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Nazwa

Adres

Nr stoiska

Abakon Domy

Bielsko-Biała

72

Abakon Materiały Budowlane

Bielsko-Biała

40

AC/DC Nowoczesna Strona Elektryki

Kobiernice

63

Adari

Bielsko-Biała

98

Alumistr SE

Knurów

5

AM Studio

Bielsko-Biała

120

AMP Technology

Bulowice

114

AquaClear

Tychy

77

ART OKNA

Bielsko-Biała

74

Artech Wózki Widłowe

Łękawica

111

Art-Styl Usługi ślusarsko-spawalnicze

Żywiec

103

ASTAR Narzędzia Diamentowe

Międzybrodzie Bialskie

45

Auto-Gazda Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

TZ

Balustrady Nierdzewne BALUSSPAW

Pawel Mała

108

Bank Zachodni WBK

Wrocław

102

Beskidzkie Centrum Kotłów i Instalacji
(SiB)

Buczkowice

10

Best Line

Bielsko-Biała

28

BET-VISION

Nieborowice k/Gliwic

Bioeko ekologiczne ogrzewanie

Żywiec

TZ

BK Meble Kęty

Kęty

125

Bruk-Bet Sp. z o.o.

Żabno

116

Budownictwo Ostafin

Kęty

11

Carpetstone Sp. z o.o.

Żywiec

52

Centrum Instalacji

Rybnik

101

Centrum Pelletowe JURMAR

Bielsko-Biała

58

CERAMED Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

20

121A
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D&D Group Dystrybutor oświetlenia LED

Ostrów /k. Przemyśla

24

DACHÓWKI TILECO

Dobrzewino

62

DACHY MOSKAŁA

Kończyce Wielkie

19

DEWRO

Bielsko-Biała

70

Dom Plus Sp. z o.o.

Kokotów

103

Domoterm s.c.

Racibórz

78

Domy Biedrzycki

Leoncin

48

Ekolplus Sp. z o.o.

Żywiec

33

Ekosun

Bielsko-Biała

12

ELEN MEBLE

Wadowice

90

ELTROX.pl

Bielsko-Biała

105

Euro Tech

Ustroń

87

Eurocash – Edukacja Finansowa

Bielsko-Biała

67

FELLO Poręcze, balustrady

Ćwiklice

54

Centrum Sprzedaży FCA Poland

Bielsko-Biała

59

FIRMA KUBICZEK

Pisarzowice

TZ

Firma Mentel

Bielsko -Biała

117

Firma Nova

Bielsko-Biała

TZ

FIZIA Zakład Stolarski

Żory

92

Futuro Dom

Bielsko-Biała

88

Gaik

Kraków

84A

Gamebo Dom

Bystra

106

Garden Space

Bielsko-Biała

16

Gardenia

Czechowice-Dziedzice

TZ

Geocell Szkło piankowe

Katowice

48

GLASS CENTER

Bielsko-Biała

71

Global-Tech

Dąbrowa Górnicza

64

Good Energy

Łodygowice

102A
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Gromotka

Wodzisław-Kokoszyce

83

Grupa Pulsar Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

46

HEAT4ALL Ogrzewanie na podczerwień

Mikołów

79

HEBAN Galeria Finansowa

Bielsko-Biała

86

Home Broker S. A.

Bielsko-Biała

107

HYDROTERM Technika grzewcza i sanitarna

Międzyświeć

47

Infatec

Warszawa

48

INSTAL CENTRUM

Cieszyn

39 i 15

Instal-Max

Żywiec

10

Jarmark

Bielsko-Biała

John Guest Polska Sp. z o.o.

Poznań

41

Kadri Sp. z o.o.

Częstochowa

38

KLIMATERM Rafał Matlak

Kozy

61

KLINK International

Bielsko-Biała

14

Klinkier Centrum s.c.

Jaworze

110

KOBE

Andrychów

TZ

Kołton s.c.

Jabłonka

TZ

KOMARPOL Sp. J.

Bielsko-Biała

44

Kominteka

Wadowice

TZ

Kratki.pl

108A

2

Kryształowy Świat

Libiąż

121

KVALITNÍ TERASA s.r.o.

Ostrava

43

Macura BUD Piana z USA

Skoczów

65

Majsterek

Żywiec

53

MASTEM STAL

Żywiec

3

MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne s.c.

Klecza Górna

TZ

Meble Jamroz

Pisarzowice

68
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MEGA KAN BUD

Tychy

103 A

Mega Light Service s.r.o.

Ostrava

73

Merkury Akcesoria Meblowe

Kalwaria Zebrzydowska

4

MIXDOM Żywiec – kominki, okna, drzwi

Żywiec

17

Monter Profesjonalny Sklep

Żywiec

53

MTD Filtrsystem Systemy Uzdatniania
Wody

Bielsko-Biała

80

Multiko s.c.

Mazańcowice

100

My Future House

Bielsko-Biała

75

Najmar

Czechowice-Dziedzice

32

Nasz Dom Budujemy Domy

Kraków

66

Nlux.pl

Blachownia

99

NORTHOUSE Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

55

ODKURZACZE CENTRALNE “DOMAR”

Pisarzowice

126

Ogrody Tomszak

Czechowice-Dziedzice

109

Ogrodzenia Drewbet Wilamowice

Lipie

13

Okmar Plastik

Międzyrzecze Górne

37

Okno-Service-Plus

Bielsko-Biała

82

Oknoslide Bystra

Bystra

112

Open Finance

Bielsko-Biała

107

Optimum Bis Zielonki

Zielonki

124

Państwowa Inspekcja Pracy

Bielsko-Biała

84

PASJA – Autoryzowany Salon MS

Bielsko-Biała

95

PCC Prodex Sp. z o.o.

Brzeg Dolny

114

piana-USA.pl

Skoczów

65

PIODO

Bielsko-Biała

Plast - Met Śląsk

Bielsko-Biała

60

PODŁOGI BESKIDY

Bielsko-Biała

29
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Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i
Energii Odnawialnej
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
Sanitarnych ODDZIAŁ BESKIDZKI

Gdańsk

48

Bielsko-Biała

85

PRO ARTE

Żory

75

PROFI PARTNER Okna i Drzwi

Bielsko-Biała

51

PRO-PUR Izolacje Termiczne Pianką

Żywiec

1

Pro-Wellness

Katowice

6

Prefabet Łagisza Sp. z o.o.

Będzin

116

Ramirent S. A.

Bielsko-Biala

TZ

Rekuperatory NIKOL

Białystok

33

Ruukki Express

Bielsko-Biała

118

Rydex Kominy

Żywiec

2

Rymar Kominki

Żywiec

2

Rymar Odkurzacze

Żywiec

2

Sander System Sp. z o.o. Sp. K.

Kraków

21

SEMAR Bielskie Centrum Instalacyjne

Bielsko-Biała

96

Skolek

Klecza Dolna

76

Słowacko-Polska Izba Handlowa

Żylina

97

SMOLAREK Schody

Nowa Wieś

18

SOB-DREW

Jankowice

123

Solcraft Sp. z o.o.

Michałowice

48

Spec Stal

Wieprz

7

Studio Mebli Król

Bielsko-Biała

93

SWT Sp. z o.o. Producent oświetlenia LED

Zator

24

Śląska Izba Budownictwa

Katowice

102 A

Tekla

Strumień

10

TERMO ORGANICA

Kraków

116 A

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
Thessla Green Sp. z o.o.

Kokotów

12

TOMIX

Bielsko-Biała

122

TORA-WENTYLACJA.PL

Częstochowa

8

Unidom

Żywiec

10

Unihaus

Ustroń

81

VIMEDLUX

Warszawa

27

ViSAGE GLASS – SZKŁO W ARCHITEKTURZE

Bielsko-Biała

76

Wardyński Okna i Drzwi

Bielsko-Biała

25

Wimat

Bielsko-Biała

26

WOLF HAUS BUDOWA DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

Siemianowice Śląskie

69

Wrotta

Przybędza

115

XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Kielce

35

Zakład Kotlarski Spyra

Pszczyna

42

Zakład Ślusarski Greń

Pszczyna

36

Zbydrew

Chocznia

TZ

Zieleń Miejska

Bielsko-Biała

TZ

ZITERM-INSTALACJE

Skoczów

113

Związek Polskich Artystów Plastyków

Bielsko-Biała

31
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Abakon Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Wyzwolenia 49a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 811-11-88
tel. 601-51-81-71
j.mrowiec@abakon.com
mmm.mrowiec@gmail.com
biuro@abakon.com
www.abakon.com
CIEPŁY - EKOLOGICZNY - NOWOCZESNY DOM Z KERAMZYTU
W 3 MIESIĄCE. Z NAMI TO MOŻLIWE!
Szybciej, niż gdybyś szukał domu gotowego i taniej, niż gdybyś zdecydował się na kupno
mieszkania w budownictwie wielorodzinnym.
Z NAMI SWÓJ DOM ZBUDUJESZ Z PRZYJEMNOŚCIĄ !
W ramach współpracy otrzymasz:
- Dokumentację projektową,
- Opiekę architekta przy adaptacji projektu do indywidualnych wymagań,
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
- Uzgodnienia branżowe,
- Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę,
- Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy.
WIEMY JAK SPEŁNIAĆ MARZENIA – ROBIMY TO Z POWODZENIEM OD PONAD 10 LAT.
Nie masz czasu? Jesteś zapracowany?
- Nasz mobilny przedstawiciel dojedzie do Ciebie
Kontakt: JAN MROWIEC
tel. kom. 601 51 81 71 ,
e-mail: j.mrowiec@abakon.com

BIELSKO-BIAŁA
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Abakon Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

AC/DC Nowoczesna Strona Elektryki
biuro@acdc.bielsko.pl
tel. : 602 675 444
Instalacje elektryczne
Sterowanie roletami
Czujniki alarmowe, pożarowe
Oświetlenie energooszczędne
Monitoring

