PRODUKCJA KONTRAKTOWA

Firma DOMEX rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 1992 roku
w Piławie Górnej. 10 lat później, w 2002 roku nastąpiło
przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
i przeniesienie do nowo powstałej lokalizacji w Dzierżoniowie na
terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Należymy do największych polskich producentów armatury
wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Naszą specjalnością
są hydranty, łączniki i kształtki stalowe. Dopełnieniem naszej
oferty są również profesjonalne usługi świadczone w zakresie
kompleksowej obróbki skrawaniem CNC oraz malowania
proszkowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz
referencje w produkcji kontraktowej dla uznanych na świecie
firm z branż m.in. włókienniczej, maszyn rolniczych, automotive.
Jako firma rodzinna z wieloletnią tradycją wybraliśmy model
zarządzania oparty na wartościach. To one warunkują nasz
zrównoważony rozwój i na nich opieramy swoje decyzje.
Dynamiczny rozwój naszej firmy spowodowany zwiększającym się
asortymentem produkcji, wprowadzaniem nowych technologii
i metod zarządzania spowodował zwiększenie konkurencyjności
naszej firmy pod względem jakości i ceny, dzięki czemu odnosimy
sukcesy w swojej branży na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Pracujemy w oparciu o nowoczesny park maszynowy oraz
innowacyjną technologię, a wszystkie produkowane wyroby
posiadają niezbędne świadectwa, atesty i certyfikaty.
Dewizą naszej firmy jest jak najszersze zabezpieczenie potrzeb
klientów branży wodociągowo – kanalizacyjnej, dlatego obok
wyrobów produkowanych seryjnie wykonujemy produkty
według indywidualnych wymagań naszych klientów.
Jako firma zajmująca się produkcją kontraktową możemy
zaproponować gotowe rozwiązania lub uczestniczyć w procesie
wytwórczym wyrobów marki własnej.
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WSPÓLNE
Specjalizujemy się w obróbce metali. Dzięki nowoczesnemu
parkowi maszynowemu, stosowanej technologii oraz
zaangażowaniu doświadczonych pracowników wytwarzamy
z dużą precyzją produkty od najmniejszych rozmiarów po
wielkogabarytowe elementy.
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BUDOWANIE JAKOŚCI

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obróbki metali daje
nieograniczone możliwości realizacji również skomplikowanych
projektów naszych Klientów.

W zakresie naszych usług znajdują się miedzy innymi:
obróbka skrawaniem na wieloosiowych centrach obróbczych
pracujących w 3, 4, 5 osiach, w tym frezowanie CNC oraz
toczenie, szlifowanie i wiercenie. Usługi obróbki CNC
wspomagamy profesjonalnym oprogramowaniem do
projektowania CAD/CAM, dzięki czemu jesteśmy w stanie
wykonać nawet najbardziej skomplikowany detal. Poddajemy
obróbce materiały takie jak: żeliwo szare, żeliwo sferoidalne,
stal, stopy aluminium, stopy miedzi.

Realizujemy zarówno wieloseryjne, jak i pojedyncze zamówienia,
przy zachowaniu najwyższej jakości wykonania.

Dysponujemy ponadto bogatym zapleczem w postaci malarni
proszkowej. Posiadamy nowoczesną malarnię fluidyzacyjną,

a powłoka malarska, którą nanosimy na wyroby to rezultat 30 lat
doświadczenia i najlepszych praktyk malowania proszkowego,
dającego gwarancję trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego.
Jedną z podstawowych wartości firmy Domex Sp. z o.o. jest
zapewnienie najwyższej jakości wytwarzanych produktów.
Wdrożyliśmy system zarządzania jakością w oparciu o normę
ISO 9001. Nasi eksperci z Działu Jakości dbają na każdym etapie
procesu produkcyjnego jak i bezpośrednio przed wysyłką
do Klienta, by tysiące wytworzonych przez nas produktów
spełniało najwyższe standardy jakościowe oraz wymagania
odbiorców na całym Świecie.
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FREZOWANIE
Frezowanie to stały element obróbki wszelkiego rodzaju płaszczyzn, rowków, kanalików, powierzchni
kształtowych czy uzębień, stosowany niemal w każdej dziedzinie przemysłu. Aby uzyskać dobrej
jakości detal w zakresie zgodności projektowej, potrzebne jest zastosowanie odpowiednich frezarek
i narzędzi. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu jest posiadany przez Naszą firmę
nowoczesny park maszynowy, umożliwiający obróbkę CNC detali w osiach 3, 4 oraz 5.

