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O FIRMIE
GRUPA JARMEX
P.P.H.U. JARMEX Jarosław Jaskólski
JARMEX sp. z o.o. sp.k. 
JARMEX TRANS sp. z o.o. sp.k.
P.P.H.U. JARMEX Jarosław Jaskólski, powstało w 1994 roku.  
Jest przedsiębiorstwem prywatnym opartym w 100% na kapitale 
właściciela. 1 października 2016 roku firma przeszła restrukturyzację. 
Wyodrębnione z niej zostały firmy, które zajęły się osobno produkcją 
i usługami w zakresie przemysłu metalowego – JARMEX sp. z o.o. 
sp.k. oraz spedycją i transportem JARMEX TRANS sp. z o.o. sp.k.
Obecnie Grupa zatrudnia ponad 180 pracowników we wszyst-
kich gałęziach swojej działalności (produkcja, transport-spedycja,  
handel, usługi). Zakład produkcyjny przerabia ponad 1000 ton stali 
miesięcznie, z której wykonujemy różnego rodzaju wyroby.

PRODUKCJA
 SIATKI ZGRZEWANE
Od ponad 20 lat firma Jarmex słynie z produkcji różnego rodzaju  
siatek zgrzewanych. Wykonujemy je z drutu począwszy od ø2,5 do 
ø8 mm oraz różnych wielkości oczek od 20 mm do 150 mm. 
Maksymalne gabaryty siatki to 2500 x 4000 mm.

 SYSTEMY OGRODZENIOWE
Oferujemy gotowe moduły ogrodzeń do samodzielnego  
montażu. Proponowane produkty występują w szerokiej gamie 
wzorów oraz kolorów. Dzięki samodzielnemu montażowi, klient 
otrzymuje produkt w bardzo przystępnej cenie oraz satysfakcję  
z własnego wykonania ogrodzenia. Firma oferuje również usługę 
montażu.

 GABIONOWE OGRODZENIE DEKORACYJNE
W 2012 roku na rynek wprowadziliśmy nowy,ciekawy produkt -  
gabiony ogrodzeniowe. Proponowane produkty  stworzą ciekawe 
aranżacje, które w nowoczesny i niezwykle ciekawy sposób upiększą 
Twój ogród.

TRANSPORT I SPEDYCJA
Początki transportu w firmie Jarmex sięgają roku 1994.
Przez pierwsze dziesięć lat działalności firma dysponowała  
jedynie kilkoma jednostkami różnych marek wykorzystywanych  
jedynie do własnych celów.
W związku z powstaniem w 1998 roku Spedycji Krajowej,  
tabor zaczął być również wykorzystany do celów świadcze-
nia usług przewozowych na terenie kraju. W roku 2006 pod-
jęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności transportowej na  
teren krajów europejskich i ujednoliceniu taboru. Zdecydo-
waliśmy się na zakup ciągników marki Renault Magnum.  
Jako naczepy wybraliśmy wysoko ocenianą przez transportowców  
markę Kögel. Obecnie w spedycji jest ponad 50 ciągników  
siodłowych z naczepami (własnych i zatrudnionych przewoźników).  
W większości są to ekologiczne ciągniki spełniające europejskie 
normy emisji spalin Euro 5 i Euro-6. Planujemy zakup następnych  
zestawów w kolejnych latach. W trosce o prawidłową ich  
eksploatację i dbałość o stan techniczny w roku 2015 wybudowaliśmy  
halę serwisową i myjnię. Wyposażyliśmy ją w wysokiej jakości sprzęt. 
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SIATKI ZGRZEWANE
Wiodącą produkcją firmy „JARMEX” są różnego rodzaju siatki 
zgrzewane o szerokim zakresie zastosowań.
Produkujemy siatki o różnych wymiarach, wielkościach oczek, 
średnicach drutu według potrzeb klienta.
Produkujemy również różnego rodzaju elementy do pojemni-
ków metalowych (zamki, trzpienie, elementy tłoczone, wierco-
ne, toczone itp.). 

