
S Z K L A R N I E   S T A L O W E
I N S P E K T Y

O R A N Ż E R I E
T U N E L E   F O L I O W E

K O M P O S T E R Y
P A W I L O N Y   O G R O D O W E

A K C E S O R I A   I   W Y P O S A Ż E N I E

SPRZEDAŻ – DOSTAWA – MONTAŻ – SERWIS

T O M E X
LODZ 91-082  SREBRZYNSKA 47  POLSKA 

tel. +48 42/634-01-47  mobil:+48 604-444-415
www.superszklarnie.pl      e-mail: tryksa@poczta.onet.p

http://www.superszklarnie.pl/
mailto:tryksa@poczta.onet.pl


Firma TOMEX powstała w 2003r i zajmuje się dostarczaniem dla firm oraz
klientów indywidualnych bardzo wysokiej jakości szklarni stalowych,

inspektów oraz tuneli foliowych wraz z dodatkowym wyposażeniem a także
gotowych oranżerii, pawilonów ogrodowych i opatentowanych wzorów

komposterów.
Wieloletnie doświadczenie oraz duża rzesza zadowolonych klientów

pozwala dynamicznie rozwijać się firmie oraz nieustannie podnosić jakość
produktów oraz usług związanych z doradztwem, dostawą i montażem

oferowanych rozwiązań.
Oferowane szklarnie, inspekty i tunele foliowe wykonane z trwałych i

mocnych elementów zapewniają doskonałą funkcjonalność, wzornictwo 
 jak i odporność na wszelkie występujące obecnie, zmienne warunki

atmosferyczne.
Dzięki połączeniu tych wszystkich elementów klient otrzymuje doskonały,

cieszący oko i co najważniejsze trwały oraz bezobsługowy produkt z którego
będzie mógł korzystać przez wiele lat.
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SZKLARNIE STALOWE

Mocna i trwała konstrukcja z profili ocynkowanych ogniowo o grubości zależnie od
elementu od 1mm do 3mm zapewnia pełną odporność na prawie wszystkie

występujące warunki atmosferyczne oraz dzięki przemyślanym rozwiązaniom
ciekawe i estetyczne wzornictwo jak i proste ale bardzo skuteczne rozwiązania w

zakresie funkcjonalności i prostoty użytkowania.
Konstrukcje szklarni mogą być wolno stojące jak i przyścienne.

Szklarnie mogą być pokryte patentowym szkłem ogrodniczym Helios o grubości
4mm, które nie zawiera ołowiu dzięki czemu przepuszcza do upraw słoneczne

promienie krótkie oraz zapobiega punktowemu przypalaniu roślin lub na życzenie
klienta poliwęglanem komorowym z filtrem UV o grubości 6mm.

W ofercie znajdują się różne modele i wielkości dzięki czemu każdy klient
znajdzie coś odpowiedniego dla swoich potrzeb.

Wszystkie szklarnie posiadają konstrukcje tzw. holenderską tzn. o lekko pochyłych
bokach dzięki czemu poprawia się nasłonecznienie uprawianych warzyw, kwiatów,

rozsad czy innych roślin.
Każdy model szklarni ma pokrycie szkłem lub poliwęglanem komorowych

montowane na gumowych uszczelkach dzięki czemu nie stosuje się żadnych
silikonów czy kitu okiennego – jest to rozwiązanie estetyczne, trwałe i

bezobsługowe na wiele lat.
Całość konstrukcji jest skręcana jednym rozmiarem śrub co znacznie ułatwia

montaż i ogranicza potrzebne do tego narzędzia.
W zależności od modelu szklarni posiada drzwi rozsuwane lub otwierane 

dwuskrzydłowo z jednej lub dwóch stron oraz minimum dwa, lub więcej okien
dachowych do prawidłowej wentylacji szklarni.

Rozwiązanie modułowe konstrukcji szklarni na jej długości daje pełną możliwość
wykonania szklarni na każdy wymiar jeżeli chodzi o długość według

indywidualnych potrzeb klienta w skoku co 0,5mb. Nawet zakupioną szklarnie
można w dowolnym, momencie przedłużać na długości o dowolny wymiar co daje

możliwość rozbudowy i powiększania upraw według indywidualnych wizji i
potrzeb konkretnego klienta.

