


Wierzymy, że to ludzie
są największą wartością

każdej firmy



Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem działającym w 
branży stolarki otworowej od ponad 20 lat. Specjalizujemy 
się w produkcji okien i drzwi z PVC i aluminium. W swojej 
ofercie posiadamy także systemy tarasowe, ogrody zimo-
we, fasady aluminiowe oraz systemy przeciwpożarowe. 
Jesteśmy również oficjalnym dystrybutorem bram i ogro-
dzeń marki Wiśniowski.

Swoje produkty sprzedajemy zarówno w Polsce, jak i na 
rynkach całej Europy. Posiadamy sieć sprawdzonych part-
nerów handlowych oraz własny Salon Firmowy znajdujący 
się w Iławie, w województwie warmińsko-mazurskim.

Na co dzień dajemy około 185 miejsc pracy, przede 
wszystkim mieszkańcom gminy Susz, na terenie której 
mieszczą się nasza główna siedziba i fabryka. Często an-
gażujemy się w życie lokalnej społeczności. Sponsorujemy 
zarówno lokalne stowarzyszenia, jak i imprezy sportowe 
oraz kulturalne. Wspieramy także placówki oświatowe i 
osoby potrzebujące. Dzięki środkom pozyskiwanym z Unii 
Europejskiej konsekwentnie się rozwijamy, podnosimy ja-
kość produktów i rozszerzamy działalność.

POCZĄTEK
DZIAŁALNOŚCI

1997

Sprzedaż materiałów budowla-
nych, głównie stolarki PVC, che-
mii budowlanej oraz artykułów 
metalowych

PRODUKCJA PVC

2000

Uruchomienie zakładu produk-
cyjnego w Iławie i rozpoczęcie 
samodzielnej produkcji okien i 
drzwi z PVC

NOWA SIEDZIBA

2002

Przeniesienie działalności pro-
dukcyjnej i głównej siedziby fir-
my do Falknowa k./Iławy

PRODUKCJA ALU

2005

Rozszerzenie działalności pro-
dukcyjnej o konstrukcje alumi-
niowe

SYSTEMY PPOŻ.

2010

Wdrożenie technologii i uru-
chomienie produkcji stolarki 
aluminiowej dymoszczelnej i 
przeciwpożarowej

NOWA HALA
PRODUKCYJNA ALU

2021

Rozbudowa i unowocze-
śnienie  hali produkcyjnej 
aluminium

HELENA I KRZYSZTOF BĄCZEK
WŁAŚCICIELE AMEX-BĄCZEK

NASZA HISTORIA

SALON FIRMOWY 
W IŁAWIE

2017

Otwarcie własnego
salonu firmowego 
dla klientów z 
powiatu iławskiego 
i okolic

NOWA HALA
PRODUKCYJNA PVC

2018

Otwarcie hali produkcyjnej PVC 
z dwiema nowoczesnymi linia-
mi technologicznymi

NOWY
BIUROWIEC

2020

Otwarcie w Falknowie 
nowego biurowca



INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA

W 2018 roku uruchomiliśmy nową halę 
produkcyjną PVC z dwiema innowacyjnymi

liniami technologicznymi. Od tego momentu  
okna i drzwi produkujemy na cienkim

i bardzo estetycznym zgrzewie Contourline.
Cała inwestycja pochłonęła ponad 9 mln. zł.

ZGRZEW CONTOURLINE

POLSKA, EUROPA I USA
Nasze okna i drzwi docierają 

do niemal wszystkich europejskich krajów, 
a także do Stanów Zjednoczonych.

282
Partnerów Handlowych

w Polsce i za granicą

190
Zatrudnianych
pracowników

64 mln zł
Przychody za 2020 rok -

od lat notujemy
wyłącznie wzrost

35
Oferowanych

technologii
okienno-drzwiowych



OKNA I DRZWI
PVC I ALUMINIOWE

W domach prywatnych,
budynkach wielorodzinnych
oraz instytucjach i firmach

stosuje się zarówno 
stolarkę energooszczędną,

jak i antywłamaniową.

FASADY
ALUMINIOWE

Duże przeszklone
powierzchnie ścian

zewnętrznych budynków
dodają siedzibom

firm i instytucji
prestiżu i elegancji.

