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Pergola PATIO
• Otwarta konstrukcja

• W przystępnej cenie

• Kompletny, zewnętrzny system aluminiowy

• Dodatkowe opcje takie jak oświetlenie - 

nagrzewnice - czy różnego typu ekrany ochronne

• Dostępne 3 wersje podstawowe

PERGOLE

Pergola patio z okapem

obejmuje więcej niż tylko taras

Pergola patio „Villa Dome”

Pergola o nowoczesnym wyglądzie

Kompletny system zimnych profili aluminiowych 

dla pergoli i różnego typu zadaszeń. System PATIO 

jest w pełni opracowany technicznie, by idealnie 

chronić powierzchnię Twojego tarasu, wejścia, itp. 

Słupy z niewidocznym wbudowanym spustem wody, 

elementy łączące, ułatwiające montaż konstrukcji 

do podłoża. Różnorodne eleganckie podwyższenia 

rynny i wiele innych dodatków.

• Zadaszenia najnowszej generacji

• W rozsądnej cenie, ekonomiczne i niedrogie

• Możliwość zastosowania ekranów ochronnych 

• Wyjątkowe wrażenia „na świeżym powietrzu”

• Konstrukcja podnosząca wartość estetyczną 

Twojego domu przy niewielkim nakładzie 

finansowym.

Standardowa Pergola patio

dla tarasów i wszelkiego typu zadaszeń 

PERGOLA IDEALNA  
PROPOZYCJA ODPOCZYNKU  
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

510 mm
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Pergola VARIANT
• Konstrukcja otwarta

• Mniejsze finansowe zaangażowanie początkowe 

(możliwość zabudowy drzwiami i oknami po 

pewnym czasie)

• Komfort korzystania z wszystkich dostępnych 

modeli „ogrodów zimowych”

Pergola RESIDENCE
• Otwarta konstrukcja z płaskim dachem

• Nowatorska konstrukcja współczesnej pergoli

• Nieograniczone możliwości architektoniczne, z 

świetlikiem lub bez

• Możliwość wykorzystania opcji takich jak 

oświetlenie - nagrzewnice - ekrany ochronne lub 

zabudowa oknami

• Poprawienie estetyki Twojego tarasu i domu

NASZE PRODUKTY

Zadaszenie tarasu pozwoli Ci komfortowo spędzić 

najpiękniejsze letnie wieczory na świeżym powietrzu. 

Skutecznie ochroni przed deszczem i wiatrem 

wyposażenie tarasu. Wybór architektoniczny jest 

ogromny, od prostego dachu klasycznego do modeli 

z dachem płaskim typu „Villa Veranda”, które uczynią 

Twój taras ulubionym miejscem odpoczynku.

• Możliwość zastosowania opcji takich jak 

oświetlenie - nagrzewnice - ekrany ochronne lub 

zabudowa oknami

• Idealne miejsce na meble ogrodowe, rośliny czy 

zabawki Twoich dzieci

• Wygodne miejsce do spożywania posiłków i 

odpoczynku 
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OGRODY ZIMOWE 
–W ROZSĄDNEJ CENIE

WERANDY

Modele klasyczne  
system – VARIANT 
• Konstrukcja dowolnie zabudowana oknami i drzwiami

• Ogród zimowy, perfekcyjna aranżacja przestrzeni 

• Wybór modeli dostosowanych do indywidualnych  

potrzeb i charakterystyki otoczenia 

• W pełni użytkowy salon zimowy 

• Od klasycznego prostego ogrodu zimowego,  

do w pełni rozbudowanej werandy 

• Właściwości termiczne domu

• Dowolność w zastosowaniu różnego typu okien i 

drzwi oraz szeroki wybór kolorów

MODELE 
TRADYCYJNE 
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Cristal
Model CRISTAL  

charakteryzuje się ciągłą rynną 

biegnącą po obwodzie ogrodu 

zimowego. Wykończenie wewnętrzne 

i zewnętrzne sprawia, że wygląd 

tego typu konstrukcji nabiera bardzo 

eleganckiego charakteru.

Konfiguracja dachu sprawia, że po 

bokach konstrukcji nie występują 

ramy okien trapezowych, które często 

niekorzystnie wpływają na wizualny 

efekt zaprojektowanego rozwiązania.