Oczka kwadratowe - m.in. wymiary: 20 x 20 mm, 
25 x 25 mm, 30 x 30 mm, a także ich wielokrotność. Istnieje 
możliwość zamówienia oczek o innych wymiarach.

Oczka prostokątne - na szerokości L 2500 mm wymiary 
oczek to: 20 mm, 25 mm, 30 mm, a także ich wielokrotność, 
na długości L 4000 mm wymiar oczek od 20 mm.

Wymiary oczek podano osiowo. 
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SYSTEM PPS
Zastosowanie paneli ogrodzeniowych typu 
PPS kierujemy dla posesji prywatnych, firm, 
obiektów sportowych i handlowych. 
Łatwość montażu niezależnie od poziomu 
gruntu zapewniają elementy złączne, któ-
rych ilość uzależniona jest od wysokości 
ogrodzenia.
Komplet ogrodzeniowy składa się ze  
słupków z zaślepkami, paneli oraz osprzętu 
montażowego.
Grubość drutu, wielkość oczek oraz 
przegięcia siatki zapewniają sztywność  
i trwałość wykonanego ogrodzenia.  
W systemie dostępne: słupy, furtka, brama 
dwuskrzydłowa, brama samonośna.

Wysokość [mm] Oczko 60 φ3,8 Oczko 50 φ4 Oczko 50 φ5

630

830  

1030

1320

1520

1720

2000

2210

2500

H Słupka [mm] 60 x 40 x1,5 60 x 40 x2 φ 40 X 1,5

1500

1600

1800

2100

2400

2700

3000

Dostępne rodzaje paneli Dostępne rodzaje słupków

Panel ogrodzeniowy Furtka
Szerokość skrzyd-
ła 900 mm
Wysokości: 1300, 
1500, 1700,  
2000 mm

Brama dwuskrzydłowa
Max. szerokość do 6000 mm
Max. wysokość 4000 mm 

Brama samonośna
Max. szerokość do 8000 mm
Max. wysokość 4000 mm 
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SYSTEM PPW
Panel ogrodzeniowy PPW typu ciężkiego znakomicie na-
daje się na ogrodzenie boisk, magazynów, zakładów  
przemysłowych i lotnisk.
Komplet ogrodzeniowy składa się ze słupków z zaślepką,  
panela szerokości 2505 mm oraz osprzętu montażowego.
Panel ciężki - druty poziome ø8, pionowe ø6 
Panel lekki - druty poziome ø6, pionowe ø5 lub ø6
W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, 
brama samonośna.

Wysokość [mm] Wysokość 
słupków

Ilość obejm 
montażowych

630  1600 2

830 1600 2

1030 1800 2

1230 1800 3

1430 2100 3

1630 2100 3

1830 2400 3

2030 2700 4

2230 3000 4

2430 3000 5

Rozstaw i grubość prętów

Panel ogrodzeniowy PPW

Dostępne wielkości paneli
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SYSTEM PPC
Panel ogrodzeniowy typu średnio ciężkiego 
PPC z zastosowaniem poziomego ceownika 
znakomicie nadaje się na ogrodzenie boisk, 
magazynów, zakładów przemysłowych,  
lotnisk, a także na ogrodzenie posesji prywat-
nych itp.
Komplet systemu ogrodzeniowego składa się 
ze słupków z zaślepkami, paneli oraz osprzętu 
montażowego.
Istnieje możliwość wykonania paneli w wersji 
ozdobnej z wzorami: „kółko”, „krzyżyk”, „caro”.
W systemie dostępne: słupy, furtka, brama 
dwuskrzydłowa, brama samonośna.

