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Warsaw, 22/10/2013 

Subject: Construction of a multi-family residential building with commercial venues on the ground floor and a two-level 
underground garage. 
 
 
 

Arche Sp. z o.o Warsaw hereby certifies that Copal Sp z o.o., with the seat 
at ul. Sikorskiego 78 in Trzcianka, Poland, has completed the following 
construction and installation work to build the aluminium structures and packing 
thereof: 

- End-to-end prefabrication, delivery and assembly of the Copal Vision 
frame-free balcony installations at a quantity of 889 m2; 

- End-to-end prefabrication, delivery and assembly of the Copal glass an 
aluminium balcony railings at a quantity of 1459 running metres; 

- End-to-end prefabrication, delivery and assembly of the balcony slab 
finishing linings at a quantity of 662 running metres; 

 
 

At the multi-family residential building located at  
ul. Postępu 10, Warsaw, Poland 

 
 
 

All work has been completed in a manner which demonstrates 
professional skills, great experience and due diligence. The work has been 
completed on schedule and as required, assuring the highest level of 
workmanship. 

 
Production Director 
Ryszard Grochowski 
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Warszawa den 22 oktober 2013 

Avseende: Nybyggnad av en bostadsbyggnad i form av ett flerfamiljsshus med servicelokaler på bottenvåning och 
underjordisk garage med två plan. 
 
 
 

Arche Sp. z o.o Warszawa intygar härmed att Copal Sp. z o.o. med säte i 
Trzcianka, ul. Sikorskiego 78, utförde följande bygg- och monteringstjänster 
inom aluminiumkonstruktioner med ifyllning enligt följande: 

- Fullständig tillverkning, leverans och montering av ramfria Copal Vision 
balkonginglasningar på 889 kvm. 

- Fullständig tillverkning, leverans och montering av Copal balkongräcken 
av aluminium och glas på 1259 löpmeter. 

- Fullständig tillverkning, leverans och montering av maskeringslister för 
balkongplattor på 652 löpmeter. 

 
 

De ovan nämnda byggarbeten utfördes på ett flerfamiljshus i  
Warszawie, ul. Postępu 10 

 
 
 

Arbeten utfördes professionellt och byggföretaget visade stor erfarenhet 
och noggrannhet, följde alla överenskomna leveranstider och uppfyllde alla 
förväntningar. Byggarbeten skedde enligt tidsschema och deras organisation och 
utförande var av den bästa kvalitet. 

 
Produktionschefen 
Ryszard Grochowski 
 