10
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ADARI

BIELSKO-BIAŁA

11

51 Międzynarodowe Targi Budownictwa

TWÓJ DOM 2017

ALUMISTR SE
Ul. U Výzkumu 603, Hrušovany u Brna, 664-62
Republika Czeska
tel: +420 739 949 932
export@alumistr.eu
Salon prezentacyjny:
Ul. 1 Maja 51, Knurów, 44-190, Polska
tel: +48 881 521 527
export@alumistr.eu
Firma ALUMISTR SE jest wyłącznym producentem aluminiowych systemów oszklenia i
balustrad aluminiowych. Systemy aluminiowe są często wykorzystywane przy rewitalizacji i
termomodernizacji bloków z wielkiej płyty. Kombinacją nowoczesnych materiałów, aluminium i
szkła, jest tworzony świeży, estetyczny wygląd obecnych osiedli. ALUMISTR oferuje rozwiązania dla
każdego budynku indywidualnie wraz z odpowiednią certyfikacją oraz doradztwem.
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AM STUDIO - A. Matejko, M. Ryś
Ul. Partyzantów 72
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 819 30 18
Anka tel. +48 577 989 309
Marcin tel. +48 577 989 310
biuro@tarasyipodlogi.pl
www.tarasyipodlogi.pl
Czerpiąc inspirację z najnowszych trendów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających
Klientów i wciąż poszukując innowacyjnych rozwiązań, stworzyliśmy miejsce, w którym znajdziesz niebanalne
pomysły dla domu i ogrodu. Nie tylko zamówisz u nas tarasy, podłogi oraz materiały dla aranżacji ścian.
Zapewnimy Ci także profesjonalną usługę montażu dla każdego z nich. Naszym celem jest zaoszczędzenie
Twojego cennego czasu. Zadbamy o Twój komfort i wygodę, rozwiejemy wątpliwości, zaskoczymy przystępną
wyceną. Stawiamy na fachowe doradztwo i połączenie piękna z praktycznością. Nasz Salon Ściany Tarasy i
Podłogi w Bielsku-Białej to miejsce, w którym napijesz się dobrej kawy, zasięgniesz fachowej porady i dokonasz
kompleksowych zakupów.
Precyzyjnie dobieramy materiały do naszej oferty. Proponujemy sprawdzone produkty, które posiadają
niezbędne atesty i certyfikaty. Stawiamy na najwyższą jakość, ale nie zawsze w najwyższej cenie!
Znajdziesz u nas:
•
Podłogi drewniane: lite deski oraz parkiety a także szeroki wybór podłóg warstwowych (nad ogrzewania
podłogowe!) – m.in. FINISHPARKIET, BALTIC WOOD, PANMAR, NELA ONE, KACZKAN, ABARO.
Szukasz niepowtarzalnej podłogi drewnianej? Znajdziesz ją w kolekcji desek trójwarstwowych, które
•
produkowane są– także z możliwością wykonania Twojego projektu! - wyłącznie dla naszej firmy!
•
Podłogi laminowane, winylowe, korkowe, HYDROCORK, panele LVT, MY FLOOR, FALQUON, JANGAL,
WICANDERS
•
Podłogi fornirowane VENIFLOOR
•
Tarasy: z drewna egzotycznego, modrzewia syberyjskiego oraz kompozytowe, moduły tarasowe, elewacje
i ogrodzenia – DLH, TWINSON, GAMRAT, KOVALEX, ULTRASHIELD, IDECK LUNA, TERASO WPC, HORTUS,
SOFTLINE, TORRO TIMBER, MEGAWOOD
•
Tapety tekstylne, naturalne, winylowe, łazienkowe, flizelinowe oraz papierowe producentów z całego
świata
•
Panele dekoracyjne 3D VIA PANELS
•
Blaty drewniane
•
Sztukaterie oraz listwy przypodłogowe – ORAC, NMC, DZIURSKIP, CEZAR
•
Beton architektoniczny – płyty i dekory a także meble, donice i dekoracje MORGAN & MULLER
•
Kamień dekoracyjny z Akademii Kamienia
Zapraszamy!

BIELSKO-BIAŁA
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AQUACLEAR
43-100 Tychy
ul. Szuwarków 12
Tel: (032) 227 9286
Kom: 512 350 050
www.aquaclear24.pl
biuro@aquaclear24.pl
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie firmy AquaClear typu AT to jedna z najlepszych ofert na rynku
europejskim. Oczyszczalnie typu AT to najnowsza generacja oczyszczalni biologicznych. Posiadają niezbędne
certyfikaty Unii Europejskiej oraz są w pełni ekologiczne. Zaletą naszych oczyszczalni jest również fakt, że nie
wydzielają one żadnych zapachów dzięki czemu istnieje możliwość ich montażu w bliskiej odległości budynku.
Proces oczyszczania składa się z kilku technologicznych etapów. Ścieki dopływają do komory aneksyjnej, gdzie
dochodzi do biologicznego usuwania azotu i fosforu. Dalej ścieki wpływają do napowietrzonej przestrzeni
z osadem czynnym (bakterie) gdzie dochodzi do biologicznej degradacji organicznych zanieczyszczeń oraz
nitryfikacji azotu amonowego. Dalszym stopniem oczyszczania jest separacja polegająca na oddzieleniu
osadu czynnego od oczyszczanych ścieków.
Skuteczność oczyszczania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. Dz.U.137,
poz 984):
1.
2.
3.

BZT5: 97,2%
CHZT: 88,1%
Zawiesina ogólna: 94,0%

Zalety oczyszczalni typu AT:
1.
Posiada certyfikat Unii Europejskiej
2.
Wysoka jakość oczyszczania (97% czystości, II klasa wód czystości)
3.
Małe koszty inwestycji
4.
Małe koszty eksploatacji (około 50 PLN na rok)
5.
Prosty i łatwy montaż
6.
Bezgłośne i bezzapachowe działanie
7.
Długi czas użytkowania
8.
Możliwość odzyskania i ponowne zużycie wody
9.
Małe wymiary
10. Prosta obsługa
Firma AquaClear daje 2-letnią gwarancje na montaż oraz gwarancje dożywotnią na jakość i efektywność
oczyszczania przy zapewnieniu właściwego funkcjonowania urządzeń technologicznych.
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie typu AT6 do AT50 oraz AT75 do AT250 są montowane w wielu krajach
Europu m.in.: Hiszpania, Francja, Niemcy, Słowacja, Czechy, Słowenia, Litwa, Szwecja, Rumunia, Austria oraz
w Kolumbii i Syrii.
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ARTOKNA
ul. Bukowa 20
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 815 13 42; (33) 496 41 69
tel.kom. 508 239 299
www.artokna.pl
e-mail: biuro@artokna.pl;
bielsko@artokna.pl
Od 1998 roku jesteśmy związani z branżą stolarki budowlanej. Od roku 2002 działamy nieprzerwanie w branży
na terenie Bielska-Białej oraz całego województwa Śląskiego (Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Goczałkowice,
Jaworze, Bystra, Szczyrk, Pisarzowice, Wilamowice, Kęty, Bestwina, Międzyrzecze, Mazańcowice, itp). Zdobyte
doświadczenie i systematyczne szkolenia prze kładają się na znakomitą znajomość produktów i sposobów
ich montażu.
Wyszkoleni doradcy pracujący w branży wiele lat, dopasują rozwiązania najbardziej pasujące do Państwa
sytuacji w zakresie:
- Okien PVC
- Rolet zewnętrznych
- Bram garażowych
- Drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
- Osłon wewnętrznych (rolety materiałowe, plisy)
- Siatek antyinsektowych
- Montażu
- Montażu warstwowego
- Serwisu
Od początku kładziemy szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i prac montażowych, stosując
nowoczesne rozwiązania.
Do najlepszej jakości produktów dokładamy to coś, co sprawia, że zaufało nam wielu klientów. Rozumiejąc, że
dla wielu rodzin zakup okien jest inwestycją na całe życie dokładamy wszelkich starań, aby była to inwestycja
trafiona, a wybrane rozwiązania najlepsze. Nie “wciśniemy” Ci produktu, czy montażu który budzi nasze
wątpliwości- przedstawimy alternatywne rozwiązania.
Kompletna oferta
Współpracujemy z kilkoma producentami, dlatego też możemy zaoferować możliwie najbardziej pełną
ofertę produktów.
Przedstaw nam swoje oczekiwania, a my dobierzemy produkt i usługi do Twoich potrzeb bazując na naszej
wiedzy i doświadczeniu.
Niezależność
Nie jesteśmy salonem firmowym żadnego z producentów. Status „autoryzowanego przedstawiciela” pozwala
nam zawsze proponować te rozwiązania, które uważamy za najkorzystniejsze, bez przymusu reprezentowania
stanowiska tylko jednego producenta.
Dobra marka
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zweryfikować rynek dostawców tak, aby współpracować tylko z
najlepszymi. Stolarka zgodna z oczekiwaniami, dobrej jakości i dostarczona na czas to podstawa. Bez dobrego
produktu, inwestycja nie da pełnej satysfakcji, ale nawet najlepsze okno czy drzwi nie są jeszcze gwarancją
całkowitego sukcesu.

BIELSKO-BIAŁA
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Artech WÓZKI WIDŁOWE
ul. Firmowa 12
34-321 Łękawica
tel. 33 8622606
fax 33 8622572
mail biuro@widlak.net
www.artech-wozki.com.pl
Oferta firmy Wózki Widłowe ARTECH Sp.J. w Łękawicy obejmuje dostawę wózków widłowych nowych i
używanych firm Komatsu i Toyota.
W swojej ofercie posiadamy również terenowe wózki specjalistyczne firm JCB i Ausa oraz wózki boczne firm
Baumann i Combilift.
Prowadzimy serwis wózków widłowych wszystkich marek. Wykonujemy naprawy bieżące i przeglądy wózków
u klienta, jak również remonty w naszym warsztacie.
Jesteśmy importerem części zamiennych do wózków widłowych wszystkich marek, pomp hydraulicznych
oraz gumowych gąsienic do minikoparek
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Art-Styl Usługi ślusarsko-spawalnicze
ART- STYL Usługi Ślusarsko-Spawalnicze
ul. Armii Krajowej 18 ; 34-300 Żywiec
www.art-styl.com.pl
biuro@art-styl.com.pl
Tel. 668 107 861
Firma Art-Styl specjalizuje się w produkcji bram dwuskrzydłowych oraz przesuwnych, furtek, przęseł
ogrodzeniowych,
balustrad wewnętrznych i zewnętrznych. Wysoka jakość naszych produktów oraz obsługa klienta pozwoliła
nam nabyć szeregi klientów.
Teraz także i Ty możesz zostać jednym z nich!

ASTAR
34-312 Międzybrodzie Bialskie
ul. Strażacka 3
tel. +48 (33) 866 15 48
tel./fax +48 (33) 866 15 49
tel. kom. +48 501 564 161
www: http://www.astar-narzedzia.pl
email: poczta@astar-narzedzia.pl
Mamy przyjemność przedstawić naszą ofertę produkcyjną profesjonalnych, o wysokiej jakości narzędzi
diamentowych dla budownictwa, przemysłu kamieniarskiego, szklarskiego oraz materiałów ogniotrwałych. W
nasze ofercie znajdziecie Państwo tarcze diamentowe, wiertła diamentowe, koronki diamentowe, diamentowe
dyski szlifierskie, wiertnice do betonu, przecinarki jezdne i przecinarki drogowe.
Wyróżniamy się ciągłym i energicznym wysiłkiem badawczym i produkcyjnym, aby dostarczać narzędzia
diamentowe właściwie dobrane dla każdego zastosowania; produkujemy narzędzia o wysokiej wydajności,
aby oszczędzać koszty pracy oraz czas.
Wykonujemy również regenerację zużytych segmentów diamentowych na piłach, dyskach szlifierskich oraz
wiertłach rdzeniowych. Narzędzia diamentowe dostarczamy dla naszym klientów spedycjami lub pocztą.
Zapoznaj się z pełną ofertą narzędzi diamentowych.
Oferujemy koronki diamentowe, rurowe koronowe z segmentami diamentowymi różnych typów o
zróżnicowanej twardości – odpowiednio dla różnych rodzajów zadań.