Wysokość [mm] Wysokość 
słupków

Ilość obejm 
montażowych

630  1600 2

830 1600 2

1030 1800 2

1230 1800 3

1430 2100 3

1630 2100 3

1830 2400 3

2030 2700 4

2230 3000 4

2430 3000 5

Panel ogrodzeniowy PPC

Rozstaw prętów Panel ogrodzeniowy 
ozdobny „CARO”

Panel ogrodzeniowy 
ozdobny „KÓŁKO”

Panel ogrodzeniowy 
ozdobny  
„KRZYŻYK”
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SYSTEM MODENA LUX
System MODENA LUX  - jest to system ogrodzeniowy o klasycznej formie i kształcie. Idealnie pasuje do prostych form 
architektonicznych i nowoczesnej zabudowy.
Komplet ogrodzeniowy składa się z: przęsła, bramy, furtki, słupków 70 x 70 do furtki i bramy, słupków 50 x 50 do przęseł  
oraz osprzętu montażowego. Elementy ogrodzenia wykonane z profili stalowych zamkniętych, wypełnionych kątownikiem 
zimnogiętym. System zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynk galwaniczny i lakier proszkowy.

Wymiary bramy  
dwuskrzydłowej

Światło wjazdu 3000 lub 4000 mm

Wysokość 1600 mm

Wymiary przęsła
Szerokość 2000 mm

Wysokość 1250 mm

Wymiary furtki
Szerokość 936 mm

Wysokość 1600 mm

Wymiary bramy  
samonośnej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1600 mm

Całkowita długość skrzydła 6000 mm

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

Brama dwuskrzydłowa Brama samonośnaPrzęsło 
ogrodzeniowe

Furtka
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SYSTEM ROMA
System ROMA - jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych. To trwałe i proste ogrodzenie. 
Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji.
Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków  70 x 70 do przęseł, słupków 100 x 100 do bram i furtek 
oraz osprzętu montażowego. System zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i lakier proszkowy.

Wymiary bramy  
dwuskrzydłowej

Światło wjazdu 3000 lub 4000 mm 

Wysokość 1400 mm

Wymiary przęsła
Szerokość 2000 mm

Wysokość 1200 mm

Wymiary furtki
Szerokość 936 mm

Wysokość 1400 mm

Wymiary bramy  
samonośnej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1370 mm

Całkowita długość skrzydła 6000 mm

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

Przęsło 
ogrodzeniowe

Furtka Brama dwuskrzydłowa Brama samonośna
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SYSTEM ANCONA
System ANCONA - jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych, zdobiony rombem w górnej jego części. 
Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji.
Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek 
oraz osprzętu montażowego. System zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i lakier proszkowy.

Wymiary bramy  
dwuskrzydłowej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary przęsła
Szerokość 2000 mm

Wysokość 1250 mm

Wymiary furtki
Szerokość 936 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary bramy  
samonośnej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1390 mm

Całkowita długość skrzydła 6000 mm

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

Przęsło 
ogrodzeniowe

Furtka Brama dwuskrzydłowa Brama samonośna



www.jarmex.com.pl 201712

SYSTEM TORINO

Wymiary bramy  
dwuskrzydłowej

Szerokość skrzydeł 3972 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary przęsła
Szerokość 2000 mm

Wysokość 1250 mm

Wymiary furtki
Szerokość 936 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary bramy  
samonośnej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1400 mm

Całkowita długość skrzydła 6000 mm 

System  TORINO - analogia do mitycznego byka Toro, który pokonał smoka. Estetyczne, trwałe i nieprzemijające wzornictwo. 
Ocynk ogniowy i powłoka lakierowania proszkowego wraz zastosowanym materiałem tworzą idealną kompozycję. Doskonale 
nadaje się do wygrodzeń domów i posesji.
Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek 
oraz osprzętu montażowego.

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

Przęsło 
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa Brama samonośnaFurtka
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SYSTEM BERGAMO
System BERGAMO - Garibaldi i Nullo wzornictwa. 
Ocynk galwaniczny i powłoka lakierowania proszkowego wraz zastosowanym materiałem tworzą profil ochronny dla Twojej  
posesji. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Wyglądem nawiązuje do prostych drewnianych sztachet. Komplet 
ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x100 do bram i furtek oraz osprzętu 
montażowego.

