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O nas 
_________________________________________________________________________________ 

 

Firma OMEGA-PROJEKT Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą w branży budowlanej 

specjalizując się w dziedzinie aluminiowej: systemami fasadowymi i systemami okienno – 

drzwiowymi na terenie całej Polski oraz za granicą. Naszą działalność zaczęliśmy w 2010 roku. 

Kładąc nacisk na rzetelne podejście do każdego zagadnienia związanego z realizacją zadań, osiągamy 

zamierzone cele nasze, a przede wszystkim cele naszych Klientów, zawsze dostosowując się do ich 

indywidualnych potrzeb. Jesteśmy gotowi do podjęcia się realizacji każdego projektu związanego z 

branżą szkło-aluminium od momentu wyceny, poprzez zaprojektowanie, produkcję i montaż i nadzór 

budowlany. 

Trzon firmy stanowią inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem zarówno w dziale konstrukcyjno - 

projektowym oraz wykonawczym. Odpowiadają oni za prawidłowy przebieg procesów negocjacji, 

projektowania, wyceny i realizacji inwestycji. Ściśle określone kompetencje pozwalają im na sprawne 

i kompetentne zarządzanie procesem realizacji zadań. Posługując się dedykowanym 

oprogramowaniem do zarządzania projektami w połączeniu z doświadczeniem umożliwia nam 

realizację zagadnień dowolnej skali zachowując wysoką jakość, terminowość i profesjonalizm. 

Umiejętność współpracy z innymi ekipami na terenie budowy umożliwia nam sprawne i 

bezkonfliktowe prowadzenie prac. 

  



Usługi 
________________________________________________________________________________ 
 

Projektowanie 

Dział powołany został do kompleksowej obsługi Klientów zainteresowanych przygotowaniem 

opracowania projektowego i obliczeń oraz doradztwa w zakresie konstrukcji aluminiowych – 

systemów fasadowych i systemów okienno – drzwiowych większości producentów renomowanych 

firm krajowych i zagranicznych. 

Szczegółowy zakres wykonywanych prac projektowych jak i nadzoru obejmuje: 

Fasady aluminiowe 

    słupowo-ryglowe 

    semistrukturalne i strukturalne 

Fasady wentylowane 

    aluminiowe 

    ceramiczne 

Witryny aluminiowe 

Okna i drzwi balkonowe aluminiowe: 

    Rozwierne 

    Rozwierno - uchylne 

    Uchylne 

    Wychylne 

    Stałe 

    Stałe z częścią uchylną 

    Obrotowe (pozioma i pionowa oś obrotu) 

    Drzwi balkonowe (uchylno-rozwierne i przesuwne) 

    Okna o zwiększonej odporności na włamanie 

Klapy dymowe 

Okna drewniane i drzwi balkonowe drewniane  

    Rozwierne 

    Rozwierno - uchylne 

    Uchylne 

    Stałe 

Drzwi aluminiowe (Zewnętrzne i wewnętrzne)  

    Jednoskrzydłowe 

    Wieloskrzydłowe 

    Automatyczne 

    Antywłamaniowe 

    Przesuwne 

    Harmonijkowe 

Balustrady 

    Ze stali lakierowanej i nierdzewnej 

    Wypełnienie balustrad np. ze szkła hartowanego warstwowego lub bezpiecznego hartowanego 

Osłony przeciwsłoneczne, łamacze świateł, lumony, profility, lamele akustyczne. 

Ogrody zimowe oparte na systemach fasadowych jak i typowo ogrodowych. 

 

  



Produkty 
________________________________________________________________________________ 
 

W kooperacji z naszymi kontrahentami oferujemy produkcję aluminium i szyb. Produkujemy między 

innymi: 

 

    FASADY 

    Produkujemy fasady oparte na systemie słupów i rygli aluminiowych w różnych technologiach. 

Produkujemy konstrukcje o różnym współczynniku izolacji termicznej. Możemy również zastosować 

profile fasadowe do konstrukcji świetlików czy ogrodów zimowych. 

    OKNA I DRZWI 

    Oferujemy szeroką gamę kolorów i rozmiarów okien i drzwi, w tym ogniotrwałych, koloodpornych i 

innych. W oknach uchylnych znajdujących się na dużej wysokości można zastosować mechanizm, 

którego włącznik umieszcza się w dowolnym miejscu. Stosując odpowiednie uszczelki i szyby 

gwarantujemy doskonałą ochronę przed utratą ciepła i hałasem. 

