
Firma:
JA�KO � SMYKA£A JAN

zg³osi³a swój produkt
ALTANA OGRODOWA

Opis produktu:

Altana ogrodowa impregno-
wana ci�nieniowo, kryta gon-
tem bitumicznym, montowana
na punktowych fundamen-
tach. Jest idealnym miejscem
wypoczynku dla ka¿dego.

Opis firmy:

Firma JA�KO wykonuje me-
ble ogrodowe, impregnowane
ci�nieniowo, wed³ug swojego
wzoru lub na indywidualne
¿yczenie klienta.

Adres firmy:
FIRMA �JA�KO�

� Jan Smyka³a
Staniszcze Wielkie

ul. Le�na 2
Tel. 077 462 25 15;

0 605 577 000
www.jasko.com.pl
info@jasko.com.pl
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Firma: F.P.H. KAPICA zg³osi³a swój produkt:
OKNO �PASIV�- SCHÜCO CT-70 CAVA

Opis produktu:
Okna �PASIV� w systemie SCHÜCO CT 70 CAVA spe³niaj¹
najwy¿sze wymagania techniczne stawiane nowoczesnym kon-
strukcjom okiennym na ca³ym �wiecie. Okna w systemie
SCHÜCO Cava zosta³y wielokrotnie docenione na Polskim ryn-
ku otrzymuj¹c presti¿owe nagrody, miedzy innymi: Laur Klienta
2006, 2007, 2008, Z³oty Laur 2006, Gran Prix 2006 w bran¿y
budowlanej. W oparciu o wy¿ej wymieniony system profili, naj-
wy¿szej klasy okucia oraz markowe szk³o, przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii i potencja³u firmy Kapica, powsta³ fi-
nalny produkt w postaci OKIEN �PASIV�. Ju¿ dzi� okna w tym
systemie ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem naszych
klientów zarówno w Polsce, jaki i w krajach Unii Europejskiej.
Naszym zdaniem jest to najlepsza rekomendacja zarówno dla
naszej firmy, jak równie¿ dla regionu.

Opis firmy:
Firma Produkcyjno-Handlowa �KAPICA� Halina Ochwat; 47-
120 Zawadzkie, ul. Strzelecka 7 prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹
na podstawie za�wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej o numerze 4262, wydanego przez Burmistrza  Mia-
sta i Gminy Strzelce Opolskie. Dzia³alno�æ jest prowadzona od
10 grudnia 1997r. Jednak¿e historia firmy siêga o wiele dalej w
przesz³o�æ � marka KAPICA i zwi¹zana z ni¹ tradycyjna pro-
dukcja stolarska (stolarka okienna) istnieje od 80 lat.
 �Wszystko dla dobra i zadowolenia klienta� i �Jako�æ nie jako��
to motta realizowane w dzia³alno�ci firmy od wielu lat. To dziêki
realizowanej niez³omnie koncepcji dba³o�ci o jako�æ, firma osi¹-
ga niebagatelne sukcesy, a najlepsz¹ reklam¹ jest zadowolony
klient.
Firma posiada nastêpuj¹ce normy potwierdzaj¹ce jako�æ produktu:
PN, Q, CE, badania LTB � zgodno�æ z norm¹ PN-EN-14351-1

Adres firmy:
Zawadzkie, ul. Strzelecka 7, Tel. 077 461 62 39

www.kapica.pl, kapica@kapica.pl

OKNO �PASIV�- SCHÜCO
CT-70 CAVA

Firma: AR-MASZ
zg³osi³a swój produkt:

PORÊCZE NIERDZEWNE

Opis produktu:
Porêcze firmy AR-MASZ ce-
chuj¹ siê bardzo wysokim po-
ziomem jako�ci. G³ówny nacisk
k³adziemy na estetykê wyko-
nania oraz trwa³o�æ. U¿ywamy
jedynie atestowanych materia-
³ów. Wykonujemy zarówno in-
dywidualne projekty, jak rów-
nie¿ elementy systemowe do
samodzielnego monta¿u. Porê-
cze wykonujemy zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi normami w bu-
downictwie.

Opis firmy:
Firma AR-MASZ to doskona-
³a kompilacja polskiego kapita-
³u oraz do�wiadczenia zdoby-
tego na zachodzie Europy.
Dziêki temu oferujemy bardzo
wysoki poziom jako�ci przy jed-
noczesnym zachowaniu konku-
rencyjnych cen. AR-MASZ
powsta³ w 2005 roku jako jed-
noosobowa firma �wiadcz¹ca
us³ugi spawalnicze. Dziêki dy-
namicznemu rozwojowi firmy,
w chwili obecnej zatrudniamy
wykwalifikowanych fachow-
ców, posiadamy równie¿ w³a-
sne biuro projektowe.

Adres firmy:
Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 61, Tel. 077 461 37 66; 0 662 285 771

www.ar-masz.pl, ar-masz@ar-masz.pl

PORÊCZE NIERDZEWNE

P O W I A T   S T R Z E L E C K I6