Mocne strony
System aluminiowych profili 

ciepłych

• Wysokie właściwości 

termoizolacyjne i akustyczne

• Łatwy w utrzymaniu

• Nowoczesny wzór profili

• Elementy wykończeniowe 

zapewniają elegancki efekt 

końcowy

Zalety

• Projektowanie dużych 

rozpiętości bez wzmocnienia w 

krokwiach

• Zastosowanie różnego rodzaju 

wypełnień

• Dwuczęściowa pokrywa krokwi

• Możliwość zastosowania 

oświetlenia LED

Połączenie ze ścianą

• Dwuczęściowy profil naścienny

• Regulowany profil montażowy 

naścienny pozwala na 

skorygowanie nierówności 

ściany, bez stosowania 

dystansów.

• Podwójne niezależne 

uszczelnienie z taśmą EPDM 

i możliwością dopasowania 

wysokości w zależności 

od grubości wypełnienia i 

nachylenia dachu.

NASZE PRODUKTY

Classic
Ogród zimowy typu CLASSIC  

– najprostsza forma, łatwość adaptacji w większości 

przypadków. Ogromną zaletą tego modelu jest 

idealnie dopasowanie do każdego otoczenia i typu 

domu bez względu na jego układ.

Ogród zimowy CLASSIC, doskonałość w klasycznej 

formie.
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Royal
W modelu ROYAL wszystkie krokwie w dachu 

zbiegają się w jednym punkcie. Wyjątkową estetykę 

tego typu ogrodów zimowych uzyskujemy dzięki 

bryle opartej na rzucie wielokątów, zapewnia to 

panoramiczny widok na zewnątrz.

Linie krokwi „na kształt gwiazdy” w konstrukcji dachu 

nadają eleganckiego i oryginalnego charakteru.

Stylus
Ogród zimowy typu STYLUS 

łączy w sobie sprawdzoną jakość 

modelu CLASSIC z estetycznym 

wykończeniem stylu ROYAL.

Szeroka paleta kolorów i 

wykończenia powierzchni 

aluminium od połysku przez 

matowe do strukturalnego lakieru, 

pozwoli najlepiej dopasować 

konstrukcję do architektury 

Twojego domu.

Mocne strony
Izolacyjność

U = 1.19 W/m2K 

Lambda [W/ m2K]

• Izolacja - 0.035

• EPDM - 0.25

• Aluminium - 160

• PU - 0.028

Krokiew skrajna

• Jednolita z 

krokwiami 

pośrednimi

• Doskonała 

izolacyjność dzięki 

przemyślanej 

konfiguracji elementów

Połączenia  

rynna – przelew

• Doskonały system przelewowy, 

• Dekoracyjne podwyższenie 

rynny całkowicie poza obrysem 

• Dwie komory dzięki uszczelce 

oraz przegrodzie termicznej 

• Duży wybór ozdobnych 

podwyższeń rynny

• Belka rynnowa może być 

wzmocniona stalą co pozwala 

na stosowania okien o dużych 

powierzchniach szklenia.

Zdobniki i ornamenty

• Różnego typu dekoracje wg. 

zamierzonego stylu  

(ozdoby rynnowe, profil 

oświetleniowy itp.)

Stwórz radosny śródziemnomorski 

nastrój dzięki oświetleniu LED w 

profilu pod rynną.

WERANDY
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Diamond
Model DIAMOND naprawdę wprowadza 

ogród do Twojego domu, stwarzając 

niepowtarzalną przestrzeń.

Oferuje niezliczone możliwości i korzyści, 

dzięki wielu detalom i wykończeniem 

najwyższej jakości. Indywidualny 

charakter każdego ogrodu zimowego 

dostosowanego do stylu Twojego domu.

Victory /  
Windsor
Tak jak model DIAMOND pozwala na 

wprowadzenie ogrodu do domu, tak z 

ogrodem zimowym typu VICTORY / 

WINDSOR wchodzisz do swojego ogrodu.

Jego architektura harmonijnie łączy 

tradycję ze współczesnością.

Mocne strony

Kompleksowe rozwiązania

Rozwiązania, dla wszystkich typów 

konstrukcji dają projektantom 

ogrodów zimowych możliwość, 

opracowania szerokiej gamy 

oryginalnych modeli, od prostych 

po najbardziej skomplikowane, 

tak aby każda konstrukcja 

miała indywidualny charakter 

oraz mogła być dostosowana 

do wymagań nowoczesnej 

architektury.