Urządzenie
DMG DMC 55 h eco (CNC)

Zakres obróbczy
[mm]

Rozmiar stołu
[mm]

Materiał

560 x 600 x 600

400 x 400

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

OKUMA MA 400 HA (CNC)

560 x 610 x 625

400 x 400

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

DMG DMC 1035 V eco (CNC)

1035 x 560 x 510

1200 x 560

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

DMG DMU 65 mB (CNC)

735 x 650 x 560

Ø 650

Stal / stopy aluminium

Frezarka konwencjonalna

1200 x 350 x 400

1400 x 400

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

TOCZENIE
Toczenie jest jedną z najpopularniejszych metod obróbki metali. Proces ten realizujemy
kompleksowo na nowoczesnych tokarkach, umożliwiających toczenie CNC, toczenie
konwencjonalne, kształtowe, rowkowe, wiercenie, przecinanie oraz gwintowanie. Wysoką precyzję
uzyskiwanych po obróbce powierzchni detali gwarantujemy również poprzez doświadczenie
naszych operatorów.

Urządzenie
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Maksymalna
średnica toczenia

Maksymalna
długość toczenia
[mm]

Materiał

DMG CTX BETA 2000

Ø 600

2000

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

DMG CTX 510 eco V1

Ø 465

1000

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

Nakamura Tome SC 300 II

Ø 360

600

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

Tokarka konwencjonalna

Ø 630

1500

Stal / żeliwo / metale nieżelazne
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CIĘCIE, WYKRAWANIE,
PRZETŁOCZANIE I ZAGINANIE BLACHY
Posiadamy prasy mechaniczne jak i hydrauliczne o różnych mocach nacisku i wymiarze stołów
roboczych. Wykorzystywane są przede wszystkim do kształtowania blach oraz innych czynności
wymagających znacznego nacisku powierzchniowego. Bardzo pomocnym narzędziem są również
hydrauliczne nożyce gilotynowe NCT 2500x4, sprawiające, że proste docięcie nawet grubej
blachy nie stanowi dla nas problemu.
Prasy hydrauliczne
Zakres nacisku
Powierzchnia stołu
roboczego

Prasy mechaniczne
40 t

Zakres nacisku

63 t

630 x 490 mm

Powierzchnia stołu
roboczego

800 x 560 mm

SZLIFOWANIE
Szlifowanie precyzyjne, które wykonujemy w końcowej fazie procesu obróbki skrawaniem
i tworzenia zamówionych detali, jest metodą obróbki wykończeniowej i ma na celu osiągnięcie
najwyższej jakości wyrobu, zgodnego z wymaganymi warunkami technicznymi dotyczącymi
dokładności wymiarów i kształtu, a także gładkości powierzchni.
Z wykorzystaniem posiadanych szlifierek CNC gwarantujemy precyzyjną obróbkę powierzchni
z różnych materiałów.
Zakres [mm]
Urządzenie

Średnica
szlifowania

Długość
szlifowania

Materiał

Szlifierka kłowa CNC
FERMATBUBE 32x2000

Ø 320

L 2000

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

Szlifierka kłowa TOS
HOSTIVALBHU 32Ax1500

Ø 320

L 1500

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

Szlifierka kłowa TOS
HOSTIVALBUB 40x1500

Ø 400

L 1500

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

-

480 x 200

Stal / żeliwo / metale nieżelazne

Szlifierka do płaszczyzn SPC - 20a
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MALOWANIE PROSZKOWE
W naszych malarniach uzyskujemy trwałe powłoki ochronne. Posiadamy nowoczesną automatyczną
malarnię fluidyzacyjną, zapewniającą najwyższy standard zabezpieczenia powłoki przed korozją.
Cały proces malowania przebiega niezwykle sprawnie. Powierzchnia każdego elementu, który
ma zostać pokryty powłoką jest uprzednio odpowiednio oczyszczona. Tak przygotowany detal
jest nagrzewany w specjalnym piecu, gdzie czujniki laserowe stale kontrolują temperaturę,
i umieszczany w komorze fluidyzacyjnej z proszkiem epoksydowym. Po jego wyciągnięciu, nadmiar
proszku jest odmuchiwany i element trafia do komory grzewczej, w której jest utrzymywany
w wysokiej temperaturze jeszcze przez kilkanaście minut w celu zoptymalizowania procesu
utwardzania powłoki, a następnie schładzany i odkładany na miejsce.
Zalety malarni fluidyzacyjnej:
Zwiększona wydajność
Eliminacja czynnika błędu ludzkiego
Jednakowa grubość powłoki malarskiej każdego detalu
Optymalizacja warunków malowania oraz powtarzalność
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Urządzenie