BIELSKO-BIAŁA
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Auto-Gazda Citroën
Ul. Warszawska 328
43-319 Bielsko Biała
+48 33 821 80 16
kontakt.bielsko@citroen.auto-gazda.pl
www.auto-gazda.pl
Auto Gazda Group to sieć nowoczesnych, autoryzowanych punktów dealerskich marek: Citroën, DS, Mazda,
Škoda
Kompleksowa oferta
Punkty dealerskie Auto Gazda powstają i rozwijają się w celu zapewnienia Klientom profesjonalnej,
kompleksowej obsługi. Oferujemy:
•
sprzedaż samochodów nowych (osobowych i dostawczych)
•
sprzedaż flotową
•
skup i sprzedaż samochodów używanych
•
usługi finansowania (kredyty, leasingi) i ubezpieczenia
•
sprzedaż części zamiennych i akcesoriów
•
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
•
pełną gamę usług z zakresu mechaniki (komputerowa geometria podwozia, montaż i serwis klimatyzacji,
montaż i serwis instalacji gazowej, diagnostyka komputerowa, wymiana ogumienia, wymiana szyb)
usługi Assistance, samochody zastępcze, usługi Pomocy Drogowej (tel. 502 276 096)
•
•
naprawy powypadkowe pojazdów wszystkich marek (stół naciągowo-pomiarowy - laserowy pomiar)
•
usługi lakiernicze (komora bezpyłowa, komputerowy dobór koloru, system lakierów wodnych)
•
bezgotówkowe rozliczenia z ubezpieczycielami
•
wynajem samochodów
•
usługi myjni
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BALUSSPAW
Stanisław Polak
Zakład Produkcyjny
Pawel Mała 4
www.balusspaw.pl
505 132 363
Balustrady ze stali nierdzewnej
Zadaszenia szklane na konstrukcji oraz na naciągach.
Konstrukcje pod schody ze stali nierdzewnej oraz stal malowana.
W ofercie również mamy grile i paleniska przenośne ogrodowe.
Tarasy, bramy, ogrodzenia

Bank Zachodni WBK
Oddział w Bielsku-Białej
Ul. Partyzantów 22
43-300 Bielsko- Biała
tel. 33 819 10 00
Bank Zachodni WBK jest trzecim co do wielkości bankiem w Polsce, członkiem grupy Santander – jednej
z największych grup finansowych świata i największej instytucji finansowej w świecie euro. Misją banku
jest pomoc Klientom w codziennych sukcesach. Kierując się wartościami : Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie
oraz dbając o prostotę produktów i procedur, oferujemy swoim Klientom atrakcyjne usługi na miarę ich
potrzeb i oczekiwań. Posiadamy zespół profesjonalnych doradców hipotecznych. Dzięki znajomości rynku
mieszkaniowego oraz współpracy ze sprawdzonymi developerami możemy zaproponować Państwu atrakcyjny
kredyt z przeznaczeniem na zakup wymarzonej nieruchomości w sprawnym i szybkim procesie, przy wsparciu
naszych doświadczonych pracowników.
Dla wszystkich Klientów odwiedzających Targi w dniach 07-09 kwietnia 2017, którzy przy naszym
stanowisku wypełnią ankietę targową oraz do dnia 31 lipca 2017 złożą kompletny wniosek o kredyt
hipoteczny przygotowaliśmy specjalną ofertę w postaci obniżonej prowizji w wys. 1,0%. Bank
Zachodni WBK jest aktywnym uczestnikiem programu Mieszkanie dla Młodych oraz specjalizuje się
w kredytowaniu budownictwa jednorodzinnego w systemie gospodarczym. Oferujemy atrakcyjne
warunki cenowe przy minimalnym udziale własnym na poziomie 10%, w przypadku objęcia kredytu
ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego - na koszt banku.
Serdecznie zapraszamy do naszego stoiska na terenie Targów i oczywiście do naszych oddziałów
oraz do kontaktu z naszą infolinią: 1 9999.
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Beskidzkie Centrum
Kotłów i Instalacji
HURTOWNIA INSTALACYJNA

www.ogrzewaniesib.pl

Firma SIB
działająca od 1999 r. specjalizuje się w technice grzewczej, montażu
instalacji wodno-kanalizacyjnych, pomp ciepła oraz intalacjach solarnych.
Jesteśmy największym w regionie autoryzowanym dystrybutorem kotłów TEKLA
- to jedna z naszych topowych marek. Jako firma specjalizująca się między innymi
w kotłach, posiadamy w ofercie także modele i akcesoria innych wiodących firm
jak MCE, Zgoda, DEFRO czy SAS. Na życzenie Klienta dostarczymy praktycznie
każdy inny, dostępny na polskim rynku, kocioł grzewczy o dowolnej mocy
i przeznaczeniu.
W ciągłej ofercie posiadamy w naszych sklepach:
• kotły na paliwa stałe
• kotły olejowe
• kotły gazowe
• kotły kondensacyjne

• kotły stalowe
• kotły żeliwne...

Szeroki wybór dostępnych modeli oraz dodatkowego osprzętu w połączeniu
z naszymi profesjonalnymi doradcami gwarantują, że każdy Klient znajduje
w naszej ofercie najbardziej odpowiadający swoim potrzebom sprzęt.
Prowadzimy sprzedaż kotłów znajdujących zastosowanie w budynkach
mieszkalnych, użyteczności publicznej a także wielkopowierzchniowych
obiektach handlowych i innych budynkach spejalnego przeznaczenia.
Nasza firma to połączenie wieloletniego doświadczenia nabytego w trakcie
dopasowywania standardów najlepszych kotłów do wymagań Klientów z wiedzą
teoretyczną i praktyczną nabytą poprzez ciągłe szkolenia i praktykę w terenie.
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SIEDZIBA • SKLEP • HURTOWNIA
BUCZKOWICE

ODDZIAŁ LIPOWA
SKLEP DETALICZNY

ul. Miodońskiego 1
43-374 Buczkowice
tel. 33 817 71 21 • kom. 501 184 928

34-324 Lipowa 894
centrum - naprzeciwko OSP
kom. 501 184 928
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Bioeko Ekologiczne ogrzewanie
34-300 Żywiec
ul. Fabryczna 5
506 033 821
bioeko1@o2.pl
FIRMA NOVA
43-300 Bielsko Biała
ul. Legionów 54
tel/fax (33)816 54 90
kom. 509 969 626
biuro@paliwopelet.pl
www.paliwopelet.pl
Ekologiczne systemy grzewcze wykorzystujące jako paliwo: pelet, drewno, brykiet, zboża. Kompleksowo
zaopatrujemy klienta w system grzewczy oraz paliwo. Posiadamy skład peletu drewnianego Lava i Olimp, a
także peletu węglowego Varmo. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem kotłów Kostrzewa, Kielar i włoskich
piecyków na pelet Artel.
Oferujemy:
-sprzedaż kotłów i palników na pelet, węgiel, drewno,
-montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów i palników,
-projektowanie, instalowanie ekologicznych systemów grzewczych,
-adaptacja kotłowni gazowych, olejowych, węglowych do zasilania peletem.

BRUK-BET Sp. z o.o.,
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
tel. 801 209 047
www.bruk-bet.pl
Firma Bruk-Bet® to czołowy polski producent kostki brukowej, od ponad 30 lat działający w
branży budowlanej. Bruk-Bet® oferuje bogatą gamę kostek brukowych i wielkoformatowych płyt
brukowych, innowacyjnych płyt tarasowych z powłoką Perlon®, a także specjalizuje się w produkcji
elementów małej architektury, w tym stopni schodowych oraz dekoracyjnych płyt i kamieni
ściennych. Jej odbiorcami są zarówno inwestorzy prywatni, jak i podmioty odpowiedzialne za
realizację dużych inwestycji publicznych. Bruk-Bet® jest także producentem energooszczędnego
systemu budowy Termalica®. System budowy Termalica® z betonu komórkowego to kompleksowe
rozwiązanie do wznoszenia jedno - i wielowarstwowych ścian konstrukcyjnych wszelkich obiektów
budowlanych, polecane szczególnie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.
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Budownictwo OSTAFIN
Ul. Krakowska 72
32-650 Kęty
Tel.: 606-417-023
Tel.: 696-023-824
www.ostafin.pl
biuro@ostafin.pl
Usługi budowlane świadczymy od 1969 roku! Jesteśmy firmą rodzinną. Od dwóch pokoleń
specjalizujemy się w kompleksowej bądź zadaniowej realizacji obiektów budowlanych
przemysłowych, użyteczności publicznej, a także obiektów mieszkalnych. Świadczymy usługi
budowlane dla inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych na terenie Małopolski oraz Śląska
(m.in. powiat bielski, żywiecki, oświęcimski, wadowicki). Zrealizowaliśmy już ponad 140 projektów!.