Głowice

Głowice można mocować do 

ściany lub do kalenicy dachu. 

Pozwalają na dyskretną instalację, 

ustawienie krokwi i krokwi 

koszowych w bardzo prosty 

sposób. Tak opracowany system 

zapewnia dobre uszczelnienie 

tego połączenia.

Ściągi

Gdy raport statyczny dla dachu 

dwuspadowego, wskazuje 

konieczność jego usztywnienia, 

wówczas między krokwiami 

stosowane są ściągi. By ogród 

zimowy ciągle pozostawał w tym 

samym stylu, ściągi zaprojektowano 

w sposób, który spełnia wszelkie 

wymogi statyczne a przy tym 

charakteryzują się elegancją.

NASZE PRODUKTY
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Trianon
Ogród zimowy tego typu jest architektonicznie 

wzorowany na modelu VICTORY. Różnicę stanowią 

odległości i kąty, które dla dachu typu ROYAL muszą 

zawsze być równe, nie jest to obowiązkowe w tym 

modelu. Dzięki temu z frontu możemy stworzyć 

przestrzeń na większe okno.

Mocne strony

Krokwie koszowe regulowane

Unikalnym rozwiązaniem 

systemu VARIANT, są 

regulowane krokwie 

koszowe, wzmocnione 

lub nie. Zapewniają one 

możliwość realizacji 

wszystkich symetrycznych lub 

asymetrycznych modeli.

Porównując to rozwiązanie z 

innymi systemami dachowymi 

zapewnia ono prawidłowe 

dopasowanie wszystkich 

wypełnień do profili w tej 

samej płaszczyźnie. Koniec z 

problemem infiltracji wody.

WERANDY

Oświetlenie: ogrodów zimowych, pergoli i dachów płaskich

Proste rozwiązanie oświetlenia na zewnątrz i wewnątrz 

ogrodów zimowych. Różne kombinacje oświetlenia w 

krokwiach, okapie czy też w sufitach.

Wielostrefowy

Dopasowanie wypełnień

Aluminiowe płyty warstwowe 

można doskonale łączyć 

z innymi wypełnieniami 

dachowymi, takimi jak szkło i 

poliwęglan. Profile adaptacyjne 

określają zakres przewidziany 

pod kątem tych kombinacji.

Jedna strefa

Mira Perseo

4,5 W - 380 lumen Ø32 mm - IP54 Ø66 mm - IP54 3,4 W - 380 lumen

DODATKI

• Możliwość przyciemnienia każdej 

strefy niezależnie

• Zdalne sterowanie za pomocą pilota

• Jeden zestaw dla 3 różnych stref 

(maksymalnie 14 lamp na strefę)

• Ciepłe białe światło

• Łatwe podłączenie i długa żywotność

• Jedyne rozwiązanie pozwalające na 

ukrycie elementów instalacji

• Z możliwością stałego dostępu 

(możliwość interwencji)
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NASZE PRODUKTY
TRADYCYJNE MODELE 
SETKI MOŻLIWOŚCI
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ROZBUDOWA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO – DLA KAŻDEGO DOMU

Trzy podstawowe modele, dzięki którym  

spełnisz swoje marzenia.

• Dach możesz odwodnić, jak chcesz, w dowolnym 

kierunku, 

• Spełnia surowe wymogi termoizolacyjne. 

Właściwości termiczne jak w domu

• Nieograniczone możliwości zastosowania okien i 

drzwi, dowolność wyboru kolorów

„VILLA VERANDA” –DOM Z WERANDĄ 
BLISKOŚĆ NATURY

NOWOCZESNE 

Villa Veranda 
–dach płaski
• Kompleksowa rozbudowa domu

• Nieograniczone możliwości projektowania i 

architektury

• Wyjątkowe właściwości termoizolacyjne

• Konstrukcja „Hybrydowa” (drewno / aluminium) 

rozwiązanie o obniżonym koszcie 

(uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie)

• Z wykorzystaniem świetlików dachowych lub bez

• Świetliki dopasowane do każdego typu zabudowy 

VILLA VERANDA

– ELEGANCKIE – 

PRESTIŻOWE

NIEZWYKŁE – 
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NOWOCZESNE 

Louvre
Prostokątny kształt, podstawa większości 

płaskich dachów, nazwany na cześć słynnego 

paryskiego muzeum.

