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pewnosc
spelnionych
oczekiwan
Siła i potencjał DOREX tkwi w lokalnych
wartościach, które dzielimy z naszymi
Klientami oraz społecznością, w której funkcjonujemy. Cenimy wyjątkowo
uczciwość i odpowiedzialność biznesu
oraz najlepsze tradycje rzemieślnicze.

Swoboda wyboru

Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem
i autoryzowanym przedstawicielem firm,
będących liderami na rynku systemów
ogrodzeniowych. Dlatego możemy sprostać nawet najbardziej wyszukanym
oczekiwaniom, niezależnie od tego, czy
poszukujesz estetycznej siatki ogrodzeniowej czy stylowych wykonań w drewnie, metalu, klinkierze lub kamieniu.
Realizujemy zarówno małe i średnie projekty dla klientów indywidualnych oraz
duże zlecenia dla firm.

Kompleksowa realizacja

Doradzając, staramy się wspólnie
z Klientem wybrać optymalne rozwiązanie, dopasowane do potrzeb oraz
warunków inwestycji. Przygotujemy
szczegółowy kosztorys prac, zajmiemy
się każdym szczegółem na etapie wykonania. W ten sposób całość niezbędnych
prac zrealizujesz w DOREX.

Uczciwie lepsza oferta

Stawiamy na konkurencyjne ceny, ale
nie oszczędzamy na jakości. Od rzetelności wykonania prac, doświadczenia
i zaangażowania ludzi zależy bowiem
sukces inwestycji naszych Klientów.

Otwarta współpraca

Wiemy, na czym Ci najbardziej zależy:
najlepszych materiałach, jakości robót
oraz terminowej realizacji. Te priorytety są równie ważne dla DOREX. Stawiamy na partnerską i otwartą współpracą,
dzięki możesz być pewien, że prace wykonamy fachowo i na czas.

Procedury rzetelności

Równie ważne jak dobre produkty, na
których opieramy wszystkie rozwiązania, jest profesjonalne wykonanie prac.
To najistotniejszy element inwestycji,
gdyż od doświadczenia i zaangażowania
pracowników będzie zależeć zarówno
wytrzymałość ogrodzenia na warunki otoczenia jak i estetyczne wrażenie.
Tutaj nie ma miejsca na kompromisy.
Dlatego wdrożyliśmy autorskie PROCEDURY RZETELNOŚCI, które niezmiennie
pozostają naszym priorytetem. Każda
inwestycja jest na bieżąco monitorowana i podlega ścisłej kontroli. Dzięki temu
możemy cieszyć się wysokim zaufaniem
klientów oraz opinią rzetelnego wykonawcy prac. Jakość jest naszą filozofią
działania.

wszystko
co cenisz

w otoczeniu
jakosci i piekna
Witamy
w Centrum Ogrodzeń DOREX

Specjalizujemy się w systemach ogrodzeniowych oraz
elementach drobnej architektury. Dzięki naszym produktom, otoczenie domu, budynku
i terenu staje się jego najlepszą
wizytówką. Jakość w połączeniu z wyjątkową estetyką
i trwałością oraz atrakcyjną
ceną gwarantują m.in. produkty światowego lidera systemów ogrodzeniowych BETAFENCE czy SEMMERLOCK.
Naszą filozofię działania uzupełnia fachowość wykonania
każdego projektu oraz terminowość realizacji.
W DOREX znajdziesz bogaty wybór ogrodzeń w różnych technologiach wykonania: systemy
oparte na siatce, panele, wykonania z klinkieru lub imitacji kamienia, wykończenia drewniane. Równie istotna dla domu jest
estetyczna aranżacja ogrodu.

Odkryj szeroki wybór automatycznych bram wjazdowych,
furtek, kostki brukowej, klinkieru, nowoczesnych gabionów,
balustrad czy mebli ogrodowych. Powierz swoją inwestycję doświadczonej i uznanej na
rynku firmie. Co roku realizujemy kilkadziesiąt projektów
w całej Polsce oraz za granicą.

Dynamiczny rozwój Centrum
Ogrodzeń zawdzięczamy niezawodności produktów, zespołowi wykwalifikowanych
ludzi, zaangażowaniu i uwadze,
którą poświęcamy każdemu
zleceniu. Niezmiennie od kilku
lat naszym priorytetem jest
konkurencyjność przy zachowaniu najwyższych standardów wykonania. Poznaj trwałe
i estetyczne rozwiązania dla
harmonii otoczenia, Twojego
bezpieczeństwa oraz prestiżu.
Zapraszamy do naszej firmy.