Do szklarni jako wyposażenie dodatkowe można instalować rynny, stoły, półki,
panelowe chodniki szklarniowe, druty do podwieszania pnączy – w szczególności
pomidorów, gazowe automaty termiczne do samoczynnego otwierania okien oraz
wewnętrzne ścianki działowe dzięki którym można podzielić szklarnię w dowolnej
proporcji na dwie lub więcej sekcji. Istnieje możliwość malowania proszkowego

całej konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL.
Na życzenie klienta istnieje możliwość zakupu każdego modelu szklarni w

dowolnej wielkości i konfiguracji jako samego szkieletu stalowego bez
pokrycia szkłem czy poliwęglanem komorowym.

Wszystkie szklarnie muszą stać na betonowym fundamencie wykonanym na
wymiar konkretnej szklarni. Fundament można wykonać jako tradycyjną wylewkę

betonową lub ustawić z bloczków betonowych czy obrzeży ogrodowych.
Zapewnia to stabilne podłoże dla konstrukcji szklarni oraz możliwość mocnego

zakotwiczenia całości.
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SZKLARNIA WOLNOSTOJĄCA o szerokości 3m, wysokości 2,17m:
                        
Moduł wyjściowy 3mx3m, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1m (2x0,5m) z dwóch
stron szklarni z możliwością rozbudowy na długości do każdego wymiaru w skoku

co 0,5mb. Na każde 1,5mb długości szklarni przypada jedno okno dachowe.
Waga modułu 3mx3m 420kg, każde następne 0,5mb długości 50kg.

 
Pełna możliwość rozbudowy w każdym momencie oraz uzyskania każdej długości.

Możliwość zamontowania wyposażenia dodatkowego jak rynny, stoły, półki,
chodniki szklarniowe, ścianka działowa wewnętrzna, druty do pomidorów, gazowe

automaty do samoczynnego otwierania okien.
Na życzenie klienta można przedłużyć, opuścić drzwi z jednej lub dwóch stron

szklarni do maksymalnie 50cm.

Pokrycie patentowym szkłem ogrodniczym Helios 4mm lub poliwęglanem
komorowym z filtrem UV 6mm w komplecie ze stalowymi ramkami, które

usztywniają poliwęglanowe panele.
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SZKLARNIA WOLNOSTOJĄCA o szerokości 2,63m, wysokości 2,17m:

Moduł wyjściowy 2,63mx3m, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1m (2x0,5m) z
dwóch stron szklarni z możliwością rozbudowy na długości do każdego wymiaru w
skoku co 0,5mb. Na każde 1,5mb długości szklarni przypada jedno okno dachowe.

Waga modułu 3mx3m 420kg, każde następne 0,5mb długości 50kg.

Pełna możliwość rozbudowy w każdym momencie oraz uzyskania każdej długości.
Możliwość zamontowania wyposażenia dodatkowego jak rynny, stoły, półki,

chodniki szklarniowe, ścianka działowa wewnętrzna, druty do pomidorów, gazowe
automaty do samoczynnego otwierania okien.

Na życzenie klienta można przedłużyć, opuścić drzwi z jednej lub dwóch stron
szklarni do maksymalnie 50cm.

Pokrycie patentowym szkłem ogrodniczym Helios 4mm lub poliwęglanem
komorowym z filtrem UV 6mm w komplecie ze stalowymi ramkami, które

usztywniają poliwęglanowe panele.
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SZKLARNIA PRZYŚCIENNA o szerokości 2,43m, wysokości 2,21m:

Moduł wyjściowy 2,43mx3m, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1m (2x0,5m) z
dwóch stron szklarni z możliwością rozbudowy na długości do każdego wymiaru w
skoku co 0,5mb. Na każde 1,5mb długości szklarni przypada jedno okno dachowe.

Waga modułu 3mx3m 410kg, każde następne 0,5mb długości 40kg.

Pełna możliwość rozbudowy w każdym momencie oraz uzyskania każdej długości.
Możliwość zamontowania wyposażenia dodatkowego jak rynny, stoły, półki,

chodniki szklarniowe, ścianka działowa wewnętrzna, druty do pomidorów, gazowe
automaty do samoczynnego otwierania okien.

Na życzenie klienta można przedłużyć, opuścić drzwi z jednej lub dwóch stron
szklarni do maksymalnie 50cm.