Może być z okapem lub bez, posiada wszelkie 

zalety dla zaplanowanej małej lub dużej 

rozbudowy budynku, by zintegrować salon, 

kuchnię lub po prostu stworzyć dodatkowe 

miejsce do wypoczynku lub pracy.

Mocne strony
Unikalne rozwiązania  

„Villa Veranda”

Konstrukcja składa się z belek nośnych 

LVL oraz belek rozdzielczych I-joist, 

odpowiednio zabezpieczonych i 

odpornych na niekorzystne warunki 

użytkowania.

W zależności od sytuacji w miejscu 

montażu, mamy dużą swobodę 

dopasowania konstrukcji w każdym 

miejscu, niezależnie od kształtu ścian 

lub ich kątów.

Wielką zaletą struktury dachu jest 

idealnie pozioma linia okien stąd 

wysokość fasady nie zależy od 

głębokości werandy.

Świetliki dachowe wykonane są w 

systemie Variant umożliwiającym 

szeroki wybór form szklanych 

(jednospadowe, dwuspadowe, formy 

wielospadowe, piramidy). Łatwo 

uzyskamy okap, czyli wysunięcie dachu 

w stosunku do linii okien. Uczyni to 

dach bardziej imponującym bądź 

utworzy zadaszoną część otwartą 

konstrukcji, lub zostanie wykorzystany 

do ukrycia rolet.

• Doskonała izolacyjność

• Bardzo prosty montaż

• Zintegrowane rolety

• Całkowicie nadający się do odzysku 

VILLA VERANDA NASZE PRODUKTY

Metropolitan
Model w kształcie litery „L” o nazwie 

słynnego nowojorskiego muzeum 

sztuki. Daje on nieograniczone 

możliwości dostosowania architektury 

domu, poprzez tworzenie różnych 

obszarów werandy dla jednej 

zadaszonej płaskiej powierzchni.

Na przykład połączenie części 

zamkniętej i przedłużenie dachu 

o część otwartą na zewnątrz, aby 

korzystać ze wszystkich możliwości 

relaksu.

– ELEGANCKIE – 

2
2

02
8

0

2
8

0

63 60

2
8

0

2
8

0

60
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Hermitage
Model ze ściętymi narożami, nazwany 

na cześć wielkiego muzeum w Sankt 

Petersburgu. Zapewnia możliwość 

rozbudowy domu w ekskluzywnym stylu o 

niezwykle oryginalnej formie.

Mocne strony

Standardowy okap jest 

oparty na konsolach. Dla 

odpowiedniej nośności 

wsporniki umieszczone 

są co około 500 mm, daje 

to również wystarczająco 

dużo miejsca do mocowania 

profili wykończeniowych.

Okap z roletami zawsze 

wykończony jest profilami 

aluminiowymi. 

W tej opcji wykończenie 

drewnem nie jest możliwe.

Stosowane są dwa 

standardowe rozmiary: 

283 lub 475 mm.

VILLA VERANDA

DODATKI

Okap z ukrytą rynną

Świetliki Velux
Jako alternatywę dla naszych 

standardowych świetlików oferujemy 

stałe (nie otwierane) okno dla płaskich 

dachów z zakrzywioną szklaną pokrywą. 

Dajemy możliwość dodawania dowolnej 

ilości świetlików Velux do płaskiego dachu, 

czy nawet zestawienia ich w kombinacji ze 

standardowym świetlikiem.

Profile dekoracyjne „DECO”

 − okap wykończony jest zawsze okładziną z profili 

aluminiowych

 − wysunięcie jest zawsze takie samo i ma 217 mm bez 

rolet i 283 mm z roletami montowanymi na konsolach

 − standardowa wysokość czoła okapu ma 403 mm 

(3-profile okładziny)

 − możliwość podwyższenia czoła okapu do 524 mm 

(4-profile okładziny)

 − możliwość zastosowania grubszej izolacji 

283
45+n*121,5

121,5

110,5+3*121,5 = 475

45+4*121,5  = 531

121,5

110,5+n*121,5 

121,5 121,5 

283

403

217

120

524

40 60

100
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VILLA VERANDA NASZE PRODUKTY
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NOCTURNE
OGRÓD ZIMOWY Z 
ROLETAMI

Variant Nocturne
Niemal każdy klasyczny model „VARIANT” (strona 4-9) można 

rozbudować o rolety zintegrowane z rynną.