„Krajobraz wokół każdego domu zależy
przede wszystkim od stylu ogrodzenia
i aranżacji ogrodu. Najważniejsze, by
zbudować przestrzeń, w której Ty i Twoja rodzina będziecie czuć się komfortowo i bezpiecznie. Gdzie otoczenie domu
uzupełnia architektoniczną koncepcję
budynku, a trwałość i solidność współgra z estetyką.
Zaufaj jakości naszych produktów i rzetelności wykonania, poznaj setki sposobów aranżacji ogrodzeń, skorzystaj
z atrakcyjnych cen”
Centrum Ogrodzeń
DOREX

www.centrumogrodzen.com

centrum
praktycznych
porad
Funkcje ogrodzenia są tak różne, jak
przeznaczenie terenu i budynków, wokół
których się rozpościerają. Wyznaczają
granice pomiędzy przestrzenią publiczną a prywatną, chronią przed dostępem
osób niepowołanych lub zwierzętami,
razem z zabudowaniami mogą tworzyć
spójną architektonicznie koncepcję.

w rekach
fachowców

To niewątpliwie jeden z najważniejszych
elementów otoczenia domu. Wybierając
materiał i sposób, którym odgrodzimy się od sąsiadów, ulicy czy po prostu
wyznaczymy granice naszej działki, należy wziąć pod uwagę kilka czynników.
Najważniejszym będzie dopasowanie
ogrodzenia do projektu domu, respektowanie otaczającego krajobrazu a także
jego podstawowy cel. Jeżeli cenimy sobie
ponad wszystko prywatność, powinniśmy wybrać przęsła zapewniające mały
prześwit, ze sztachetami drewnianymi
lub pełne ogrodzenia w postaci muru.
Gdy z kolei chcemy podkreślić styl domu
o architekturze klasycznej lub rezydencji, zastanówmy się nad przęsłami stalowymi lub żeliwnymi. Całość koncepcji
uzupełniają murki i słupki - wyjątkowo dobrze prezentują się te wykonane
z cegły klinkierowej lub z łupanych elementów przypominających bloki skalne.
Jeżeli materiał skalny zastosowano też
na murach zewnętrznych lub w ogrodzie, konsekwentnie warto pomyśleć
o kamiennym ogrodzeniu.

W przypadku, gdy na elewacji domu występują elementy z cegły klinkierowej
lub dach pokryty został dachówką, ogrodzenie bazujące na klinkierze i drewnie
sprawdzi się idealnie. Całość można uzupełnić ciekawą aranżacją bramy wjazdowej. Z dopasowaniem koloru murków
klinkierowych do chociażby koloru dachówki też nie będzie problemu, biorąc
pod uwagę całą gamę dostępnych, wariantów kolorystycznych.
Do domów nowoczesnych harmonijnie
będą pasować proste ogrodzenia z siatki powlekanej. Siatka to obecnie jeden
z najbardziej popularnych materiałów
ogrodzeniowych. Nic dziwnego – jest
materiałem neutralnym stylistycznie,
dlatego współgra z większością projektów architektonicznych. Zabezpieczy teren a jednocześnie pozwoli na swobodne przenikanie się prywatnego obszaru
z przestrzenią publiczną. W tej opcji
poziom prywatności można wzmocnić
aranżując naturalną barierę z drzewek
ogrodowych. Zaskakujący dla wielu
Klientów jest wybór dostępnych wzorów i stylów siatki. Dzięki temu walory
funkcjonalne pogodzimy bez kompromisów z estetyką. Dla działek o niewielkich powierzchniach nie bez znaczenia
będzie efekt optycznego powiększenia
terenu, uzyskiwany dzięki siatce.

Dla wygody użytkowania, ogrodzenie
warto wzbogacić o automatyczne bramy
przesuwne, zachowując konsekwencję
w kolorystyce i stylistyce. W tym zestawie nie można zapomnieć o furtce
i domofonie albo dzwonku. Zapraszamy
po jeszcze więcej inspiracji do Centrum
Ogrodzeń DOREX.

Najlepsza wizytówka
Twojego domu.

pomysly
tworzace
przestrzen

Jest tyle wartych uwagi metod aranżacji ogrodzenia.
Co wybrać? Przedstawiamy trzy najpopularniejsze
opcje bazowe, które oczywiście możesz dowolnie
dopasować do własnych potrzeb (kolor, materiał,
rodzaj sztachet, itd.). A jeżeli nadal masz wątpliwości,
zadzwoń do nas lub odwiedź biuro DOREX.