Wymiary bramy  
dwuskrzydłowej

Szerokość skrzydeł 3972 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary przęsła
Szerokość 2000 mm

Wysokość 1250 mm

Wymiary furtki
Szerokość 936 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary bramy  
samonośnej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1400 mm

Całkowita długość skrzydła 6000 mm 

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

Przęsło 
ogrodzeniowe

Furtka Brama dwuskrzydłowa Brama samonośna
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SYSTEM GENUA
System  GENUA - ogrodzenie o dwóch obliczach. Stałość lądu i dynamika morza. Mityczny Janus wśród ogrodzeń. 
Ocynk i powłoka lakierowania proszkowego wraz zastosowanym materiałem tworzą idealną kompozycję. Doskonale nadaje się 
do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 
100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.

Wymiary bramy  
dwuskrzydłowej

Szerokość skrzydeł 3972 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary przęsła
Szerokość 2000 mm

Wysokość 1250 mm

Wymiary furtki
Szerokość 936 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary bramy  
samonośnej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1400 mm

Całkowita długość skrzydła 6000 mm 

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

Przęsło 
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa Brama samonośnaFurtka
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SYSTEM MILANO
System MILANO - nowoczesne i otwarte na Świat, jak bijące serce wzornictwa i nauki. Ocynk galwaniczny i powłoka lakiero-
wania proszkowego wraz zastosowanym materiałem tworzą profil ochronny dla Twojej posesji. Profile konstrukcyjne i  blacha   
z laserowo wypalonymi zdobieniami tworzą trwałą i estetyczną kompozycję. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji.
Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek  
oraz osprzętu montażowego.

Wymiary bramy  
dwuskrzydłowej

Szerokość skrzydeł 3972 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary przęsła
Szerokość 2000 mm

Wysokość 1250 mm

Wymiary furtki
Szerokość 936 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary bramy  
samonośnej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1400 mm

Całkowita długość skrzydła 6000 mm 

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

Przęsło 
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa Brama samonośnaFurtka
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SYSTEM PARMA
System PARMA - odrodzenie trwałego i bezpiecznego stylu wzornictwa. Renesans niezawodnych i wytrzymałych produktów 
dających satysfakcję w połączeniu z estetyką. Ocynk ogniowy wraz zastosowanym materiałem tworzą idealną kompozycję.  
Profile konstrukcyjne  oraz  wypełnienie tworzą kompozycję przypominającą układem żaluzje. Idealnie nadaje się  
do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków  
100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.

Wymiary bramy  
dwuskrzydłowej

Szerokość skrzydeł 3972 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary przęsła
Szerokość 2000 mm

Wysokość 1250 mm

Wymiary furtki
Szerokość 936 mm

Wysokość 1450 mm

Wymiary bramy  
samonośnej

Światło wjazdu 4000 mm

Wysokość 1400 mm

Całkowita długość skrzydła 6000 mm 

Przęsło 
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa Brama samonośnaFurtka

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI
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OGRODZENIA GABIONOWE
Ogrodzenie gabionowe składa się ze słupów wykonanych z ceowników zimnogiętych z elementami  złącznymi i spinkami.  
Wypełnienie stanowi panel ogrodzeniowy wg uznania klienta w dowolnej wysokości. Pomiędzy panelami ułożono różnokolo-
rowe kamienie w fantazyjne wzory. Ogrodzenie to jest doskonałą ozdobą Twojej posesji. Na zamówienie wykonujemy również 
podmurówki oraz słupy gabionowe.