Rolety są ukryte w specjalnej puszce pod rynną, dzięki temu nic nie 

tracimy na estetyce i zamierzonym efekcie architektonicznym.

Residence Nocturne 
– rolety dla płaskich dachów
Prawie do każdego modelu „Villa Veranda” (strona 10-13) można dodać rolety. 

Pancerz rolet jest ukryty w okapie konstrukcji. Wysunięcie może być, zgodnie 

z Państwa życzeniem, wykonane w wymiarach standardowych lub na specjalne 

zamówienie, w innej głębokości, w celu uzyskania pożądanego efektu.

283
45+n*121,5

121,5

110,5+3*121,5 = 475

45+4*121,5  = 531

121,5

110,5+n*121,5 

121,5 121,5 
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Wielofunkcyjność

SOMFY IO-homecontrol®
• Zintegrowany silnik zdalnego sterowania

• Dwukierunkowa komunikacja 

• Wiele częstotliwości dla bardziej niezawodnej transmisji 

• Szyfrowanie dla 100% bezpieczeństwa

• Gwarantujący dobry zasięg 

• Silniki OXIMO 

• Czujnik przeciążeniowy

• Wieszaki blokujące „OCTOEASY ®”

Bezpieczeństwo

Odporne na włamania

Izolacyjność

Redukcja kosztów ogrzewania

Prywatność

Ochrona prywatności

Ochrona solarna

Ochrona przed nadmiernym 

nasłonecznieniem

Izolacja akustyczna

Ochrona przed hałasem ulicznym

NOCTURNE

• Ochrona przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, takimi jak wiatr i deszcz

• Mniejsze zużycie energii potrzebnej do 

wentylacji i klimatyzacji

• Obniżenie stale rosnących kosztów 

ogrzewania, zimową porą

• Kontrola dostępu światła od słonecznej 

strony ogrodu zimowego, co pozwala na 

uniknięcie oślepiania i odbijania światła

• Naturalna wentylacja

• Ochrona przed hałasem, zapewnienie 

spokoju i ciszy

NASZE PRODUKTY



Jesteśmy firmą stabilną finansowo, która dla 

bezpieczeństwa swoich klientów, może zapewnić 

gwarancje bakowe na kwoty wpłaconych zaliczek.

Nasz dział marketingu zaprasza do bezpośredniego 

kontaktu, celem zapoznania się z produktami i 

materiałami komercyjnymi, które stanowią podstawę 

naszej działalności.

Udzielamy również wsparcia sprzedażowego oraz 

wyjaśniamy zagadnienia technologiczne. Jesteśmy w stałym kontakcie z członkami grup 

producentów i sprzedawców ogrodów zimowych 

w zach. Europie. Zapewniamy naszym pracownikom 

regularny udział w szkoleniach i konferencjach. 

Współtworzone procedury produkcyjne, współpraca 

biur technicznych i kooperacja w zakresie 

projektowania produktów, zapewniają klientowi 

optymalną i nowoczesną technologię.

KIM JESTEŚMY?

Nasz dział inżynierii wspomaga sprzedawców już 

od pierwszego etapu tworzenia projektu oraz służy 

pomocą w opracowywaniu rozwiązań konkretnych 

problemów. Obecnie wiele uwagi poświęca się statyce, 

izolacyjności termicznej i wdrażaniu norm EPBD.

DOMIX-P Joanna Poniży
ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały
NIP: 754-156-56-74

Kontakt do firmy:
tel.: 077 4404 213, fax.: 077 4404 575
Adres e-mail: info@domix-p.pl

Godziny otwarcia
pn – pt  7:00 – 17:00
sobota 8:00 – 14:00

BANK: m-BANK Rachunek podstawowy PLN
77 1140 2004 0000 3502 4623 5075

BANK: m-BANK
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK
Rachunek walutowy Euro:
PL 93 1140 2004 0000 3712 0064 9699

Kontakt dla firm zainteresowanych współpracą:
kom.: +48 663 726 754