Carpetstone
Carpetstone Sp. z o.o.
34-300 Żywiec
Ul. Za Górą 29
Telefon: +48 796 198 819
„Firma CARPETSTONE to lider rynku nawierzchni tarasów , balkonów , podjazdów, schodów wykonanych
w technologii tzw „kamiennych dywanów”. CARPETSTOPNE doskonale wie o niesamowitych zaletach i
korzyściach tego typu produktów i poprzez swoją wiedzę, doświadczenie oraz wsparcie technologiczne
oferuje klientom pełen zakres systemów oraz produktów uzupełniających. Otwieramy dla Państwa nowa
epokę systemów kamiennych dywanów na rynku polskim. Firma CARPETSTONE jest wyłącznym importerem i
dystrybutorem na rynku polskim rewelacyjnej firmy TOPSTONE – praktycznie lidera światowego w systemach
żywicznych i kamiennych dywanach. Firma TOPSTONE istnieje na rynku od 1996 roku i jest producentem wielu
opatentowanych rozwiązań dla kamiennych dywanów m.in. jako jedyny producent oferuje kamienny dywan na
powierzchnie pionowe oraz wiele innych uzupełniających produktów, które tworzą prawdziwe pełne systemy
przeznaczone do różnych zastosowań. W końcu na rynku polskim szeroko są dostępne najnowocześniejsze
rozwiązania w bardzo przystępnej cenie. Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą.”
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CENTRUM PELLETOWE JURMAR
DYSTRYBUTOR PELLETU OLCZYK®
ul. Towarowa 26
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 660 855 000
biuro@centrumpelletowe.pl
CENTRUM PELLETOWE JURMAR powstało w Bielsku-Białej z myślą o kompleksowej obsłudze Klientów
poszukujących profesjonalnego doradztwa w ramach niskoemisyjnych instalacji grzewczych na pellet
oraz fachowego wsparcia w doborze bezpiecznego dla instalacji pelletu o możliwie najwyższej wydajności
energetycznej.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo kotły, kominki i piece najnowszej generacji oraz najlepszej jakości pellet
drzewny, energetycznie wysoce wydajny, certyfikowany w ramach DIN PLUS i EN PLUS A1, czysty, w 100% tach ekologiczny. Zapewnienie Państwu bogatej oferty na biopaliwo (pellet drzewny) jest dla nas możliwe
m.in. dzięki przejęciu dystrybucji Pelletu Olczyk® na terenie Bielska – Białej i okolic.
Producentem Pelletu Olczyk® jest TARTAK „OLCZYK”, niekwestionowany leader w produkcji tarcicy
impregnowanej, zanurzeniowo, ciśnieniowo struganej lub suszonej, więźby dachowej i dalszych produktów
bogatego asortymentu tartacznego, które znajdziecie Państwo na www.tartakolczyk.com.pl
Na zaufanie Użytkowników Pelletu Olczyk® w regionie Bielska – Białej i okolic pracujemy obecnie wspólnie
z TARTAKIEM „OLCZYK” gwarantując Państwu profesjonalne doradztwo i obsługę klienta na najwyższym
poziomie.
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Centrum Sprzedaży FCA Poland
ul. Katowicka 24, 4
3-300 Bielsko-Biała,
Tel. 33 813 44 42, Pomoc Drogowa 502 185 777
Dealer Grupy Fiat jest największym na terenie Bielska-Białej i okolic autoryzowanym dealerem samochodów
Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth.
W ofercie dla swoich klientów posiada:
•
sprzedaż samochodów nowych
•
sprzedaż samochodów używanych
•
sprzedaż oryginalnych części zamiennych i akcesoriów
•
finansowanie ( kredyt, leasing)
•
ubezpieczenia
•
serwis mechaniczny
•
serwis blacharski ( bezgotówkowe rozlicznie szkód komunikacyjnych)
•
Stację Kontroli Pojazdów
•
pomoc drogową
Aktualna ofertę można znaleźć na stronie internetowej :
www.centrumsprzedazy-fca.pl
www.facebook.com/CentrumSprzedazyFiatAutoPoland

BIELSKO-BIAŁA

25

51 Międzynarodowe Targi Budownictwa

TWÓJ DOM 2017

CERAMED
ul. Piekarska 163
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 82 98 770
fax 33 82 98 773
tel. : 600 230 468
www.ceramed.eu

•
•
•

PŁYTKI CERAMICZNE
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE
Z A P R A S Z A M Y
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D&D GROUP Sp. z o.o.
DYSTRYBUTOR OŚWIETLENIA LED
ul. Ostrów 418A, 37-700 Ostrów/k. Przemyśla
tel. +48 787 440 490
e-mail: led.dnd@gmail.com
www.ledndgroup.com
SWT Sp. z o.o.
PRODUCENT OŚWIETLENIA LED
ul. Romana Rybarskiego 7
32-640 Zator
tel. 33 483 34 36, tel. kom. +48 696 673 585
e-mail: sekretariat@swtech.eu
www.swtech.eu
Firma D&D Groupspecjalizuje się w dystrybucji wysokiej klasy produktów firmy SAFE WORLD
TECHNOLOGIES - polskiego producenta energooszczędnego oświetlenia ledowego.
Oferujemy:
- indywidualny projekt dopasowany do potrzeb każdego klienta,
- doradztwo w zakresie odpowiedniego doboru oświetlenia,
- profesjonalny montaż i późniejszy serwis,
Produkty LED sprzedawane przez naszą firmę charakteryzują się trwałością i solidnością wykonania
z wysokiej klasy materiałów oraz zastosowaniu w produkcji najnowszych technologii, co gwarantuje
funkcjonalność i wysoki próg niezawodności.Największą ich zaletą jest uzyskanie wysokiego
współczynnika wydajność świetlnej, w stosunku do poboru energii. To wszystko sprawia, że
stosowanie naszych wyrobów przyczynia się do ochrony środowiska.
Nasza oferta skierowana jest dla obiektów handlowych, przemysłowych i produkcyjnych orazdla
mniejszych pomieszczeń tj. biura, korytarze, garaże, czy warsztaty.
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DACHÓWKI TILECO
80-209 Dobrzewino,
Stolarska 12
Tel. 608 380 721
Email: biuro@tileco.pl
www tileco.pl
Oferujemy nowość na rynku pokryć dachowych - innowacyjne dachówki i gąsiory kompozytowe.

Dachy Moskała
Kończyce Wielkie ul. Katowicka 4
43-419 Hażlach
www.dachy-moskala.pl
tel. 500 789 449
moskala.joachim@gmail.com
Dystrybutor Pokrycia dachowe Joachim Moskała zaprasza.
Z przyjemnością informujemy o możliwości poznania znakomitych zalet dachówki gontopodobnej z
posypką firmy TILCOR z Nowej Zelandii należącej do ROSS ROOF GROUP LTD. TILCOR to jedyna
światowa firma produkcyjna, która sprowadza na rynek Polski dachówki z posypką w 100%
wyprodukowane w Nowej Zelandii. Nasza technologia bazuje na najlepszej nowozelandzkiej stali
wyprodukowanej na bazie unikalnej rudy żelaza z tego kraju, powleczonej stopem
aluminiowocynkowym Al-Zn. Kruszywo skalne, to oryginalne, wyjątkowe w swych kolorach okruchy
skalne wydobywane w kilku własnych kamieniołomach Wyspy Północnej Nowej Zelandii. Dachówki
są objęte 50-letnią gwarancją producenta.
Unikalne i oryginalne materiały bazowe oraz produkcja podlegająca surowym normom technicznym
Nowej Zelandii sprawiają, że jesteśmy obecnie jedynym producentem oferującym dachówki z
posypką o tak wysokiej jakości produkowane wyłącznie w fabryce w Nowej Zelandii. Tylko TILCOR
oferuje legendarną nowozelandzką jakość. Pozostałe produkty obecne na naszym rynku są
wytwarzane w różnych krajach Europy na bazie różnych komponentów.
Jesteśmy do usług: www.dachy-moskala.pl
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DEWRO WRÓBEL SP. J.
DEWRO Wróbel Spółka Jawna
43-512 Bestwina
ul. Braci Dudów 42
tel. 033- 845-64-83
e-mail: salon@dewro.pl
www.dewro.pl
Producent wysokiej klasy stolarki drzwiowej wewnętrznej.
W ofercie ponad 140 modeli drzwi fornirowanych, produkowanych na indywidualne
zamówienie
klienta, jak również drzwi techniczne (pożarowe EI30, EI60 dymoszczelne, akustyczne 42dB)
przeznaczone dla hoteli, biur i instytucji. Istnieje możliwość wykonania stolarki w nietypowych
wymiarach i kolorach.
Zapewniamy:
– profesjonalne doradztwo,
– pomiar na budowie
– autoryzowane ekipy montażowe,
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego
SALON FIRMOWY DEWRO
43-300 Bielsko-Biała
ul. gen. Józefa Kustronia 47a
tel.: +48 33 810 11 29
kom. 506 130 936
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DOMOTERM izolacje natryskowe
ul. Kościuszki 33
47-400 Racibórz
660 010 077, 728 483 862
info@domoterm.pl
Jesteśmy Autoryzowanym Wykonawcą SkutecznejIZOLACJI ICYNENE – grupy wykonawczej pracującej
na piance poliuretanowej H2Foam kanadyjskiego producenta ICYNENE.
Ocieplamy poddasza, stropy oraz ściany w budynkach jednorodzinnych oraz obiektach przemysłowohandlowych i rolniczych.
W swojej ofercie wykonujemy również termo i hydroizolacje budynków pianką
zamkniętokomórkową.
Zapraszamy na naszą stronę: www.domoterm.pl

DOM PLUS Sp. z o.o.,
32-002 Kokotów 752/ k. Krakowa,
tel. 509 528 232,
www.domplus.org.pl
Oferujemy zdrowy, naturalny i ekonomicznie optymalny dom zero-energetyczny. Gwarantuje on zawsze
świeże, czyste i wolne od alergenów i pyłów powietrze, wodę o neutralnym zapachu i smaku oraz naturalne
ciepło.
Wybudujemy go na Państwa działce, odpowiadając za cały proces budowy – od projektu, przez prace
budowlane do oddania kluczy. Proponujemy Państwu cztery projekty domów 95 m2, 120m2, 150m2 i 180m2..
Zapraszamy do spotkania w naszym domu zero-energetycznym w Kokotowie/k Krakowa. Po podpisaniu
umowy przedwstępnej mogą Państwo poczuć komfort środowiska domu zero-energetycznego i spędzić w
nim bezpłatnie jedną noc.
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DREWBET
„DREWBET – Spółka Jawna”
ul.Staszica 3
43-330 Wilamowice
Tel. kom. 607 10 50 90
Tel.kom. 503 115 303

www.drewbet.pl
Zakład nr 1				
Zakład nr 2
„DREWBET” Grzyb-Kotynia-Rogaczewski Sp.J.
„DREWBET – SPÓŁKA JAWNA”			
Zbrojewsko 14				
ul. Górnicza 1
42-165 Lipie				42-160 Kłobuck
tel./fax. 034 317-39-97 do 98
tel. 034 318-90-27 do 28			
fax. 034 371-44-64				
e-mail: drewbet1@drewbet.pl			
e-mail: drewbet@drewbet.pl
OGRODZENIA				
•
•
•
•
•
•
•

drewniane
metaloplastyka
betonowe o różnych wzorach i wysokościach
betonowe z pustaków łupanych
bramy i furtki
palisada betonowa łupana
systemowe podmurówki i łączniki
betonowe
TARTAK 				
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kostka szlachetna śrutowana
kostka płukana
kostka obijana postarzana
krawężniki
rabatki (obrzeża), oporniki
bloczki betonowe
korytka ściekowe
odwodnienia liniowe
palisada betonowa
płytki chodnikowe

więźby dachowe
palisada drewniana
impregnacja ciśnieniowa
tarcica			

GARAŻE
•
z prefabrykowanych elementów betonowych
•
ELEWACJE
•
pustaki elewacyjne
płytki elewacyjne
•
KOSTKA BRUKOWA
•
kostka brukowa
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EKOLPLUS Krzysztof Długosz
ul. Łączna 10
34-300 Żywiec
tel. 601 975 679 , 33 861 55 82
www.ekolplus.pl
e-mail: biuro@ekolplus.pl
Jesteśmy firmą inżynieryjno-instalacyjną, która istnieje na rynku już od wielu lat i z sukcesem propaguje
urządzenia wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii.
Wykonaliśmy wiele instalacji na obiektach o mocach grzewczych nawet pow. 100kW
zarówno poprzez pompy ciepła jak i inne kotły wraz z centralami wentylacyjnymi
do 5.000 m3/h.- nie tylko w Polsce, ale także na Słowacji w klinice medycznej “HELIOS” Zrealizowaliśmy tam
ogrzewanie i chłodzenie podłogowe, ścienne jak i sufitowe wraz z wentylacją mechaniczną przystosowaną
do celów medycznych.
Nasza siedziba to Energooszczędny Dom Pokazowy wyposażony w pompę
ciepła, kolektor słoneczny oraz rekuperator, a także ogniwa fotowoltaiczne i turbine wiatrową.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferujemy profesjonalne doradztwo w doborze oraz wykonaniu instalacji:
pomp ciepła,
systemów chłodzenia w oparciu o pompę ciepła,
central wentylacyjnych,rekuperatorów,klimatyzatorów,
ogniw fotowoltaicznych,
kondensacyjnych kotłów gazowych ,
ogrzewania podłogowego i ściennego,
oraz
przygotowanie i monitorowanie wniosków o dotacje,
opiekę serwisową i poserwisową zamontowanych urządzeń,
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EKOSUN
EKOSUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Karpacka 15, 43-300 Bielsko-Biała
infolinia: 801 906 222
tel.: 33 499 88 66
e-mail: biuro@ekosun.pl
ekosun.pl
Oferujemy ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:
- Ogniwa Fotowoltaiczne
- Kolektory Słoneczne
- Pompy Ciepła
Z nami KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA:
- Bezpłatne doradztwo
- Opracowania techniczne
- Przygotowanie i monitorowanie wniosków o dotacje
- Montaż systemów i odbiór techniczny
- Opieka gwarancyjna i pogwarancyjna
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ELEN MEBLE
Salon Elen - Gemini Park
Bielsko-Biała ul. leszczyńska 20
bbiala@elen.pl
506 295 742
33/873 10 71
www.elen.pl