System ogrodzeniowy Podmurówka wraz ze słupami gabionowymi System ogrodzeniowy „Light”
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AKCESORIA MONTAŻOWE DO SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

Zaślepki

Śruba hakowa 
z nakrętką zrywalną

Obejma pośrednia

Koszyk najazdowy 
bramy samonośnej

Szyld z klamką

Zasuwa do bramy Rygiel dolny do bramy Zawias śrubowy Zawias wkręcany Zawias z marką

Pochwyt do furtki Elektrozamek z okuciami Kasety elektrozamka Zamek hakowy Zamek wpuszczany

Rolka prowadząca 
z tworzywa

Rolka najazdowa Wkładki do zamkówWózek do bramy
samonośnej z podstawą

Chwytak górny 
bramy samonośnej

Obejma początkowa Obejma narożna Obejma pośrednia 
do słupków okrągłych

Obejma początkowa
okrągła

Zaślepka do słupka
prostokątnego

Wkręt samowiercący 
do metalu

Zaślepka do słupka
okrągłego

Śruba podsadzana
M8x25

Nakładka na nakrętkę

Zacisk mocujący

Obejma do drutu
„książeczka”

Uchwyt montażowy
MODENA LUX, ROMA

Uchwyt paneli
„AVO-CLIP”

Spinka do drutu,
łącznik paneli

Uchwyt przęsła
ozdobnego

Obejma strzemienna
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NAPĘD BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH

Zestaw KIT MAC JARMEX
Montaż słup stalowy

Zestaw KIT MAC JARMEX
Montaż słup betonowy

Gwarancja 3 lat prawidłowego działania, zakres  
niezawodnej pracy w temperaturach od  –20° do + 
50°C. W 100% włoska produkcja, w pełni kompletny  
zestaw oznaczony znakiem CE: 2 x siłownik, centralka  
w obudowie wodoszczelnej, lampa LED z anteną,  
fotokomórki antyzmiażdżeniowe 2 szt., pilot 2-kanało-
wy - gwarantuje bezpieczną pracę. Wszystkie elementy  
i podzespoły ruchome wykonane z materiałów me-
talowych najwyższej jakości- bez teflonu. Napęd wy-
posażony w mechaniczne wyłączniki krańcowe, nie 
wymaga dodatkowego blokowania skrzydeł. Przesuw 
realizowany za pomocą śruby ślimakowej – nie zasy-
sa wilgoci do silnika, w pełni samohamowny. Funkcja  
automatycznego zamknięcia. 

Szybkość otwierania bramy 25 sek.

Skrzydło bramy do 600 kg

Max. długość skrzydła do 3 m.

Zasilanie 230V

Max. kąt otwarcia 110°

Możliwość wysprzęglenia TAK

Antena wewnętrzna TAK

Silnik 230V

Max. ilość cykli dziennie 90

Max. ilość pilotów 30

Fotokomórka TAK

Waga zestawu 21 kg

* możliwość programowania z wielu pilotów 

* możliwość programowania z domofonem

* możliwość komunikacji z telefonem komórkowym
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NAPĘD BRAM SAMONOŚNYCH

ZESTAW KIT LIVI JARMEX

Zestaw LIVI 403E 

– zestaw EKONOMICZNY do bram samonośnych do 400 kg.  
Zawiera: motoreduktor, z podstawą, lampę z anteną, fotoko-
mórki 1 kpl.; pilot dwukanałowy 1 szt.; centralkę 212E. 

Zestaw LIVI 803E

 – zestaw EKONOMICZNY do bram samonośnych do 600 kg. 
Zawiera: motoreduktor, z podstawą, lampę z anteną, fotoko-
mórki 1 kpl.; pilot dwukanałowy 1 szt.; centralkę 212E

Zestaw LIVI 6NET

 – zestaw do bram samonośnych do 600 kg. Zawiera: motore-
duktor, z podstawą, lampę z anteną, fotokomórki 1 kpl.; pilot 
dwukanałowy 2 szt.; centralkę NET230N

Zestaw LIVI 9NET 

– zestaw do bram samonośnych do 900 kg. Zawiera: motore-
duktor, z podstawą, lampę z anteną,fotokomórki 1 kpl.; pilot 
dwukanałowy 2 szt.; centralkę NET230N

* możliwość programowania z wielu pilotów 

* możliwość programowania z domofonem

* możliwość komunikacji z telefonem komórkowym
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TRANSPORT I SPEDYCJA

Zespół tworzą specjaliści z wieloletnią znajomością branży transportowej działających w zespołach doświadczonych,  
kompetentnych i ambitnych ludzi.