Uniwersalnie

Naturalnie

Nowocześnie i tradycyjnie

Producent: Betafence
Materiał: siatka powlekana
Metoda: ogrodzenie systemowe
Architektura domu: nowoczesna
Czas wykonania: bardzo krótki
Cena: niska

Producent: Semmelrock
Materiał: murki z imitacji kamienia /
przęsła metalowe lub drewniane
Architektura domu: klasyczna
Czas wykonania: średni
Cena: średnia

Producent: CRH
Materiał: klinkier
Metoda: murowanie
Architektura domu: tradycyjna
Czas wykonania: dłuższy
Cena: średnia

Lekkość siatki

Idealne ogrodzenie dla tych, którzy
poszukują prostych i funkcjonalnych
rozwiązań, cechujących się jednocześnie wysoką estetyką i jakością. Siatka
współgra doskonale z domem o architekturze nowoczesnej lub modernistycznej, nie zakłóca krajobrazu, tworzy przestrzeń swobodną i otwartą.
Do tego nie wymaga żadnej konserwacji oraz będzie Ci służyć przez długie
lata. Rozwiązanie systemowe składa
się z metalowych słupków z siatką
oraz podmurówki betonowej. Łatwo
dobierzesz do kompletu automatyczną
bramę przesuwną. Odpowiednio zaaranżowana zieleń ogrodowa przesłoni wnętrze Twojej posesji.

zadbaj
o najmniejsze
detale

Siła kamienia

Chcesz podkreślić indywidualny charakter swojego domu, jego architekturę, a ogrodzenie ma stanowić silny
akcent otoczenia? Wybierz system
ogrodzeniowy Sonnblick bazujący
na łupkach imitujących bloki skalne.
Dostępny w trzech wariantach kolorystycznych (żółty pastelowy, szary
granit i grafit), uzupełniony o przęsła
metalowe lub sztachety drewniane,
będzie stanowić wspaniałą ozdobę posesji oraz domu. Materiał odporny na
warunki atmosferyczne w tym mróz.
Mocny charakter ogrodzenia podkreśla prestiż domu i wyróżnia go w oryginalny sposób. Rozwiązanie idealne
dla wielbicieli naturalnych rozwiązań
o stylistycznej fantazji.

Urok klinkieru

Klinkier – otrzymywane w procesie
wypalania gliny w temperaturze ok.
1300˚C tworzywo ceramiczne – jest
bezsprzecznie jednym z najpiękniejszych materiałów budowlanych. Szlachetny kolor nasuwa na myśl najlepsze
tradycje budownictwa. Z roku na rok
moda na klinkier zyskuje coraz to nowsze oblicza. Ten styl harmonizować
będzie z domami, w których współczesność nosi szlif dawnych lat, budynkami o pokryciu dachówkowym lub
o ścianach wzbogaconych cegłą ozdobną. Klinkier sprawdzi się tam, gdzie
właściciel chce zadbać o każdy detal,
a oryginalny styl eksponować również
na zewnątrz domu. Poznaj nieograniczone możliwości aranżacji!

Materiały odporne
na niekorzystne
warunki atmosferyczne

Gwarancja szybkiej
realizacji inwestycji

Zawsze konkurencyjne
ceny oraz uczciwe
zasady biznesu

Jakość sprzętu
oraz pełen
zakres robót

Jakość prosto
od najlepszych
producentów w branży

Precyzja robót
dzięki doświadczonej
kadrze
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Sztuka tworzenia ogrodzeń

Zapraszamy do odwiedzenia siedziby firmy DOREX w Mysłowicach-Wesołej, gdzie
przygotowaliśmy
wystawę
produktów
i przykładowych realizacji. Służymy również
Państwu poradą w zakresie wyboru odpowiedniego rozwiązania oraz prezentujemy
szerokie możliwości aranżacyjne.

Zapraszamy!

E-mail: dorexogrodzenia@gmail.com

www.centrumogrodzen.com

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm:

BETAFENCE
URANOS
SEMMERLOCK
BELUX
Tartak RYGUŁA
Nasi Partnerzy:

KOWADEX
Automatyka Bramowa

Dorex

Wspieramy rozwój młodzieży

Rozwój firmy dzielimy z najmłodszymi.
DOREX jest oficjalnym sponsorem Klubu
Sportowego Górnik-Wesoła oraz Dziewczęcego Klubu Koszykarskiego ASTRA.