    ŚCIANKI DZIAŁOWE 

    Oferujemy dowolne konstrukcji do zabudowy wewnętrznej, w szerokiej gamie kolorów i w różnych 

technologiach, w tym ogniotrwałych. Możemy wyprodukować profile do konstrukcji ścianek 

działowych, boksów kasowych, wiatrołapów czy kabin prysznicowych. Nasze konstrukcje mogą 

spełniać normy dymoszczelności, ognioodporności oraz mogą być to konstrukcje antywłamaniowe. 

 

Podział produktów 

 

Witryny aluminiowe 

Witryny aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne według potrzeb klienta (całoszklane, w profilach, 

przesuwne i składane, z fragmentami otwieranymi) 

Wykorzystywane profile aluminiowe znajdują szeroki zakres zastosowań: 

    w dobrze termoizolowanych przegrodach budowlanych (zewnętrznych oknach, drzwiach i 

fasadach) 

    w konstrukcjach nie wymagających izolacji termicznej (wewnętrznych ściankach działowych, 

boksach, itp.) 

    w konstrukcjach przestrzennych ( werandach, ogrodach zimowych, kioskach, wiatrołapach) 

    w konstrukcjach które wymagają zastosowań ścian i drzwi ognioodpornych 

 

Okna i drzwi balkonowe 

 

Okna aluminiowe 

    Rozwierne 

    Rozwierno-uchylne 

    Uchylne 

    Wychylne 

    Stałe 

    Stałe z częścią uchylną 

    Obrotowe (pozioma i pionowa oś obrotu) 

    Drzwi balkonowe (uchylno-rozwierne i przesuwne) 

    Klapy dymowe 

    Okna o zwiększonej odporności na włamanie 



Okna drewniane 

    Rozwierne 

    Rozwierno - uchylne 

    Uchylne 

    Stałe 

 

Drzwi 

Drzwi aluminiowe (Zewnętrzne i wewnętrzne) 

    Jednoskrzydłowe 

    Wieloskrzydłowe 

    Automatyczne 

    Antywłamaniowe 

    Przesuwne 

    Harmonijkowe 

Do montowanych drzwi oferujemy najlepsze systemowe okucia typu zawiasy, klamki, zamki, antaby, 

wkładki i samozamykacze. 

 

 

 

Fasady 

 

Fasady aluminiowe 

Fasada tworzy oblicze budynku. Poza walorami estetycznymi fasady spełniają wiele dodatkowych 

funkcji. Odpowiednia konstrukcja fasady zapewnia optymalne warunki użytkowania przez 24 godziny 

na dobę, chroni przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych tworząc 

odpowiednie warunki pracy lub wypoczynku. 

 

Wykorzystujemy następujące typy fasad aluminiowych: 

słupowo-ryglowe – klasyczne fasady stosowane jako ściany osłonowe budowli z nowoczesnym 

designem linii i szkła, 

semistrukturalne i strukturalne – nowoczesne konstrukcje fasad strukturalnych w których 

aluminiowe elementy konstrukcji wsporczej nie są widoczne od strony zewnętrznej fasady; tzn. 

podkonstrukcje w której są osadzone pakiety szkła oddzielone są od siebie z zewnętrznej strony, 

tylko silikonową fugą. 

 

Fasady wentylowane 

Fasady wentylowane często stosowane w budynkach nowych jak i modernizowanych. Główną zaletą 

fasad wentylowanych jest wentylowanie poprzez rozwiązania techniczne przestrzeni powietrznej 

pomiędzy warstwą ocieplenia a zewnętrzną okładziną elewacyjną fasady budynku (aluminiową bądź 

ceramiczną). Można je stosować do różnych konstrukcji budynku (np. cegła, żelbet, stal) - w 

budownictwie nowym i modernizowanym. 

 

Wykorzystujemy następujące typy fasad wentylowanych: 

• aluminiowe 

• ceramiczne 

 

 

 



Balustrady szklane 

W naszej ofercie znajdują się balustrady szklane w połączeniu najczęściej ze stalą nierdzewną 

Wszystkie elementy szklane są wykonywane z bezpiecznego szkła: 

    laminowanego 

    hartowanego 

Podstawowymi walorem szkła laminowanego i hartowanego (poza estetycznymi) jest to, że szkło jest 

odporne na uderzenia a w przypadku rozbicia nie rozpada się na kawałki. 