Wszystkie czynności spedycyjno – przewozowe podlegają ochronie na podstawie polis ubezpieczeniowych OC przewoźnika  
w ruchu krajowym, OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym oraz OC spedycji.

Gwarancję jakości oferowanych usług poświadcza certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, Certyfikat Rzetelna Firma  
oraz Certyfikat Rzetelnego Przewoźnika wydany przez Europejską Giełdę Transportową TRANS, firma wykorzystuje Satelitarny 
System Monitoringu Pojazdów GPS, który pozwala na bieżącą informację o realizacji zlecenia, oraz lokalizacji przesyłek.
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Listopad 2015 - powstanie hali napraw pojazdów ciężarowych i dostawczych.

ZAKRES USŁUG

1. Obsługi techniczne. 
   - Wymiana oleju.
   - Wymiana filtrów oleju, paliwa, powietrza, wspomagania, Ad-blue  itp.
   - Smarowanie.
   - Regulacje.

2. Naprawy bieżące.

3. Diagnostyka komputerowa.

4. Sprzedaż części zamiennych z wymianą.

Oferta serwisowa skierowana jest dla wszystkich marek i typów pojazdów ciężarowych i naczep oraz dla pojazdów dostawczych. 

SERWIS POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
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KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY
JARMEX sp. z o.o. sp.k.
26-600 Radom, ul. Potkanowska 50
GPS
N-51°21’41”  E-21°06’25”
NIP 9482606064
REGON 363989981

BIURO
SEKRETARIAT
tel. 48 360 14 05 w. 21
fax. 48 360 14 05 w. 24
e-mail: jarmex@jarmex.com.pl

PRODUKCJA 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
tel. 48 360 14 05, wew. 46
fax. 48 384 61 69
e-mail: produkcja@jarmex.com.pl

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU
tel. 48 360 14 05 w. 41
fax. 48 360 14 05 w.43
e-mail: marketing@jarmex.com.pl
e-mail: export@jarmex.com.pl
e-mail: sprzedaz@jarmex.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ
tel. 48 362 56 83 w. 45
fax. 48 362 56 83 w. 24
e-mail: ksiegowosc@jarmex.com.pl

KADRY
tel. 48 362 56 83 w.28
fax. 48 362 56 83  w.24
e-mail: kadry@jarmex.com.pl

MONTAŻ OGRODZEŃ
Radom, ul. Potkanowska 50
tel. 48 360 14 05 w. 41 lub 43
e-mail: montaz@jarmex.com.pl

TRANSPORT I SPEDYCJA
TRANSPORT
tel. 48 366 58 86 w. 35, 40
fax. 48 385 75 50
e-mail: transport@jarmex.com.pl
SPEDYCJA
Tel. 48 366 58 85 w. 32, 33
Fax. 48 385 75 50
e-mail: spedycja@jarmex.com.pl

SERWIS POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
Radom, ul. Potkanowska 50
tel. 48 366 58 85

USŁUGI
DELIKATESY
Radom, Osiedle Michałów
ul. Królowej Jadwigi 18
tel. 48 345 07 67
e-mail:  delikatesy@jarmex.com.pl

czynny :
pon.-sob. 6.00-22.00
niedziela: 8.00-15.00

PARKINGI
PARKING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Całodobowy, dozorowany, monitorowany
Radom, ul. Królowej Jadwigi 18
tel. 48 345 07 67
PARKING SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Całodobowy, dozorowany
Radom, ul. Potkanowska 50
tel. 48  366 58 85



FUNKCJONALNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ

STYLISTYKA

TROSKA O KLIENTA


