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Nadchodz ca wiosna i pierwsze, ciep e promienie s o ca wyci -
gaj  nas z domów na wie e powietrze. Posiadacze balkonów 
i domów jednorodzinnych upi kszaj  swoje otoczenie: balkony 
i tarasy, poszukuj  nowych ro lin do kolorowych nasadze  wo-
kó  domu i zagospodarowuj  najbli sze otoczenie wokó  niego. 

Nieodzownym „letnim” elementem architektury ka dego budynku s  zielone 
ro liny i… os ony przeciws oneczne w postaci parasoli, markiz i zadasze .
W zasadzie ka dy szcz liwy posiadacz domu jednorodzinnego poszukuje 
zacienionego miejsca wypoczynku. Czasami przygoda z os onami przeciw-
s onecznymi zaczyna si  od prostego i taniego pawilonu, parasola, a dopie-
ro po czasie powstaje sta e, solidne i trwa e zadaszenie, daj ce przyjemny 
ch ód i letnie zacienienie nie tylko dla samych mieszka ców, ale i dla de-
likatnych kwiatów.

Najcz stszym materia em na zadaszenie tarasu jest drewno. Jest to mate-
ria  naturalny, przyjemny i dzi ki nowym technologiom suszenia, impregna-
cji i malowania bardzo trwa y. Raz na jaki  czas wymaga oczywi cie kilku 
zabiegów piel gnacyjnych, ale zachowuj c podstawowe zasady jego konser-
wacji, takim zadaszeniem mo na si  cieszy  przez wiele lat.

Drugim naturalnym materia em jest aluminium. Jest to materia  ekskluzyw-
ny, dro szy od drewna, ale niesko czenie trwa y i w po czeniu ze szk em
oddaj cy architekturze budynku ponadczasowym wygl d. Zadaszenie alu-
miniowe w zasadzie nie wymaga adnych zabiegów konserwuj cych. 

Samo zadaszenie os ania przed gor cymi promieniami w okresie letnim, 
i niestety, kiedy przychodz  jesienne ch odne wiatry i deszcze, mieszka cy 
opuszczaj  letnie miejsce wypoczynku i chowaj  si  w ród cian domu… 
Nie musi oczywi cie tak by .

Jednym z doskona ych sposobów przed u enia sezonu s  lekkie okna 
i drzwi przesuwne w systemie ramowym, jak i bezramowym systemu Copal, 
które wpasowuj  si  w dowoln  konstrukcj  i kszta t zadaszenia, podcienia, 
werandy. Przesuwne okna umo liwiaj  ca kowite otwarcie lub zamkni cie 
tarasu w zale no ci od aktualnego kierunku wiatru lub nas onecznienia. 

System ramowy Copal ma mo liwo  stosowania ró nych wype nie  od 
grubo ci 4 mm do 18 mm, co pozwala na dopasowanie zabudowy do ocze-
kiwa  u ytkownika. Polecanym, dobrym rozwi zaniem jest zastosowanie 
w przesuwnych lub sta ych aluminiowych ramach szyby zespolonej 16 mm, 
która obni a ha as i wp ywa dodatnio na bilans energetyczny ca ego obudo-
wanego tarasu jak i przylegaj cego budynku.

Drugim proponowanym rozwi zaniem, jest ponadczasowy ca oszklany 
system os ony tarasów i balkonów, który po zamkni ciu pozwala na uzyska-
nie ca ej, niczym nie przedzielonej powierzchni tafli szk a. Bezszprosowa 
ciana tarasu pozwala cieszy  si  widokiem z zewn trz, bez wra enia ja-

kiegokolwiek zamkni cia i jakiejkolwiek granicy dziel cej taras z ogrodem. 
 Dzi ki systemom COPAL, z tarasu mo na korzysta  do pó nej jesieni, 

a zim  przechowywa  na nim ulubione ro liny. Oferowane systemy s  wy-
konane z najwy szej jako ci aluminium i bezpiecznego szk a: klejonego lub 
hartowanego oraz posiadaj  odpowiednie dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie, a monta  jest wykonywany bezpo rednio przez producenta lub 
przez autoryzowanych przedstawicieli. Ponad 20-letnie do wiadczenie fir-
my w produkcji systemów gwarantuje d ugoletni  trwa o  i niezawodno
dzia ania systemów COPAL.
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