
Artyku  promocyjny

Ogrody zimowe Nowicki to firma, która od ponad 

pi tnastu lat specjalizuje si  w budowie ogro-

dów zimowych i innych konstrukcji aluminio-

wo-szklanych. W 1998 roku nasza firma zdoby a

nagrod  Z ot  Syrenk  na Warszawskich Targach 

budowlanych oraz w 2009 roku zostali my wy-

brani jako Diamentowa Firma Roku. Oferujemy 

pe ne doradztwo przy wyborze technologii, po-

rad  architektoniczn , opracowanie projektu 

technicznego oraz gwarancj  i jako  wykony-

wanych us ug. Ró norodno  profili umo liwia 

wykonywanie konstrukcji dostosowanych do in-

dywidualnych potrzeb u ytkowników. Dzi ki 

temu ogrody zimowe projektowane przez nasz

firm  spe ni  oczekiwania nawet najbardziej 

wymagaj cego klienta. Zajmujemy si  wykony-

waniem oran erii w zabudowie ciep ej i zimnej, 

zabudow  balkonów, tarasów i basenów, okna, 

drzwi i fasady. Wykonujemy równie wietli-

ki w budynkach mieszkalnych i w miejscach 

u yteczno ci publicznej, ogródki kawiarnia-

ne w zabudowie szklanej oraz aran acj  ziele-

ni we wn trzach ogrodu zimowego. Nasze pro-

jekty powstaj  w oparciu o system francuskich 

profili aluminiowych firmy Flandria, która ist-

nieje na rynku od ponad 45 lat.
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Cieszy  si  widokiem wschodz cego s o -

ca, w jasnym, pe nym wiat a ogrodzie zi-

mowym, idealnym miejscu cz cym ogród 

i dom. Równie  w zimnych porach roku jest 

on pokojem, oaz  zieleni i centrum komuni-

kacji dla ca ej rodziny. Prawid owo zaplano-

wany, wybudowany przy u yciu nowocze-

snych materia ów ogród zimowy pe ni rol

pomieszczenia gromadz cego ciep o dla ca-

ego domu i mo e tak e znacznie obni y  zu-

ycie energii. Obok wysokiej jako ci oszkle-

nia przyczyniaj  si  do tego przede wszystkim 

opatentowane profile aluminiowe z podwój-

n  izolacj  termiczn .

Zalet  ogrodów zimowych jest:

uatrakcyjnienie architektury budynku,

poprawienie komfortu mieszkania,

wypoczynek i relaks w ród ro lin i kwiatów 

przez ca y rok,

powi kszenie powierzchni mieszkalnej,

poprawa bilansu cieplnego budynku,

stabilizacja wilgotno ci powietrza w pomiesz-

czeniach,

du e natlenienie pomieszczenia. 

OGRODY ZIMOWE NOWICKI

ul. Konstruktorska 6/102, 02-673 Warszawa

tel. 22 742 08 90, tel. kom. 606 875 734

www.ogrodyzimowe-nowicki.pl

www.ogrody-zimowe.com

e-mail: ogrody.zimowe@wp.pl
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