ELEN MEBLE
kuchnie-biblioteki-garderoby-łazienki

ELTROX
43-300 Bielsko-Biała
ul. Żywiecka 132,
tel. 514 759 320
bielsko@eltrox.pl
42-280 Częstochowa
ul. Główna 23
(34) 34 11 461
Eltrox.pl to sklep działający zarówno w formacie stacjonarnym jak i online, oferujący szerokie
spektrum produktów i usług. Wśród najważniejszych obszarów naszej działalności wymienić należy:
monitoring, systemy alarmowe, zabezpieczenia PPOŻ, kontrolę dostępu, sprzęt sieciowy, routery,
UPS, szafy rackowe, inteligentny dom, automatyka bram, domofony, wideodomofony, oświetlenie
LED, telewizję naziemną i satelitarną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagających
Klientów do naszej oferty włączyliśmy również szeroką gamę usług towarzyszących, tj. usługi
zabezpieczenia przeciwpożarowego, profesjonalne usługi z zakresu projektów realizowane
przez nasz dział techniczno-projektowy, kompleksowe wsparcie inwestycyjne oraz szeroki wybór
szkoleń technicznych przeznaczonych dla instalatorów i wykonawców. Szeroki zakres dystrybucji
elektroniki, kompleksowe doradztwo oraz profesjonalne usługi serwisowo-montażowe to
gwarancja zadowolenia naszych Klientów.
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EURO TECH
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FELLO Poręcze, balustrady
Grzegorz Kania
43-229 Ćwiklice
ul. Spokojna 61a
tel. kom. 697 536 035
Systemowe balustrady Fello przystosowane do własnego montażu
Poręcze ścienne
Balkony francuskie
Ogrodzenia systemowe
Lakiernia proszkowa
Imitacja drewna na stali
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FIRMA MENTEL
43-346 Bielsko-Biała
ul. Katowicka 96
tel. 33-811 10 66
tel. kom. 602 282 118
fax 33 811 20 57
www.mentel.com.pl
e-mail: biuro@mentel.com.pl, www.facebook.com/firmamentel
Firma MENTEL od ponad 20 lat zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną kompleksowego
wyposażenia kuchni i łazienek. W ofercie znajdą Państwo m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

zlewozmywaki marki BLANCO, FRANKE, SCHOCK, TEKA, PYRAMIS, VALVEX, DEANTE, ALVEUS,
INTRA,
baterie kuchenne i łazienkowe – DEANTE, VALVEX, BLANCO, FRANKE, BLUE WATER, PYRAMIS,
TEKA, RUBINETA, KLUDI, DAMIXA,
sprzęt AGD do zabudowy wszystkich obecnych i cenionych firm na rynku,
wyposażenie łazienek – ceramika sanitarna – CERASANIT, KOŁO, ROCA,
wanny, kabiny firmy SANPLAST, KOŁO, POOL-SPA, ROCA,
meble łazienkowe – FILA, CERASANIT, KOŁO,
urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej,
filtry do wody BRITA

Działamy na terenie całego kraju zaopatrując studia meblowe, firmy produkujące meble, sklepy
sanitarne, salony łazienkowe, firmy prowadzące inwestycje.
Towar do odbiorców hurtowych dostarczamy własnym transportem na odległość do 100 km lub
za pośrednictwem firm kurierskich.
Towar dla klientów detalicznych do 10 km – GRATIS.
Zapraszamy do naszego sklepu firmowego, które mieści się w Bielsku-Białej przy ulicy Katowickiej
96 oraz na nasz Fanpage na Facebook www.facebook.com/firmamentel, gdzie znajdą Państwo
informacje o aktualnych nowościach, promocjach i wyprzedażach.
WYPOSAŻENIE KUCHNI I ŁAZIENEK W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI
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FIZIA Zakład Stolarski
ul. Pałki 15, 44-240 Żory
tel: 32 469 88 88
tel.kom. 508 118 105
e-mail: biuro@fizia.pl
FIZIA Zakład Stolarski istnieje na rynku od 1967 roku, od samego początku działalności kładziemy
nacisk na najwyższą jakość oferowanych wyrobów. Specjalizujemy się w produkcji drzwi i
schodów, ale wykonujemy również całe realizacje obejmujące zabudowy i meble. Podejmujemy
się realizacji trudnych, nietypowych projektów, realizowanych na podstawie naszych wzorów
oraz indywidualnych koncepcji.

FILTRSYSTEM
Systemy Uzdatniania Wody
ul. Łukasińskiego 1
43-300 Bielsko-Biała
www.filtrsystem.pl, e-mail: biuro@filtrsystem.pl
tel/fax 338141505, tel 334964601, tel.kom. 604850847
Firma MTD Filtrsystem od 1993 roku zajmuje się technikami uzdatniania wody oraz sprzedażą filtrów. W
naszej ofercie znajdziecie Państwo filtry przemysłowe, oraz na potrzeby domowe.
Wśród nich odżelaziacze, zmiękczacze wody, sterylizatory UV, chloratory, filtry osmotyczne itd.
Stosujemy technologie światowych liderów, co daje Państwu gwarancję jakości i skuteczności zakupionych
urządzeń filtracyjnych.
Zapewniamy fachowe doradztwo a doboru urządzeń dokonujemy na podstawie laboratoryjnej analizy wody.
Zapraszamy do naszego sklepu firmowego!!
Końcem 2010 roku, w łonie naszej firmy powstał dział pod szyldem „Dom i Ogród Bez Chemii”, którego
głównym celem jest propagowanie wiedzy o metodach eliminacji toksycznych, chemicznych substancji z
naszych gospodarstw domowych i ogrodów. Oferta tego działu skierowana jest do rolników oraz wszystkich
tych, którzy ze względu na stan zdrowia, lub świadomość ekologiczną chcieliby do minimum ograniczyć
używanie w swoim domu chemii gospodarczej, a w ogrodzie nawozów sztucznych i chemicznych środków
ochrony roślin, zastępując je nowoczesnymi biologicznymi substancjami, zapewniającymi bezpieczeństwo
dla zdrowia i skuteczność działania. Serdecznie zapraszamy!!
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Futurodom-Podłogi,Drzwi,Panele
43-300 Bielsko-Biała
ul.Jutrzenki 20 (Żółte Pawilony)
tel:33/ 817 00 89
e-mail: sklep@futurodom.pl
www.futurodom.pl
Zapraszamy do naszego salonu podłóg i drzwi Futurodom
mieszczącego się na osiedlu Złote Łany przy ul.Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej.
Oferujemy panele i podłogi drewniane takich producentów jak Krono Original, Barlinek, Weninger, Finsa,
Tarkett, Kronopol oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne od DRE, Porta, Stolpaw, Invado, Erkado, Pol Skone.
W naszym salonie na prawie 300 m2 wystawiliśmy blisko 60 rodzajów drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ponad 150 rodzajów podłóg i paneli drewnianych.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również deski elewacyjne i tarasowe,akcesoria i listwy wykończeniowe
do podłóg,podkłady oraz klamki do drzwi.
Oferujemy profesjonalny montaż drzwi i podłóg w atrakcyjnych cenach.
Transport na terenie Bielska-Białej – GRATIS.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, a w soboty od 9.00 do 13.00.
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie umieszczamy aktualne informacje o promocjach i rabatach
facebook.com/futurodombielsko

Gamebo -dom
43-360 Bystra, ul. Szczyrkowska 144
tel. 33 822 88 80
gamebo8@gmail.com
tel. kom. 502-501-453
Firma Gamebo -dom mieszcząca się w Bystrej k/Bielska-Białej, zajmuje się budową domów szkieletowych
,niskoenergetycznych, prefabrykowanych. Materiały użyte do produkcji naszych domów spełnią oczekiwania
wymagającego klienta.
Przenikalność ścian zewnętrznych w naszych
domach to standardowo
0,14 W/m2 K i 0,11 W/m2K
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GARDEN SPACE
Salon Firmowy
Kula Sferyczna przy Centrum Handlowym TESCO
ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała
tel. kom. 534 860 626
salon.bielsko@gardenspace.pl
• www.gardenspace.pl
• www.oltre.pl
• www.zumm.pl
GARDEN SPACE to pierwsza polska firma multibrandowa oferująca wiodące i ekskluzywne
wyposażenie outdoor. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in meble ogrodowe, zadaszenia,
oświetlenie, baseny, sauny, grille, a także bogaty wachlarz nawierzchni outdoor. Z nami wzbogacą
Państwo również swój ogród w roślinność i ciekawe akcesoria. Kula sferyczna Garden Space to
unikatowa
powierzchnia ekspozycyjno-handlowa, prezentująca wiodące i ekskluzywne marki wyposażenia
outdoor w
wyjątkowych aranżacjach. W rezultacie Garden Space to kilkanaście najlepszych polskich i
światowych marek dostępnych w jednym miejscu!