Pokrycie patentowym szkłem ogrodniczym Helios 4mm lub poliwęglanem
komorowym z filtrem UV 6mm w komplecie ze stalowymi ramkami, które

usztywniają poliwęglanowe panele.
Szklarnia może być dostawiona do pojedynczej ściany, budynku mieszkalnego,

gospodarczego czy innej konstrukcji umożliwiającej montaż i prawidłowe
zamocowanie szklarni.
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SZKLARNIA WOLNOSTOJĄCA o szerokości 2,56m, wysokości 1,85m:

Moduł wyjściowy 2,56mx2m, drzwi rozsuwane o szerokości 0,80m z jednej lub na
życzenie klienta z dwóch stron szklarni z możliwością rozbudowy na długości do
każdego wymiaru w skoku co 0,5mb. Na każde 2mb długości szklarni przypada

jedno okno dachowe.
Waga modułu 2,56mx2m 220kg, każde następne 0,5mb długości 35kg.

Pełna możliwość rozbudowy w każdym momencie oraz uzyskania każdej długości.
Możliwość zamontowania wyposażenia dodatkowego jak chodniki szklarniowe,

druty do pomidorów, gazowe automaty do samoczynnego otwierania okien, rynny.

Pokrycie patentowym szkłem ogrodniczym Helios 4mm lub poliwęglanem
komorowym z filtrem UV 6mm w komplecie ze stalowymi ramkami, które

usztywniają poliwęglanowe panele.
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SZKLARNIA WOLNOSTOJĄCA o szerokości 4,86m, wysokości 2,23m:

Moduł wyjściowy 2,63mx3m, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1m (2x0,5m) z
dwóch stron szklarni z możliwością rozbudowy na długości do każdego wymiaru w
skoku co 0,5mb. Na każde 1,5mb długości szklarni przypada jedno okno dachowe.

Waga modułu 4,86mx3m 820kg, każde następne 0,5mb długości 100kg.

Pełna możliwość rozbudowy w każdym momencie oraz uzyskania każdej długości.
Możliwość zamontowania wyposażenia dodatkowego jak rynny, stoły, półki,

chodniki szklarniowe, druty do pomidorów, gazowe automaty do samoczynnego
otwierania okien.

Pokrycie patentowym szkłem ogrodniczym Helios 4mm lub poliwęglanem
komorowym z filtrem UV 6mm w komplecie ze stalowymi ramkami, które

usztywniają poliwęglanowe panele.
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STALOWE INSPEKTY
Skrzynie inspekcyjne, inspekty o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i

pokryte patentowym szkłem ogrodniczym Helios 4mm, które nie zawiera ołowiu
dzięki czemu przepuszcza do upraw słoneczne promienie krótkie oraz zapobiega

punktowemu przypalaniu roślin lub na życzenie klienta poliwęglanem komorowym
z filtrem UV o grubości 6mm.

Inspekty doskonale nadają się do prowadzenia rozsad, uprawy i przechowywania
kwiatów oraz wszelkich innych roślin i warzyw niskopiennych. 

Każdy model szklarni ma pokrycie szkłem lub poliwęglanem komorowych
montowane na gumowych uszczelkach dzięki czemu nie stosuje się żadnych

silikonów czy kitu okiennego – jest to rozwiązanie estetyczne, trwałe i
bezobsługowe na wiele lat.

Całość konstrukcji jest skręcana jednym rozmiarem śrub co znacznie ułatwia
montaż i ogranicza potrzebne do tego narzędzia.

W zależności od modelu inspektu posiada on górną klapę podnoszoną i przesuwną
lub tylko podnoszoną. 

Do każdego inspektu jako wyposażenie dodatkowe można instalować gazowe
automaty do samoczynnego otwierania okien.

Na życzenie klienta istnieje możliwość zakupu każdego modelu inspektu jako
samego szkieletu stalowego bez

pokrycia szkłem czy poliwęglanem komorowym.

Istnieje możliwość malowania proszkowego całej konstrukcji na dowolny kolor z
palety RAL.
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INSPEKT V o szerokości 1,5m, długości 1,99m, wysokości 0,55m:

Inspekt V o wadze 100kg posiada górną klapę podzieloną na trzy osobne
przesuwne sekcje dzięki czemu otrzymujemy łatwy i szybki dostęp do każdej
części wnętrza skrzyni inspekcyjnej. Do środkowej części można zamontować
gazowy automat termiczny do samoczynnego otwierania co ułatwia obsługę i

zapewnia doskonałe wietrzenie.

