wpadającego światła, a dodatkowo zatrzymują temperaturę i pozwalają uniknąć
nagrzewania się pomieszczenia.
    Szeroka kolorystyka drewnianych lamel zapewnia swobodę wyboru i
dopasowania żaluzji do wystroju wnętrza oraz stolarki okiennej.
    Najważniejszym argumentem przemawiającym za wyborem tego rodzaju osłony
okiennej jest jego uniwersalność.
    Żaluzje drewniane możemy wykonać z lameli o szerokości 25mm
lub z ekskluzywnych lameli  50mm.













WZORNIK KOLORÓW

WHITE 5020

PEARL 5081

LIMESTONE 5086

BLEACHED WHITE 5016



NATURAL 5010

MAPLE 5011

LIGHT OAK 5012

CHERRY WOOD 5013



TIGERS EYE 5014

MAHOGANY 5015

NUT 5024

EBONY 5022



ŻALUZJE BAMBUSOWE

BAMBOO WHITE 1000

BAMBOO NATURAL 1050

BAMBOO BEIGE 1001

BAMBOO WENGE 1051
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