Zakres obróbczy
[mm]

Materiał

Malarnia ULVEDAL NC – Fluidyzacja DX

500 x 500 x 500

Żeliwo / stal max 120 kg

Malarnia ABBO TYP I
Power & Free Convoeyors 400

2600 x 220 x 682

Żeliwo / stal max 200 kg

Malarnia ABBO TYP II
Power & Free Convoeyors 400

Ø 1675 x 220

Żeliwo / stal max 200 kg
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SPAWANIE MANUALNE
Przy spawaniu manualnym wykorzystujemy metody MIG/MAG i TIG. Gwarantujemy wykonywanie
usług spawalniczych na najwyższym poziomie w oparciu o najnowsze technologie przy
zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i materiałów. Dobra jakość i trwałość wytwarzanych spoin
i łączonych elementów to rezultat doświadczenia i kwalifikacji zawodowych naszych pracowników.
Stół roboczy

2000 x 1200 mm

Maksymalne obciążenie

500 kg

Metody spawania

MIG / MAG Puls / TIG

Spawane metale

Stal węglowa, stal nierdzewna

SPAWANIE AUTOMATYCZNE
Dysponujemy półautomatycznym stanowiskiem spawalniczym wraz ze stołem roboczym,
umożliwiającym dedykowane spawanie po okręgu z opcją spawania wielowarstwowego.
Urządzenie posiada duże możliwości rozbudowy i modyfikacji, które pozwalają na realizację wielu
projektów naszych klientów.
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Zakres średnicy

400-1500 mm

Stół roboczy

2000 x 1200 mm

Wysokość (H)

50-600 mm

Maksymalne obciążenie

500 kg

Metody spawania

MIG / MAG Puls
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INNOWACYJNE
PROGRAMOWANIE OBRÓBKI CNC
Wspomagamy swoją pracę specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania. Wiedza
i doświadczenie naszych technologów i inżynierów przy wsparciu oprogramowania projektowego
CAD- Solid Works, CAM- NX, pozwala na realizowanie nowych, inżynierskich projektów,
które traktujemy jako wyzwanie i szanse na dalszy rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji.
Możemy wykonywać modele 3D, wizualizować detal i wdrożyć do produkcji na maszynach CNC.
Takie działanie skraca czas i eliminuje pomyłki, a w rezultacie pozwala precyzyjnie wytworzyć
oczekiwany produkt.

OBRÓBKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA
Obróbka strumieniowo-ścierna (śrutowanie) jest metodą obróbki powierzchniowej, którą
wykorzystujemy w celu oczyszczenia i ujednolicenia powierzchni. Dzięki posiadanym urządzeniom,
powierzchnia poddawana obróbce uzyskuje odpowiednią czystość i chropowatość, która jest
idealnie przygotowana do dalszych prac np. malowania proszkowego. Stosowane przez nas metody
obróbki strumieniowo-ściernej nie powodują przy tym uszkodzeń oczyszczanych elementów.

Urządzenie
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Zakres obróbczy [mm]

Materiał

Śruciarka Kovo Stanek TZNZ

Ø 1100 x 2100

Stal czarna / biała

Komora śrutownicza DOMEXMS-3S

3000 x 3000

Stal czarna / biała

17

www.domex-group.com

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

NASZE REALIZACJE
Od wielu lat realizujemy projekty kooperacyjne dla partnerów z Polski jak i też z zagranicy.
Gwarantujemy profesjonalne oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia oraz realizacji.
Poniżej, przedstawiamy kilka przykładowych projektów realizowanych przez firmę Domex Sp. z o.o.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprojektować i wytworzyć tak doskonałe elementy, zadbać
o każdy detal, począwszy od pomysłu, do jego realizacji.
Zapraszamy do współpracy.

PRZEMYSŁ
WŁÓKIENNICZY

AUTOMOTIVE

MASZYNY
ROLNICZE

INNE
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