Pokrycie patentowym szkłem ogrodniczym Helios 4mm lub poliwęglanem
komorowym z filtrem UV 6mm w komplecie ze stalowymi ramkami, które

usztywniają poliwęglanowe panele.

9



INSPEKT UNI o szerokości 1m, długości 1,36m, wysokości 0,22m:

Inspekt Uni o wadze 33kg posiada górną klapę otwieraną do góry dzięki czemu
otrzymujemy łatwy i szybki dostęp do każdej części wnętrza skrzyni inspekcyjnej.

Boki skrzyni inspekcyjnej wykonane z blachy stalowej a górna klapa oszklona.
Istnieje możliwość zamontowania gazowego automatu termicznego do

samoczynnego otwierania górnej klapy co ułatwia obsługę i zapewnia doskonałe,
niezależne wietrzenie.

Pokrycie patentowym szkłem ogrodniczym Helios 4mm lub poliwęglanem
komorowym z filtrem UV 6mm w komplecie ze stalowymi ramkami, które

usztywniają poliwęglanowe panele.

10



STALOWE TUNELE FOLIOWE
Tunele foliowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej oraz pokryte specjalną folią

ogrodniczą, która jest zbrojona żyłką poliestrową co 4mm co zapewnia jej bardzo
dużą wytrzymałość na uszkodzenia i trwałość – folia standardowo wystarcza na 

4-7 lat czyli 8-14 sezonów ogrodniczych. Pokrycie posiada także filtr UV i Antifog.
Każdy tunel ma uszytą gotową folię w której znajdują się jedne lub dwoje

wszytych drzwi w zależności od wielkości tunelu foliowego – konstrukcje powyżej
7m długości mają drzwi z dwóch stron a do każdego innego można dodatkowo

zamówić drugie drzwi. 
Posiadamy w ofercie 23 modele i wielkości

TYP
TUNELU

ROZMIAR
SZER/DŁ/WYS

RB2-2 3m x 2m x 1,9m

RB2-3 3m x 3m x 1,9m

RB2-4 3m x 4m x 1,9m

RB2-5 3m x 5m x 1,9m

RB2-6 3m x 6m x 1,9m

RB2-7 3m x 7m x 1,9m

RB2-8 3m x 8m x 1,9m

RB3-3 3m x 3m x 2,25m

RB3-4 3m x 4m x 2,25m

RB3-5 3m x 5m x 2,25m

RB3-6 3m x 6m x 2,25m

RB3-7 3m x 7m x 2,25m

RB3-10 3m x 10m x 2,25m

RB3-15 3m x 15m x 2,25m

RB4-2 2,25m x 2m x 1,9m

RB4-3 2,25m x 3m x 1,9m

RB4-4 2,25m x 4m x 1,9m

RB4-5 2,25m x 5m x 1,9m

RB5-6 4m x 6m x 2,5m

RB5-10 4m x 10m x 2,5m

RB5-15 4m x 15m x 2,5m

RB5-20 4m x 20m x 2,5m

RB5-25 4m x 25m x 2,5m
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Folia posiada 25cm zakładu u dołu do przymocowania do fundamentu np. przez
listwę lub wkopania w ziemię. Każdy stalowy łącznik ma w komplecie plastikową

maskownicę dzięki czemu folia nie pracuje na metalowych częściach tunelu
foliowego co zapobiega jej uszkodzeniu.
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Elementy konstrukcji tuneli foliowych mają grubość od 0,8mm do 2,5mm i są
łączone specjalnym nakrętkami oraz śrubami „13”. Całość tworzy bardzo

estetyczną i mocną konstrukcję, która prawidłowo eksploatowana zachowuje
swoje właściwości użytkowe przez kilkanaście lat i więcej.

W każdym zestawie znajdują się również zewnętrzne linki do dodatkowego
mocowania pokrycia foliowego do konstrukcji.

Ze względu na swoją wagę, od 40kg do 250kg tunele powinny stać na
fundamencie betonowym do którego przez dodatkowe otwory w łącznikach są
mocowane kołkami rozporowymi. Fundament można wykonać jako klasyczną

wylewkę betonową, zastosować bloczki betonowe lub obrzeża ogrodowe.

Dla każdego rozmiaru i modelu można zakupić dodatkową folię.
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KOMPOSTERY KULOWE

Opatentowany wzór kompostera kulowego stanowi bardzo ciekawą propozycję
dla ludzi ceniących wygodę, estetykę oraz innowacyjne rozwiązania.