Zastosowanie: tarasy, schody, balkony, antresole w u Klientów indywidualnych (domach i 

mieszkaniach prywatnych) jak również u Klientów instytucjonalnych oraz firm prywatnych (centra 

handlowe, galerie). 

 

Konstrukcje całoszklane 

Wykonywane z szkła hartowanego o grubościach od 8 mm do 16 mm. Wyposażone w okucie takich 

firm jak ; GEZE, DORMA, MORAD i inne 

    ścianki, 

    zabudowy drzwi 

 

Automatyka 

Drzwi automatyczne, karuzela (drzwi obrotowe), urządzenie oddymiające, urządzenia ppoż, siłowniki 

 

 

Osłony przeciwsłoneczne, łamacze świateł 

Osłony przeciwsłoneczne i łamacze świateł stosowane są w celu ograniczenia penetracji wnętrza 

budynku przez promienie słoneczne oraz poprawy komfortu pracy osób znajdujących się w 

pomieszczeniach wewnątrz budynku – odpowiednio montowane osłony powodują, że do wnętrza 

budynku dostaje się światło odbite, rozproszone które nie „oślepia” osób pracujących blisko okien. 

 

Lumony 

Lumony to szklana zabudowa balkonów. 

 

 

 

  



Montaż 
________________________________________________________________________________ 
 

Oferujemy montaż zaprojektowanych konstrukcji aluminiowych – systemów fasadowych i systemów 

okienno-drzwiowych producentów firm krajowych i zagranicznych. 

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje następujące rodzaje montaży: 

 

Montaż fasad 

• fasady aluminiowe 

• fasady wentylowane 

 

Montaż okien i drzwi 

• rozwierne 

• rozwierno-uchylne 

• uchylne 

• wychylne 

• stałe 

• stałe z częścią uchylną 

• obrotowe (pozioma i pionowa oś obrotu) 

• drzwi balkonowe (uchylno-rozwierne i przesuwne) 

• klapy dymowe 

• okna o zwiększonej odporności na włamanie 

 

Montaż witryn 

 

Montaż balustrad 

 

Montaż ogrodów zimowych 

 

Montaż pozostałych elementów: 

• osłon przeciwsłonecznych 

• łamacze świateł 

• lumonów 

• profilitów 

• lameli akustycznych 

 

 

 

  



Nadzory budowlane 
________________________________________________________________________________ 
 

Oferujemy nadzory budowlane oraz inne usługi związane z prowadzeniem budowy: 

• pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji aluminiowych 

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcji aluminiowych 

• sporządzanie kosztorysów  

• przeglądy techniczne budynków  w zakresie konstrukcji aluminiowych 

• konsultacje techniczne dotyczące technologii stosowanych w fasadach i stolarce aluminiowej 

• analiza kosztorysów budowlanych 

• odbiory techniczne fasad i stolarki aluminiowej 

• sporządzanie opinii technicznych w zakresie konstrukcji aluminiowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nasze realizacje 
________________________________________________________________________________ 
 
Wrocław - CU OFFICE - 2 budynki biurowe 

 

 
 

   



 
 

  
 



 
 

 

 

  



Tychy - Siedziba firmy AB-PROJEKT 

 

 



 

  



Kraków - Sklep Black Red White, Kraków ul. Zakopiańska 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 
  



Kraków - Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM, Kraków ul. Golikówka 

 

  
 

  



 

                     



                     

                     
 



  
 

  



 
 

  
 

 



                            
 

                           
 

  



Kraków - Budynek firmy START ul. Twardowskiego 

               
 

               



             
 

             
 



Kraków - Budynek Masonia G.O. CENTER. Fasada i żyletki 

  



 



Wrocław - Budynek szkoleniowy CSWIiCH 

 

 



 

 

 



Czechowice-Dziedzice - Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego  

 

 



            

 

 

  

   



Wrocław - budynek TAURON 

 

  



 

 



  

 



Kraków - budynek Proxima ul. Ceglana 

            

            



              

  



Kalwaria Zebrzydowska - Budynek Grass-Hopper 

 

 



 

         



Kraków - Osiedle Wilga - fasada IW 

            

 

  



Katowice – Meblotex 

 

 

 



Kraków - KRUS, Kraków ul. Bratysławska 

  

 



Katowice - Bipromet S.A.  

 

   

 

 

 



Referencje 
_________________________________________________________________________________ 

 

Poniżej przedstawione referencje od naszych kontrahentów 

     

         



                

 

 

 