Glass Center
ul. Katowicka 174a
43-300 Bielsko-Biała
tel. 731 730 730
biuro@glasscenter.pl
Szczegółową ofertą naszych produktów i usług znajdą Państwo na stronie: www.glasscenter.pl
Firma Glass Center z Bielska-Białej wyspecjalizowała się w realizacjach małej i dużej architektury
związanej ze szkłem. Jesteśmy firmą rodzinną z wieloletnią tradycją. Jako kolejne pokolenie staramy
się dopasować do aktualnych trendów w dziedzinie szkła.
W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.:
•
Barierki szklane
•
Lustra
•
Szkło lakierowane/lacobel
•
Laminowane panel szklane z grafiką
•
Drzwi szklane (piaskowane, grawerowane, laminowane z grafiką)
•
Kabiny prysznicowe
•
Schody szklane
•
Ścianki szklane
Współpraca z najlepszymi dostawcami i producentami szkła budowlanego gwarantuje najwyższą
jakość używanych przez nas materiałów.
Realizujemy zlecenia dla osób prywatnych, firm i instytucji według własnych projektów, wskazówek
klientów lub dostarczonej dokumentacji, zawsze stawiając na wysoką jakość, funkcjonalność oraz
wygodę przyszłych użytkowników. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie z dbałością
każdy detal.
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GLOBAL – TECH
P.H.U. GLOBAL – TECH
ul. Dworcowa 11a
42-520 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice
tel. (032) 264 86 86
tel./fax (032) 264 78 97
tel. kom. 0696 065 201, 0 696 065 202
www.rekuperatory.net.pl
www.gwc.net.pl
www.globaltech.com.pl
e-mail: biuro@globaltech.com.pl
Firma nasza oferuje:
1. centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła rekuperatory
2. gruntowe wymienniki ciepła (GWC)
3. wentylacje basenów kąpielowych
4. instalacje wentylacyjne
5. instalacje kominkowe
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz
wykonawstwa. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalowanych systemów. Udzielamy porad
technicznych w zakresie realizacji wentylacji obiektów.
Firma nasza zapewnia profesjonalną obsługę zarówno klientów prywatnych (lokatorów mieszkań
i domów jednorodzinnych) jak i instytucjonalnych (deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych) oraz firm
budowlanych.
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GROMOTKA
ul. Gagarina 12b
44-373 Wodzisław-Kokoszyce
tel. 0 501 260 464
biuro@gromotka.pl
www.gromotka.pl
Firma Gromotka jest producentem schodów, drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych. Zarówno schody
jak i drzwi są bardzo ważnym elementem każdego domu i w dużej mierze decydują o jego funkcjonalności.
Chcąc zaspokoić potrzeby naszych Klientów w tym zakresie, stawiamy na wysoką jakość naszych produktów
w połączeniu z ich estetycznym wykonaniem.
Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji schodów oraz drzwi,
w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym, zaowocowało bogatą ofertą wzorów, stanowiących
inspirację do tworzenia kolejnych realizacji. Szeroka gama wykończeń jaką Państwu oferujemy sprawia, że
praktycznie każdy projekt staje się unikalny. Tym samym pragniemy nadmienić że przedstawione w katalogu
modele schodów i drzwi mogą stanowić dla Państwa punkt wyjścia w procesie komponowania własnego
produktu.
Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, uwzględniając jego osobiste preferencje.
W oparciu o przedstawione nam oczekiwania, komponujemy schody oraz drzwi, które następnie wizualizujemy
w programie 3D, co znacznie ułatwia weryfikację projektu przed jego realizacją. Projektujemy tak długo, aż
osiągnięty efekt stanie się spełnieniem wyobrażeń naszych Klientów na temat idealnego wnętrza.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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Grupa Pulsar Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Legionów 26-28
(Centrum „Nowe Miasto”, bud. A002)
tel. 33 486 62 72
biuro@grupapulsar.pl
www.grupapulsar.pl
Nasze motto: "Słoneczko świeci - prąd z nieba leci!"
Produkty i usługi:
Systemy fotowoltaiczne i ich elementy:
•
panele fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, systemy mocujące, zarządzanie energią
•
doradztwo, projekty, instalacje i serwis
dla domu, gospodarstw rolnych i firm
•
Zajmujemy się kompleksowo usługami związanymi z projektowaniem, dostawą, montażem i
utrzymaniem instalacji fotowoltaicznych dla domów, gospodarstw wiejskich i dla firm. W naszej
ofercie znaleźć można gotowe przykłady instalacji fotowoltaicznych, które chętnie dopasujemy
do indywidualnych potrzeb klienta.
Zapewniamy dostawy paneli fotowoltaicznych oraz falowników dla fotowoltaiki czołowych polskich,
jak i największych światowych producentów.
Jesteśmy dystrybutorem i autoryzowanym instalatorem:
•
polskich falowników Spirvent,
•
polskich paneli fotowoltaicznych oraz foltowoltaicznych zestawów do grzania wody SELFA
•
polskich systemów montażowych CORAB
•
paneli fotowoltaicznych Sharp (Japonia) QCells (Niemcy-Korea), JA Solar (Chiny)
•
falownikówFronius (Austria), SolarEdge (Izrael-USA), Sofar Solar (Chiny)

Home Broker S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Oddział w Bielsku-Białej:
ul. Cechowa 6, 43-300 Bielsko-Biała
www.homebroker.pl
mail: kontakt@homebroker.pl
tel: 801 900 200
Home Broker SA – lider rynku nieruchomości w Polsce - świadczy usługi pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami. Poprzez szeroki wachlarz usług, Klienci mogą kupić, sprzedać lub wynająć
nieruchomości, w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań. Home Broker to kompleksowa usługa
doradztwa na każdym etapie planowania i dokonywania transakcji.
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Hydroterm
Międzyświeć
ul. Goleszowska 7
43-430 Skoczów
tel. 721 53 73 51
marcinlaciak@interia.pl
Firma Hydroterm specjalizuje się w technice grzewczej oraz instalacjach sanitarnych na terenie Województwa
Ślaskiego. Oferujemy nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania o najwyższym standardzie technicznym, w tym
także klimatyzacje i wentylacje oraz odkurzacze centralne.
Aby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania naszych klientów zapewniamy:
•
Doradztwo techniczne
•
Kompletację urządzeń i dostawę na miejsce
•
Wykonanie całych systemów grzewczych i sanitarnych
•
Darmowe kosztorysy
•
8% VAT na materiały instalacyjne
Oferujemy produkty znanych i cenionych marek, między innymi: LG, Klimosz, Viadrus, Sigma-li, Drazice,
Quinn, Werit i wiele innych.
Działamy kompleksowo. Zajmujemy się także projektowaniem instalacji grzewczych i sanitarnych, a naszym
Klientom zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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INSTAL-CENTRUM
P.H.U. INSTAL-CENTRUM
ul. Rolna 1
43-400 Cieszyn
kom. 601 967 993
e-mail: biuro@instal-centrum.pl
Firma INSTAL-CENTRUM specjalizuje się w sprzedaży i montażu nowoczesnych systemów grzewczych.
Należą do nich:
- kolektory słoneczne
- instalacje centralnego odkurzania
- ogrzewanie podłogowe i ścienne
- instalacje wodno-kanalizacyjne
- kotłownie gazowe, olejowa, paliwa stałe
- kominki z płaszczem wodnym
- pompy ciepła
- systemy solarne
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje gazowe

instalmax
INSTAL MAX
34-300 Żywiec
ul. Fabryczna 1
tel. 733-997-662
Największy na podbeskidziu salon techniki grzewczej i sanitarnej oraz rozwiązań proekologicznych
do centralnego ogrzewania o powierzchni ponad tysiąc m/kw.
Oferujemy najlepszej jakości towary wiodących producentów krajowych jak również z całej
Unii Europejskiej. Naszym atutem jest największy wybór oraz dostępność "od ręki" większości
towarów . Posiadamy również największą gamę kotłów ekologicznych oraz tradycyjnych na terenie
Żywiecczyzny do obejrzenia i zakupu w naszym salonie (ponad sto sztuk kotłów dostępne od ręki)
Prowadzimy sprzedaż ratalną . Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem największych producentów
co przekłada się na najlepsze ceny w okolicy. Kadra oraz właściciele posiadają kilkunastoletnie
doświadczenie w branży co przekłada się na fachowe doradztwo i szybką pomoc w rozwiązywaniu
problemów natury technicznej. W naszej ofercie są wszystkie urządzenia począwszy od kanalizacji
do komina związane z instalacjami C.o. i wod kan oraz gaz itp. Jesteśmy założycielem zrzeszenia
Instalatorów Żywieckich , które łączy fachowców i firmy instalacyjne w jedną mocną i najbardziej
fachową grupę , dzięki temu mamy możliwość polecenia sprawdzonej firmy lub fachowca ,
który należycie wykona powierzoną pracę. Mamy także własny serwis większości oferowanych
produktów. Do każdego większego zakupu oferujemy transport gratis .
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JARMARK
Tygodnik ogłoszeniowy JARMARK
Ul. Mickiewicza 19, Bielsko-Biała
Tel. 33/816 82 11, e-mail: biuro@jarmark.com.pl

LOKALNE OGŁOSZENIA W PRASIE I W INTERNECIE
Tutaj znajdziesz wszystko, czego szukasz i zamieścisz własne ogłoszenie.
Zmieniamy się specjalnie dla Ciebie.
Cenisz tradycję? Kupuj JARMARK w wydaniu papierowym lub zamawiaj e-wydanie
na stronie www.prasa24.pl
JARMARK to co tydzień blisko 5000 aktualnych w 30 kategoriach tematycznych (praca,
nieruchomości, usługi, kredyty, budownictwo, motoryzacja, rolnictwo, turystyka i inne). Tygodnik
ukazuje się w każdy wtorek i jest niekwestionowanym liderem na rynku prasy ogłoszeniowej w
regionie.
Stawiasz na nowoczesność? Przeglądaj i zamawiaj ogłoszenia przez internet.
W sieci czeka na Ciebie nowoczesny serwis internetowy prowadzony we współpracy
z Alegratka.pl
Alegratka.pl to miesięcznie ponad 1 mln UU, ponad 15 mln odsłon i aż 370 tys. ogłoszeń
w tym 50 tys. z samego woj. śląskiego!
Zajrzyj na: jarmark.com.pl i sprawdzaj ogłoszenia bez ograniczeń: z prasy i z internetu, najnowsze
i długookresowe, w zawężonych lub poszerzonych kategoriach.
Chcesz zamieścić ogłoszenie? Nasi doradcy chętnie pomogą Ci dobrać odpowiedni
rodzaj ogłoszenia i doradzą jak najwygodniej go zamieścić.
Ogłoszenia zamawiać można on-line, smsem, e-mailem lub telefonicznie.
Ogłoszenie bezpłatne zamówisz wypełniając kupon ogłoszeniowy.
KUPUJ I SPRZEDAWAJ Z JARMARKIEM – z nami możesz tylko ZYSKAĆ!
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John Guest Polska Sp.z o.o.
Ul. Starołęcka 7
61-361 Poznań
Tel 61 878 04 08
www.johnguest.com
info@johnguest.pl
John Guest to wiodący na świecie producent złączy wtykowych do systemów rurowych z ponad
60-letnim doświadczeniem. W swojej ofercie posiadamy ponad 3000 produktów:
- instalacje sanitarno-grzewcze
- ogrzewanie płaszczyznowe
- automatykę sterującą AURA
- instalacje pneumatyczne 4-28 mm
- węże PA, PE
- złącza z tworzyw do rur metrycznych 4 do 28mm i calowych 5/32" do 1/2"
Posiadamy wiele certyfikatów, m.in.: ISO9001, PZH, WRAS, NSF