Komposter wykonany z trwałego i mrozoodpornego tworzywa o średnicy 80cm
i pojemności 268L posiada podstawę w formie łożyska kulowego.

Rozwiązanie to pozwala bez otwierania i z zachowaniem czystości mieszać
zgromadzonym wkładem. Komposter posiada dwa duże i dwa małe otwory

dzięki czemu w łatwy sposób można dostać się do kompostu.
Dodatkowo cała kula posiada mini otwory wentylacyjne z pręcikami o różnej
długości w środku co pozwala dostarczyć potrzebne powietrze do wnętrza

mieszanki. Produkt można zainstalować na podłożu trawiastym lub ziemnym
oraz na betonie, kostce itp. - podstawa kulowa posiada otwory do

przykręcenia lub wbicia szpil. Waga 55kg.
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PAWILONY OGRODOWE I ORANŻERIE

Gotowe pawilony ogrodowe i oranżerie o konstrukcji wolno stojącej lub
przyściennej. Wykonane z konstrukcji aluminiowej anodowanej lub malowane

proszkowo (w zależności od wersji i modelu na kolor czarny/zielony) z pokryciem
szkłem hartowanym 3mm lub poliwęglanem komorowym z filtrem UV o grubości
4mm lub 6mm. Budowle te znajdują zastosowanie jako klasyczne szklarnie do

uprawy roślin a także jako ogrodowe altany do wypoczynku.

Pawilon ogrodowy Hera 4500 firmy Vitavia:
Konstrukcja aluminiowa anodowana (na życzenie malowana proszkowo na kolor
zielony lub czarny) z pokryciem na bokach szkłem hartowanym 3mm a na dachu

poliwęglanem komorowym z filtrem UV o grubości 6mm.
Konstrukcja posiada drzwi podwójne rozsuwane o szerokości 62cm i wysokości

177cm oraz jedno okno boczne. Powierzchnia użytkowa 5,90m2.
Całkowita wysokość 2,57m a wysokość ściany bocznej 1,82m.

Konstrukcję można łączyć z drugą tworząc jeden pawilon.
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Pawilon ogrodowy Hera 9000 firmy Vitavia:
Konstrukcja aluminiowa anodowana (na życzenie malowana proszkowo na kolor
zielony lub czarny) z pokryciem na bokach szkłem hartowanym 3mm a na dachu

poliwęglanem komorowym z filtrem UV o grubości 6mm.
Konstrukcja posiada drzwi podwójne rozsuwane o szerokości 80cm i wysokości

177cm oraz trzy okna boczne. Powierzchnia użytkowa 12,10m2.
Całkowita wysokość 3m a wysokość ściany bocznej 1,94m.
Konstrukcję można łączyć z drugą tworząc jeden pawilon.
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Pawilon ogrodowy z przedsionkiem Sirius firmy Vitavia:
Konstrukcja aluminiowa anodowana (na życzenie malowana proszkowo 

na kolor czarny) z pokryciem na bokach szkłem hartowanym 3mm a na dachu
poliwęglanem komorowym z filtrem UV o grubości 6mm. lub całościowym

pokryciem poliwęglanem komorowym z filtrem UV o grubości 4mm lub 6mm.
Pawilon posiada podwójne drzwi rozsuwane o szerokości 1,22m i wysokości 1,91m
oraz cztery okna dachowe. Ciekawa i innowacyjna konstrukcja z przedsionkiem

wyróżnia ten produkt na tle innych. Powierzchnia użytkowa 13m2.
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Pawilon ogrodowy przyścienny Ida firmy Vitivia:
Seria IDA jest produktem tzw. hobby+. Konstrukcja wykonana jest z aluminium
anodowanego i pokryta poliwęglanem komorowym 4mm lub 6mm z filtrem UV.

Istnieje możliwość malowania proszkowego konstrukcji na  kolor zielony.