SYSTEMY
TARASOWE

Bez względu na to, czy 
są to drzwi podnoszono-

przesuwne, uchylno-przesuwne 
czy harmonijkowe - dają 

pomieszczeniom więcej światła, 
komfortu, miejsca i możliwości.

SYSTEMY
PRZECIWPOŻAROWE

Przesądzają o bezpieczeństwie 
użytkowników i mienia 

znajdującego się w obiektach, 
w których pojawia się 

pożar. Odprowadzają gazy 
i ciepło oraz zapobiegają 

rozprzestrzenianiu się ognia.



PRZEGLĄD OFERTY
SYSTEMÓW PVC

okna standardowe

okna renowacyjneokna skandynawskie okna holenderskie

system
okienno-drzwiowy

drzwi tarasowe
podnoszono-przesuwne

drzwi panelowedrzwi tarasowe
podnoszono-przesuwne

drzwi zewnętrzne

fasady okna angielskie
otwierane na zewnątrz

systemy
przeciwpożarowe

PRZEGLĄD OFERTY
SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

Powyżej prezentujemy jedynie ogólną ofertę systemów okienno-drzwiowych z PVC i aluminium.
Więcej rozwiązań i szczegółów znajdziesz na amex-baczek.pl. Zachęcamy też do kontaktu z naszymi Partnerami Handlowymi.☑



SCENA APARTAMENTY
W GDAŃSKU-WRZESZCZU

Do apartamentowca, w którym 
znajduje się 55 mieszkań 

o wysokim standardzie oraz
6 lokali handlowo-usługowych 

dostarczyliśmy 109 okien i drzwi
o łącznej powierzchni 800 m2,

a także 240 m2 fasad
aluminiowych.

WYBRANE REALIZACJE



HOTEL ST. CYPRIANS
W LIVERPOOLU

Zabytkowy kościół wraz z 
budynkiem towarzyszącym, 

zostały przekształcone na hotel 
dla studentów. Około 400 m2 
stanowią tu aluminiowe okna 
i drzwi, zaś ponad 200 m2 to 

witryny w kształcie łuku i koła.

SALON SAMOCHODOWY
W SZWAJCARII

Do malowniczo położonego w 
szwajcarskich górach salonu 

tuningu samochodowego, 
dostarczyliśmy 100 m2 fasad, 

okna i drzwi oraz bramy 
przemysłowe wyposażone w 

drzwi z zamkiem antypanicznym.

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE
W ISLANDII

Dziewicze tereny Islandii 
zostały przekształcone w 

samowystarczalną dzielnicę 
Urriðaholt. Do szkoły i przedszkola 
dostarczyliśmy szereg konstrukcji 

aluminiowych: fasady, drzwi 
automatyczne czy okna odchylno-

wysuwne.

HOTEL TOLWORTH
PREMIER INN W LONDYNIE

W sposób kompleksowy 
zaopatrzyliśmy w systemy 
okienno-drzwiowe, także z 

podwyższoną izolacyjnością 
termiczną, hotel Tolworth 
Premier Inn w Londynie.



CALAMO PARK
W OLSZTYNIE

Duże inwestycje nie są dla nas 
problemem. W tym przypadku 

wyposażyliśmy ponad 260 
mieszkań w kompleksie czterech 

7-piętrowych budynków,
w 770 szt. okien G-LINE 74.

CENTRUM BADAWCZO-
-ROZWOJOWE W LUBAWIE

Centrum badawczo-rozwojowe 
spółki LUBAWA S.A.

wyposażyliśmy w 220 m2 
fasad, 370 m2 okien i drzwi 
oraz aluminiowe systemy 

przeciwpożarowe o odporności 
ogniowej do 30 i do 60 minut.

WILLA KSAWERYN
W WARSZAWIE

Ten wielorodzinny obiekt 
o wysokim standardzie, 

zlokalizowany na warszawskim 
Wawrze, wyposażyliśmy w 215 

okien systemu G-LINE 74.

APARTAMENTY OPERA
W OLSZTYNIE

6-cio segmentowy budynek, 
którego najwyższa część

ma 11 pięter, wyposażyliśmy 
w 540 szt. okien oraz 55 drzwi 

tarasowych podnoszono-
przesuwnych.