Kadri Sp. z o.o.
Ul. Św. Rocha 11
42-202 Częstochowa
www.pianasystemowa.pl
Tel. 795-767-875
malopolska@pianasystemowa.pl
Profesjonalne termoizolacje pianką poliuretanową.
Kadri Sp. z o.o. to spółka powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia założycieli w branży
budowlanej.
W ofercie znajdą Państwo najnowocześniejsze rozwiązanie dedykowane dla klientów którzy cenią
sobie najwyższą staranność wykonania usług.
Pianka poliuretanowa PUR jest jak do tej pory jedyną właściwą i skuteczną metodą ocieplania
wszelkiego rodzaju budynków. Termoizolacja obiektów przy zastosowaniu metody natrysku pianki
poliuretanowej powstała z myślą o zwiększeniu korzyści ekonomicznych i ochronie środowiska.
Wysoka skuteczność izolacji, niski współczynnik przenikalności cieplnej, szczelność, brak spoin
oraz brak mostków cieplnych czynią izolację pianką PUR najwydajniejszym rozwiązaniem
termoizolacyjnym.
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KLASTER INNOWACJI BUDOWLANYCH
Koordynator Klastra: Bielska Fundacja Wspierania Przedsiebiorczości i Kultury
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Sixta 5, tel. 509 860 474
www.klasterbudowlany.pl
•

Klaster Innowacji Budowlanych jest międzynarodowym klastrem biznesowym branży budowlanej,
zrzeszającym firmy technologiczne, produkcyjne i wykonawcze, jednostki badawczo-rozwojowe i
branżowe instytucje otoczenia biznesu.

•

Głównym celem powiązania jest rozwijanie i wdrażanie najnowszych technologii związanych z
budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, działania na rzecz promowania
budownictwa zrównoważonego, a także podnoszenie poziomu
konkurencyjności jego uczestników.

•
•
•

Klaster jest otwarty dla wszystkich samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych,
zespołów badawczych, wdrożeniowych i innych, działających w obszarach tematycznych klastra oraz
zainteresowanych współpracą w ramach klastra.
Głównymi produktami firm zrzeszonych w Klastrze są: lekkie panele konstrukcyjne, nowoczesne
technologie betonu, systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych.

KLIMATERM
Matlak Rafał
43-340 Kozy , ul. Makowa 2
www.klimaterm-matlak.pl
Tel.: 502 271 576, 531 792 075
•
•
•
•
•
•

Systemy grzewcze
Systemy chłodnicze
Systemy wentylacji
Systemy solarne
Pompy ciepła
Rekuperatory

Serwis
grzewczy i chłodniczy 24h
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KLINK INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Krakowska 60,
Bielsko-Biała 43-300
Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 10.00 - 18.00
sob.: 9.00 - 13.00
tel. +48 502 291 971
e-mail: bielsko@klink.pl
www.klink.pl
Zapraszamy serdecznie do Studia Klink w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 60.
Nasza przestronna ekspozycja Klink Bielsko oddaje do Państwa dyspozycji płytki z kamienia
naturalnego takiego jak trawertyn, marmur, granit, łupek, kwarcyt, wapień.
Proponowane przez nas materiały znajdują zastosowanie jako okładziny posadzek, ścian
wewnętrznych, elewacji, schodów zewnętrznych itp. Szeroka różnorodność wzorów, kolorów i
wykończenia pozwala komponować nasze materiały z każdym wnętrzem.
Dzięki współpracy z projektantami wnętrz i wykonawcami służymy również fachową pomocą przy
doborze materiału oraz wykonawstwie.
Do zobaczenia.
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KLINKIER CENTRUM S.C.
Stanisław Strzelec, Jerzy Zarębski
ul. Bielska 436
43-384 Jaworze
tel. / faks: 33 817 39 33, kom. 501 698 287
e-mail: klinkier@klinkier.ig.pl
www.klinkier.ig.pl
Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową klinkieru, ceramiki i chemii budowlanej.
W ofercie handlowej posiadamy szeroki asortyment produktów firm: KING KLINKER
( KLINKIER PRZYSUCHA ), VANDERSANDEN, CRH KLINKIER, Wienerberger
TERCA, STRÖHER, CERRAD, PARADYŻ, CERAM-ZET, INTERBAU, MAPEI,
RENOVAL, KUBALA np.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cegły klinkierowe perforowane, pełne, kształtowe
największy wybór cegieł i płytek ręcznie formowanych,
płytki klinkierowe elewacyjne, tarasowe, schodowe
bruki klinkierowe
czapy, daszki ogrodzeniowe, elementy małej architektury
parapety ceramiczne, okapniki
dachówkę ceramiczną, akcesoria dachowe
impregnaty i czyściki do klinkieru, kamienia, betonu
gotowe zaprawy do klinkieru, kleje, spoiny
akcesoria do montażu elewacji klinkierowych
narzędzia budowlane

W sprzedaży oferujemy jedyny w Polsce ceramiczny system kominowy „TWISTER” firmy
CRH Klinkier.
Zapewniamy ciągłość sprzedaży oferowanych produktów, fachową obsługę, doradztwo, transport
na plac budowy.
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KOŁTON s.c.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KOŁTON s.c.
Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton
Orawka 149 a
34-480 Jabłonka
Tel.: 182642667
608432400
608432700
E-mail: firma@kolton.pl
Firma KOŁTON jest producentem ekologicznych kotłów C.O. spełniających wymogi klasy 5 wg
normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi Eko Projektu. Istniejemy na rynku kotlarskim od 38 lat co
zobowiązuje firmę do tworzenia produktów o najwyższej jakości.
Nasze kotły produkujemy wyłącznie ze sprawdzonych, atestowanych materiałów. Wszystkie
oferowane przez nas piece wyróżniają się dużą funkcjonalnością i walorami estetycznymi. Stawiamy
na intensywny rozwój technologii produkcji, w tym celu nieustannie inwestujemy w nasz park
maszynowy. Dzięki temu jesteśmy producentem kotłów C.O., który w pełni samodzielnie wytwarza
oferowane produkty.
Oferujemy kotły na drzewo, węgiel, eko groszek oraz pelet drzewny. Wszystkie te kotły produkujemy
w zakresie od 10 kW do 600 kW. Ogrzewamy domy jednorodzinne, budynki i instytucje publiczne
oraz hotele i pensjonaty, gdzie nasze produkty pełnią swą role od wielu lat. Pełną gamę naszych
kotłów można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.kolton.pl
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KOMARPOL
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MAJSTEREK

Firma Majsterek została założona w 2013 r.
Firma zajmuje się sprzedażą stolarki otworowej, jak i zarówno jej
montażem, ponadto wykonujemy usługi związane z serwisem
oraz naprawą : okien PCV, bram garażowych, bram wjazdowych
oraz przesuwnych, automatyką.
W swojej ofercie sprzedażowej posiadamy : okna PCV, okna
aluminiowe, bramy garażowe , automatykę do bram garażowych,
przesuwnych oraz wjazdowych, ogrodzenia kute oraz siatkowe,
rolety zewnętrzne, rolety wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi
wewnętrzne, wszystko czego potrzebujesz do urządzenia swojej
budowy, domu, mieszkania, ogrodu. Posiadamy własną ekipę
montażową z wieloletnim doświadczeniem.
Swoją sprzedaż opieramy na znanych producentach takich jak:
VEKA, Teamplast, Portos, Vertex, Roto, Wikęd, Agmar, Wiśniowski,
Gros, Nice, Sommer, Somfy, Porta, Verte, Polskone, DRE, Centurion,
Erkado oraz wielu innych.
Już dziś skonsultuj się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedź
nasz salon a my z pewnością postaramy się dobrać produkty do
twoich potrzeb w atrakcyjnej cenie.

PRZEBIJEMY KAŻDĄ OFERTĘ!
508 388 600
514 756 566
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Małopolskie Centrum Ekologiczne s.c.
Klecza Dolna 15
23-124 Klecza Górna
www.mce.net.pl
www.kotlymce.net.pl
tel. 512 318 999
MCE Kotły
Sprzedaż i produkcja kotłów
Wyzwolenia 491
43-374 Buczkowice
tel. 730 312 130
DYSTRYBUTOR PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW FIRMY WOBET-HYDRET
sprzedaż i montaż:
przydomowych oczyszczalni ścieków
pomp ciepła
kolektorów słonecznych,
instalacji co, wod-kan, gazowych
art. grzewczych i sanitarnych
BEZPŁATNA WYCENA

Meble Jamroz
ul. Przecznia 7a
43-332 Pisarzowice
tel. 784-611-989
e-mail: meblejamroz@gmail.com
Firma Meble Jamroz zajmuje się projektowaniem i aranżacją wnętrz. Wykonujemy i realizujemy
meble na indywidualne potrzeby klienta.
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Megakan-bud
Centrala Tychy
ul. Dmowskiego 51,
43-100 Tychy
Telefon: 507 187 237
32 747 06 95
www.megakan-bud.pl
Firma Megakan-bud zajmuje się sprzedażą i montażem nowoczesnej biologicznej przydomowej oczyszczalni
ścieków.
Nasza oferta skierowana jest do inwestorów, którzy budują nowe domy, ale także do właścicieli domów
korzystających z istniejących już zbiorników zamkniętych, tzw. szamba.
Proponujemy Państwu niewielką, nowoczesną, przydomową oczyszczalnię, która znacząco obniży koszty
pozbywania się ścieków oraz wyeliminuje częste i uciążliwe ich wywożenie. Nasze rozwiązanie jest nie tylko
praktyczne i ekonomiczne, ale także znacząco wpływa na poprawę komfortu mieszkania oraz ochronę
środowiska.
Głównymi zaletami naszych przydomowych oczyszczalni są:
•
•
•
•

zmniejszenie częstotliwości pozbywanie się ścieków, ( tylko jeden do dwóch razy w roku)
niskie koszty eksploatacji ( ok 300 zł rocznie)
ochrona środowiska naturalnego,
spełnienie zaostrzonych norm, które obowiązywać będą po 2015 roku.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z budową i zasadami funkcjonowania oferowanej przez nas
przydomowej oczyszczalni na naszym stoisku.
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Mega light servis, s.r.o.
ul. Spojů 835/2
Ostrava – Poruba
708 00
Česká republika
+420 604 433 758
info@livoloczech.cz
objednavky@livoloczech.cz
www.livoloczech.cz
Firma Mega Light Servis s.r.o zajmuję się sprzedażą luksusowych dotykowych włączników z
możliwością bezprzewodowego sterowania. Sprzedawane przez nas włączniki i gniazdka są
modularne co daje praktycznie nieograniczone możliwości projektantom wnętrz. Panele szklane
stosowane w naszych produktach są wykonane z hartowanego szkła dzięki czemu są praktycznie
niezniszczalne, odporne na wodę i łatwe w utrzymaniu czystości.