Płyty poliwęglanowe są mocowane za pomocą stalowych zapinek (klamry).
Różne rodzaje i wielkości:

       IDA   900 - długość 131cm, szerokość   69cm, wysokość 184cm, 1x okno 
       IDA 1300 - długość 193cm, szerokość   69cm, wysokość 184cm, 1x okno 
       IDA 3300 - długość 255cm, szerokość 130cm, wysokość 222cm, 1x okno 
       IDA 5200 - długość 262cm, szerokość 201cm, wysokość 221cm, 1x okno 
       IDA 6500 - długość 324cm, szerokość 201cm, wysokość 221cm, 2x okno 
      IDA 7800 - długość 387cm, szerokość 201cm, wysokość 221cm, 2x okno 
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Cała seria oranżerii Ida może być stawiana na tarasach, dobudowywana do ścian
innych zabudowań czy wolno stojącego muru. Instalować można bezpośrednio na
równym i prostym podłożu lub za pomocą stalowej ramy tzw. bazy dzięki, której

konstrukcja może również stać na ziemi czy trawniku.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO SZKLARNI I INSPEKTÓW STALOWYCH

Proponujemy wyposażenie dodatkowe w postaci gazowych automatów
termicznych do okien, chodników szklarniowych, drutów do pomidorów/pnączy,

rynien, ścianek działowych czy stołów i półek szklarniowych.
Dodatki te pozwalają zagospodarować wnętrze szklarni według indywidualnym

potrzeb i zainteresowań każdego klienta a także pomagają w wypadku automatów
okiennych wyeliminować niebezpieczeństwo zniszczenia – ugotowania upraw w

szklarniach i inspektach podczas bardzo upalnych dni kiedy jesteśmy nieobecni w
domu i nie mamy możliwości otwierania okien, wietrzenia. System ten doskonale

sprawdza się podczas urlopów czy krótkich wyjazdów.
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Wszystkie konstrukcje szklarni, inspektów, tuneli foliowych czy oranżerii i
pawilonów ogrodowych są do samodzielnego montażu przez klienta.

Do każdego modelu, typu i wielkości jest dostarczana szczegółowa instrukcja w
języku polskim lub niemieckim. 

Na życzenie klienta wykonujemy montaż stalowych szklarni i inspektów na
wykonanym przez zamawiającego betonowym fundamencie, podstawie, zgodnie z

przekazanymi konkretnymi zaleceniami i wymiarami. 

Cena montażu stalowych szklarni, inspektów oraz tuneli foliowych na terenie
Polski wynosi 25% wartości konstrukcji z wyposażeniem lub ze względu na

przepisy gwarantujące pracownikom delegowanym przynajmniej minimalne
wynagrodzenia obowiązujące w kraju, do którego są wysyłani 30% wartości

konstrukcji z wyposażeniem na terenie RFN i Austrii.
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Ze względu na wagę oraz szklane elementy pokrycia stalowych szklarni,
inspektów czy niektórych oranżerii i pawilonów ogrodowych dostawę do każdego
klient wykonujemy własnym transportem samochodowym pod wskazany adres.

Transport jest umawiany indywidualnie z klientem i wykonywany w jak
najszybszym możliwym terminie. Zamówienia i dostawy są realizowane zgodnie z

kolejnością składanych przez klientów zapotrzebowań.
Dysponujemy samochodami dostawczymi do 3,5t dzięki czemu możliwe jest

dotarcie do praktycznie każdego miejsca.
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Pakowanie szkła 

Pakowanie konstrukcji stalowej
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Wykonujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla własnych stalowych
szklarni, inspektów i tuneli foliowych choć jeszcze nigdy nie było takiej potrzeby
ze względu na jakość produktów. Służymy pełną profesjonalną pomocą każdemu

klientowi w jak najszybszym możliwym czasie.
Posiadamy wszystkie możliwe części zamienne i akcesoria do stalowych szklarni,

inspektów i tuneli foliowych oraz prowadzimy sprzedaż patentowego szkła
ogrodniczego Helios i dodatkowych pokryć, foli do tuneli.

Posiadając duże doświadczenie oferujemy pomoc w doborze odpowiedniego
modelu szklarni oraz skonfigurowania jej wyposażenia tak aby w idealny sposób

dopasować zakup do potrzeb i wymagań każdego klienta.
Służymy również pomocą przy zakupie dodatkowych pokryć dla szklarni

aluminiowych i pawilonów ogrodowych oraz oranżerii z płyt poliwęglanowych i
akcesoriów do tych konstrukcji.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

T O M E X
LODZ 91-082, POLSKA

SREBRZYNSKA 47  
tel. +48 42/634-01-47  
mobil:+48 604-444-415 

e-mail: tryksa@poczta.onet.p
www.superszklarnie.pl 
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