PROKURATURA 
REJONOWA W IŁAWIE

Do zmodernizowanego 
budynku iławskiej prokuratury 

dostarczyliśmy szereg okien 
G-LINE 74 oraz aluminiowe 

drzwi i witryny.

SALON ŁAZIENEK
WARDROM W IŁAWIE

Do nowego salonu łazienek 
dostarczyliśmy aluminiowe okna, 
witryny oraz drzwi przesuwane 

automatycznie i drzwi z 
samozamykaczem. Ponadto 
w obiekcie zamontowaliśmy 
okna G-LINE 74 oraz bramę 

segmentową marki Wiśniowski.

CENTRUM KULTURY
W CHOJNICACH

Chojnickie Centrum Kultury 
to kolejny obiekt użyteczności 

publicznej, do którego 
dostarczyliśmy stolarkę. Mowa 
o 250 m2 fasad aluminiowych 

oraz drzwiach automatycznych 
i antypanicznych.

SĄD REJONOWY
W IŁAWIE

Dla iławskiej Temidy 
wyprodukowaliśmy 410 szt. 

okien G-LINE 82 o klasie 
antywłamaniowej RC2, 46 szt. 

drzwi stalowych, świetlik w 
dachu oraz usytuowany nad 
ziemią szklany łącznik między 

głównymi budynkami.



POMAGAMY SPONSORUJEMY

REAGUJEMY
Koronawirus zaatakował nagle,

a na pierwszej linii ognia znaleźli się 
pracownicy Służby Zdrowia,

którzy z narażeniem zdrowia i życia 
pomagają potrzebującym. Dlatego właśnie 

zdecydowaliśmy się wesprzeć finansowo 
Szpitale w Iławie oraz w sąsiedniej Ostródzie. 

Zaś zlecenie Wojewódzkiego Szpitala w 
Toruniu na wykonanie aluminiowej stolarki 

oddzielającej tworzony oddział zakaźny 
zrealizowaliśmy priorytetowo - poza kolejką.

INTEGRUJEMY
Wielokrotnie wspieraliśmy

lokalne ośrodki kultury, sołectwa
i placówki oświatowe organizujące

różnego rodzaju imprezy integracyjne.
Wiejskie festyny, Dni Dziecka 

czy wakacyjne zajęcia dla dzieci
wspomagaliśmy zarówno finansowo,

jak i rzeczowo. W 2016 roku
sfinansowaliśmy też wszystkim

pierwszoklasistom z Gminy Susz
pudełka na drugie śniadanie.

Od początku istnienia firmy staramy się 
wspierać osoby i instytucje potrzebujące. 
Pomoc kierujemy przede wszystkim do 

lokalnej społeczności.

Nasze okna i drzwi wielokrotnie 
przekazywaliśmy placówkom oświatowym

i rodzinom dotkniętym przez różne
losowe nieszczęścia.

Angażujemy się także w akcje charytatywne 
przekazując środki finansowe lub bony do 

wykorzystania w naszym Salonie Firmowym 
w Iławie.

Wspieramy także kościoły oraz organizujemy 
wśród naszych Pracowników zbiórki darów 

dla biednych rodzin.

Od zawsze wspieramy lokalne 
stowarzyszenia oraz imprezy sportowe 
i kulturalne. Dziś jesteśmy sponsorem 

głównym III-ligowego klubu piłkarskiego
GKS Wikielec, a w przeszłości wspieraliśmy 

także Jezioraka Iława, Unię Susz oraz 
Czarnych Rudzienice czy Pogoń Prabuty.

FootVolley World Tour Stare Jabłonki 
2016, Dni Iławy 2017, regaty żeglarskie 

służb mundurowych czy wyjazdy drużyny 
policjantów z Warmii i Mazur na zagraniczne 

turnieje, to tylko nieliczne przedsięwzięcia, 
do których dołożyliśmy swoją cegiełkę.

Byliśmy też sponsorem plebiscytów na 
najpopularniejszego sportowca według 
Czytelników Dziennika Elbląskiego oraz 
Gazety Iławskiej, a także nocnego biegu

na 5 km organizowanego w Iławie.

» sprzedajemy globalnie « » działamy lokalnie «



„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O.O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz

tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl




