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O firmie

Firma Stalex Przedsiębiorstwo Handlu i Obróbki Metali Sp. z.o.o. jest prywatną spółką świadczącą usługi pro-

dukcyjne i handlowe dla branży okiennej, górniczej, automotive, agd-rtv, wentylacyjnej oraz ogólnobudowlanej. 

Struktura organizacyjna firmy stworzona została z myślą o jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb klienta.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy przez wiele lat we współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi. 
Podstawową działalnością jest produkcja i dystrybucja:

• kształtowników stalowych do okien PCV,  do większości systemów okiennych

• kątowników i kształtowników specjalnych na indywidualne zamówienia

Firma zajmuje się również importem w atrakcyjnych cenach:

• blach w kręgach ocynkowanych i gorącowalcowanych (0,3 mm - 20 mm)

• blach w arkuszach ocynkowanych i gorącowalcowanych (0,3 mm - 20 mm)

• blach kawałkowych czarnych

• blach kawałkowych ocynkowanych

Do Naszej oferty wprowadzamy również produkcje elementów do montażu paneli fotowoltaicznych.

Odbiorcami naszych wyrobów są zarówno firmy polskie jak i zagraniczne. Naszą dewizą stało się wychodzenie na-
przeciw potrzebom klienta, czyli kompleksowe, profesjonalne doradztwo, od momentu kontaktu z klientem poprzez 
proces produkcyjny oraz dostawę pod wskazany adres.

Uważamy, że równie ważne oprócz ceny jest jakość usługi i serwis posprzedażowy. Dla nas klient jest najważniej-
szy. Pragnąc, aby oferowane przez nas usługi i produkty były nowoczesne i kompleksowe z nieustanną czujnością 
śledzimy potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. Budujemy relacje oparte na aktywnej współpracy. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą licząc na zainteresowanie z Państwa strony.
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profile i złączki

Profil na wpust, 
przesuwny

Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 40 mm
Szerokość: 40 mm
Długość: 2070 / 2200 / 4140 / 6210 

/ 6600 mm
Dodatkowe
informacje:

inne długości na 
zamówienie. Maksymalna 

dł. 6,6 m

Klema  
końcowa

Materiał: Aluminium
Wysokość: 32 / 35 / 38 / 40 mm
Szerokość: 27 mm
Długość: 50 mm

Średnica otworu: M8
Dodatkowe
informacje:

ząbkowana powierzchnia 
styku z profilem

Klema 
środkowa

Materiał: Aluminium
Wysokość: 25 mm
Szerokość: 20 mm
Długość: 50 mm

Średnica otworów: 9 mm
Dodatkowe
informacje:

Ząbkowanie w miejscu 
mocowania modułu

Łącznik profili 
montażowych  

Materiał: Aluminium
Wysokość: 25 mm
Szerokość: 45 mm
Długość: 120 mm
Średnica 

otworów: 11 mm

Dodatkowe
informacje:

Kompatybilny z K-01, K-25, 
K-19, K-28

Adapter 
montażowy 

Materiał:  Stal nierdzewna
Grubość: 5 mm

Szerokość: 30 mm
Długość: 81 mm

Średnica otworów: 40x11 - 11 mm
Dodatkowe
informacje:

do stosowania ze śrubą 
dwugwintową

Adapter 
kątowy

Materiał: Aluminium/ Stal 
nierdzewna

Wysokość: 50 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 82 mm

Dodatkowe
informacje:

do stosowania ze śrubą 
dwugwintową
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profile i złączki / haki dachowe

Uchwyt montażowy z regulacją,  
blacha na rąbek

Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 44 mm
Szerokość: 44 mm
Długość: 100 mm

Średnica otworu: 40x11 mm
Dodatkowe
informacje:

W zestawie 2szt śrub sze-
ściokątnych
M8x25 oraz  

2szt nakrętek M8.

Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 100-130 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 440 / 460 / 520 mm

Dodatkowe
informacje:

do dachów krytych 
dachówką 

Hak dachowy typu S, z regulacją  
L= 440 / 460 / 520 mm

Hak dachowy typu S, 
L= 440 / 460 / 520 mm

Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 120 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 440 / 460 / 520 mm

Średnica otworu: MB / M10
Dodatkowe
informacje:

do dachów krytych 
dachówką 
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haki dachowe

Hak dachowy z regulacją, 
łupek, papa, gont

Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 120 mm
Szerokość: 30 mm
Długość:   233 mm

Dodatkowe
informacje:

do dachów krytych 
dachówką 

Hak dachowy  
z podwójną regulacją 

Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 120 - 150 mm
Szerokość: 140 mm

Długość uchwytu: 100 mm
Dodatkowe
informacje:

do dachów krytych 
dachówką 

Hak dachowy przedłużony 
z podwójną regulacją 

Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 120 - 150 mm
Szerokość: 140 mm

Długość uchwytu: 150 mm
Dodatkowe
informacje:

do dachów krytych 
dachówką 
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akcesoria montażowe

Śruba zamkowa M10x25  
z łbem grzybkowym, ocynkowana

d M10
l 25 mm

dk 24,65 mm
f 6,6 mm
k 5,38 mm
v 10,58 mm

DIN 603

Nakrętka kołnierzowa M10, 
ocynkowana

Śruba zamkowa   M10

Materiał: Stal nierdzewna
Szerokość: 27 mm

Średnica M10
Długość gwintu: 20 mm

d M10
dc 21,8 mm
m 9,64 mm
s 15 mm
e 17,7 mm

DIN 6923

d M8
l 25 mm

dk 20,65 mm
f 5,6 mm
k 4,88 mm
v 8,58 mm

DIN 603

d M8
dc 17,9 mm
m 7,64 mm
s 13 mm
e 14,38 mm

DIN 6923
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Trójkąt 15 stopni

Materiał: Aluminium
Kąt nachylenia: 15 stopni

Wysokość: 305 mm
Długość:   1040 mm

Przeciwprostokątna: 1080 mm
Dodatkowe
informacje:

otwory montażowe M10,  
niestandardowe wymiary  

na zamówienie

Materiał: Aluminium
Kąt nachylenia: 35 stopni

Wysokość: 625 mm
Długość:   880 mm

Przeciwprostokątna: 1080 mm
Dodatkowe
informacje:

otwory montażowe M10,  
niestandardowe wymiary  

na zamówienie

Materiał: Aluminium
Kąt nachylenia: 45 stopni

Wysokość: ---- mm
Długość:  ---- mm

Przeciwprostokątna: 1080 mm
Dodatkowe
informacje:

otwory montażowe M10,  
niestandardowe wymiary  

na zamówienie

trójkąty montażowe

Trójkąt 35 stopni

Trójkąt 45 stopni
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