
Artyku  promocyjny

System „COPAL” to system ramowy – prze-

suwny. Gwarantuje nowoczesne rozwi za-

nia konstrukcyjne rozsuwalnych elementów 

okien i drzwi, sprawdzaj ce si  w ka dych 

warunkach. Wysokiej jako ci profile z anodo-

wan  lub lakierowan  powierzchni  w po -

czeniu ze szk em, gwarantuj  wysok  estety-

k  oraz d ugoletni  satysfakcj  z zakupionych 

wyrobów. 

 Zabudowy balkonów, tarasów, loggi to: 

dodatkowe zabezpieczenie mieszkania, 

dodatkowa powierzchnia u ytkowa dosko-

nale nadaj ca si  do wykorzystania jako po-

mieszczenie rekreacji i wypoczynku, 

ochrona mieszkania przed wiatrem, kurzem, 

ha asem czy deszczem,                                                           

dodatkowe docieplenie mieszkania,

   Dzi ki wykorzystaniu systemu przesuwnego 

uzyskujemy maksymaln  funkcjonalno  za-

budowanego pomieszczenia z zapewnieniem 

nale ytego bezpiecze stwa.

   Mocno rozbudowany system profili alumi-

niowych umo liwia wykonanie ró norodnych 

zabudów. Wykonujemy równie  zabudowy 

czone pod ró nymi k tami oaz zabudowy 

z daszkami.

   Asortyment profili jaki posiadamy pozwala 

nam na wykonywanie ró nego rodzaju kon-

strukcji. Mo emy wykona zadaszenia o ró -

nych kszta tach, okna podawcze, gabloty 

i wiele innych. Jako wype nienie stosujemy 

przede wszystkim szk o o ró nej grubo ci ale 

nie tylko. Profile mo emy polakierowa  na do-

wolny kolor z palety RAL.

Wykonujemy kompleksowe realizacje bloków 

i osiedli.

System „COPAL” posiada aprobat  technicz-

n : ITB AT-15-5662/20002

W naszej ofercie znajduje si  równie

bezramowy system zabudowy balkonów 

„COVER”.

Jest to wysokiej jako ci systemem przeszkle-

nia pozbawionym ram pionowych mi dzy szy-

bami. Poszczególne szyby daj  si  swobodnie 

przesuwa , otwieraj  si  do wewn trz pod k -

tem 90 0 i sk adaj  si  w jeden pakiet. System 

mo na stosowa  do: 

 balkonów,

 tarasów, loggii, patio,

 werand,

 wej  do kawiarni/sklepów,

cianek dzia owych.

System COVER:

chroni przed ha asem, zimnem, deszczem, 

zanieczyszczeniami oraz niegiem,

tworzy dodatkow  przestrze  niezale nie 

od pogody, 

znacznie redukuje konieczno  remontów 

balkonu, 

zapewnia d u sze u ytkowanie balkonu, 

zwi ksza w a ciwo ci antyw amaniowe bal-

konów parterowych,

pozwala na ca kowite lub cz ciowe otwie-

ranie przestrzeni balkonowej

 oferuje du y komfort i satysfakcje,

system wykorzystuje mechanizm rolek za-

pewniaj cy trwa o  i bezpiecze stwo,

atwy w u ytkowaniu i myciu,

nie wymaga skomplikowanej okresowej kon-

serwacji,

nadaje nowoczesny i wyrafinowany wygl d

ka dej fasadzie.

  Jeste my równie  producentem aluminiowej 

stolarki budowlanej w systemach „PONZIO”. 

Pracujemy zarówno w ciep ym jak i zimnym 

systemie profili aluminiowych. Wykonujemy 

mi dzy innymi: drzwi, okna, witryny, cian-

ki dzia owe, wietliki, ogrody zimowe, fasa-

dy oraz ró nego rodzaju nietypowe zabudowy. 

Oferujemy naszym klientom pe ne wsparcie 

techniczne od doradztwa, wykonania pomia-

rów po wykonanie wyrobów, monta  i ser-

wis. 

Zabudowa balkonów i tarasów oknami przesuwanymi

DOMIX-D s.c. K. Durmaj, A. G odek

ul. Sochaczewska 211, Kaputy

05-850 O arów Maz.

tel./faks 022 721 04 21, tel. 022  721 12 30

tel.kom. 0502 083 168 lub 0504 277 500

www.domix-d.pl, www.domix.trz.pl

e-mail: domix-dsc@domix-bud.pl

Firma DOMIX-D s.c. istnieje na rynku od 2001 r. i jest jedynym auto-

ryzowanym przedstawicielem producenta systemu „COPAL” na terenie 

Mazowsza. Prowadzimy równie  hurtow  sprzeda  profili i akcesoriów 

tego systemu.
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