MERKURY KUCHNIE
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MASTEM-STAL
ul.Sienkiewicza 85
34-300 Żywiec
Telefon: 33/445-41-84
Komórka: 690-940-940
E-mail: mastem@onet.pl
Oferta firmy:
Kraty zgrzewane, siatki zgrzewane, stopnie schodowe, wycieraczki.
• Wszystkie kraty pomostowe wykonywane są według norm DIN:
• Powłoka cynkowania odpowiada normie PN-EN ISO 1461
• Stopnie schodowe wykonywane wg normy: DIN 24531
• Kraty wykonywane wg normy: DIN 24537
• Posiadamy szeroki wybór oferowanych produktów.
• Elementy stalowe-stelaże ławkowe, regały jezdne.
• Wózki transportowe-platformowe.
• Siatki hodowlane zgrzewane cynkowane.
Zapraszamy na naszą stronę http://www.kratawema.pl
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MULTIKO ARCHITEKTURA OKIEN
WWW.MULTIKO.EU
Salon w Bielsku-Białej
Mazańcowice 57
tel. 512 621 571
email bielsko@multiko.eu
Salon w Chorzowie
ul. Katowicka 157
tel. 519 101 283, email chorzow@multiko.eu
Salon w Rybniku
ul. Prosta 180
tel. 513 812 072, email rybnik@multiko.eu
Architektoniczna stolarka z aluminium, PVC oraz drewna, gabarytowe okna HST o szerokości do
22 metrów, okna glasscorner, szkło do szkła po długości, okna kryte szkłem w technologii „na
step”, technika osłonowa, najbardziej zaawansowane technologie montażowe, wspomaganie
projektowania. Wybrali nas fachowcy, jesteśmy partnerem SARP oraz firmą rekomendowaną
przez niezależne branżowe organizacje.

MYFUTURE HOUSE Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/4
43–300 Bielsko-Biała
e-mail: biuro@myfuturehouse.pl
inż. Hubert Jabłoński, tel.: 516 531 531
e-mail: h.jablonski@myfuturehouse.pl
inż. Adam Urbański, tel.: 516 532 532
e-mail: a.urbanski@myfuturehouse.pl
Firma MYFUTURE HOUSE jest odpowiedzią na rosnące potrzeby inwestorów, którzy oczekują
ciekawej i bardziej zróżnicowanej oferty. Budujemy domy całoroczne, jak również sezonowe na
terenie naszego kraju. Firma obsługuje klienta kompleksowo, od momentu uzyskania wymaganych
pozwoleń, poprzez budowę i wykończenie domu, aż po wykonanie ogrodu.
Pracując przez wiele lat jako firma podwykonawcza udało nam się zdobyć doświadczenie i
wyspecjalizować w budowie domów szkieletowych. Do budowy domów i przy wykończeniach
wykorzystujemy najlepsze i sprawdzone materiały, dzięki temu jesteśmy pewni, że domy przez
nas wykonane będą bezpieczne i trwałe. Dodatkowo na każdy wybudowany przez naszą firmę
dom udzielimy państwu 15 lat gwarancji.
Idąc z duchem czasu wzbogaciliśmy naszą ofertę o nowoczesne rozwiązania stosowane w
budownictwie. Prowadzimy między innymi sprzedaż i montaż baterii solarnych, pomp ciepła,
rekuperatorów i systemów alarmowych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Pozwólcie nam spełnić wasze marzenia!
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Nasz Dom Magdalena Zahora
ul. Sołtysowska 12 D/2
31-589 Kraków
tel. 516 340 989
biuro@nasz-dom.com
www.nasz-dom.com
Nasz Dom jest firmą wyspecjalizowaną w budowie domów jednorodzinnych.
Jeśli nie masz czasu, a zależy Ci na solidnie i terminowo wykonanej pracy przy budowie Twojego
wymarzonego domu skontaktuj się z nami.
Firma Nasz Dom buduje domy na długie lata.

NORTHOUSE SP. Z O.O.
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ODKURZACZE CENTRALNE “DOMAR”
Marek Dudek
BIURO HANDLOWE / SKLEP
ul. Bielska 100
43-332 Pisarzowice
tel. kom. 502 380 560
e-mail: info@domar-bielsko.pl
www.domar-bielsko.pl

SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA.
Jesteśmy regionalnym dystrybutorem firm: BEAM - USA, CYCLO VAC - Kanada, ENKE, DISAN - Niemcy/Włochy,
PROFI, TQD - Polska, ASPILUSA - Portugalia.
Systemy centralnego odkurzania instalujemy w prywatnych domach, mieszkaniach, hotelach, pensjonatach
oraz obiektach przemysłowych.
Montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Sprzedaż: - materiałów instalacyjnych w systemie rur sztywnych PCV oraz giętych 			
- jednostek centralnych ( do wyboru ponad 30 modeli)
- separatorów do wody, pyłów i popiołu
- zestawów do sprzątania
- akcesorii
		
- worków papierowych do wszystkich odkurzaczy
Zapraszamy do współpracy firmy instalatorski i budowlane. Oferujemy atrakcyjne rabaty na materiały
instalacyjne, bezpłatne przeszkolenie, materiały reklamowe oraz pomoc przy trudniejszych realizacjach.
Sklep, stała ekspozycja:
Pisarzowice ul. Bielska 100		
Chorzów ul. Wieniawskiego 16

tel. 502 380 560
tel. 604 473 879

Serdecznie zapraszamy
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OKMAR PLASTIK
OKMAR PLASTIK Marek Szczypka
43-392 Międzyrzecze Górne 563
tel. 33 496 16 00, fax 33 496 16 01
www.okmar.com.pl
e-mail: info@okmar.com.pl
Firma OKMAR-PLASTIK zajmuje się produkcją i montażem różnorodnych wyrobów dla
budownictwa. Należą do nich:
OKNA I DRZWI Z PCV
OKNA, DRZWI, OGRODY ZIMOWE I FASADY Z ALUMINIUM
DRZWI WEWNĘTRZNE „PORTA”
DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE
BRAMY GARAŻOWE
ROLETY ZEWNĘTRZNE
ROLETY WEWNĘTRZNE,
MOSKITIERY
FIRMA „OKMAR-PLASTIK” POSZUKUJE ODBIORCÓW NA TERENIE POLSKI
ORAZ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

OKNO-SERVICE-PLUS
rok zał. 1998
ul. Konopnickiej 30 (pawilony-przystanek)
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 811-39-67, 785-224-554
e-mail: osplus@o2.pl
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę rozwiązań osłon przeciwsłonecznych wewnętrznych
i zewnętrznych.
Od 1998r. specjalizujemy się również w sprzedaży i montażu okien i drzwi.
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OKNOSLIDE
Bystra ul. Szczyrkowska 144
biuro@oknoslide.pl
tel: 517609200, tel: 696484436
tel. 506 076 036
www.oknoslide.pl
Nasza firma zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym stolarką otworową.
Współpracujemy z renomowanymi producentami,co świadczy o wysokiej jakości oferowanych przez nas
produktów pod względem estetycznym,funkcjonalnym jak i technologicznym.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
-okna PCV energooszczędne i pasywne /Veka, Brugman, Rehau, Ovlo, Encore, Prime/
-okna drewniane /Eco Therm + Retro/
-stolarkę aluminiową /Ponzio, Aliplast, Aluprof/
-systemy przesuwne HST, VEKA SLIDE
-okna dachowe /Fakro, Okpol, Velux, Roto/
-Drzwi zewnętrzne drewniane /Agmar, Stolpaw, Doorsy, Erkado, Pol-Skone, Wiatrak, Cal/
-drzwi stalowe /Wikęd,Gerda,Setto,Delta/
-drzwi wewnętrzne /Agmar, Erkado, Porta,DRE, Pol-Skone,Voster,Vasco,Centurion/
-bramy garażowe /Gros, Horman,Wiśniowski,Gerda,Legbud/
-automatykę do bram garażowych i przesuwnych /Somfy,Nice,Faac/
-rolety zewnętrzne standard i podtynkowe /Portos,Vertex/ Fill
-markizy tarasowe
-osłony okienne /plisy,rolety materiałowe,żaluzje aluminiowe,drewniane,rolety dzień-noc,moskitiery/
-parapety wewnętrzne /PCV,drewniane,konglomerat,granit,MDF laminowany i lakierowany/
-parapety zewnętrzne stalowe,aluminiowe,alucynk,tytancynk,granit/
-montaż w/w produktów

Open Finance S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Oddział w Bielsku-Białej:
ul. Cechowa 6, 43-300 Bielsko-Biała
www.open.pl
mail: kontakt@open.pl
tel: 801 600 200
Open Finance SA to największa firma doradztwa finansowego w Polsce, która działa na rynku od
2004 roku. Mocną pozycję zawdzięcza połączeniu doświadczenia z nowoczesnym podejściem do
zarządzania finansami Klientów. Bezpłatnie porównuje produkty banków, funduszy inwestycyjnych
i innych instytucji finansowych. Ponad 1 000 doradców finansowych na terenie całej Polski jest
do dyspozycji Klientów – już blisko 2 mln osób zaufało i skorzystało z usług Open Finance SA. W
ofercie znajdują się wyselekcjonowane kredyty mieszkaniowe, gotówkowe, ubezpieczenia i lokaty
bankowe 20 banków.
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PASJA – AUTORYZOWANY SALON
MS więcej niż OKNA
ul. Partyzantów 53
43-300 Bielsko - Biała
tel./fax (+ 48 33 ) 814 01 99
tel. kom. (+48 ) 502 770 216
www.ms.pl, www.pasjams.pl
e-mail: pasja@ms.pl

PASJA - Autoryzowany Partner Handlowy “MS więcej niż OKNA”.
Wszystko co robimy i czym się zajmujemy robimy z wyboru oraz jak wskazuje nasza nazwa : robimy to z pasją.
Sukces naszej firmy oparty jest na stabilnych fundamentach : 23-letniego doświadczenia w branży
okiennej. Cenimy sobie jakość i innowacyjność. Do współpracy zaprosiliśmy producentów, których produkty
odznaczają się na tle innych właśnie wysoką jakością i niezawodną funkcjonalnością.
W ofercie posiadamy produkty czołowych producentów na rynku polskim i zagranicznym.
“MS więcej niż OKNA” - www.ms.pl : wysokiej klasy energooszczędna stolarka okienna z profili 5 i 6
komorowych Salamander z pakietami 3-szybowymi o wsp. Uw=0,5 W/m2K, drzwi przesuwne Patio i HST;
rolety zewnętrzne - systemy podtynkowe, elewacyjne oraz nadstawne tzw. kompaktowe, akcesoria dodatkowe
typu nawiewniki aereco, okucia antywłamaniowe RC1 i RC2.
Polecamy okna MS Evolution [82] oraz ALU LOOK [82].
“Wikęd” - www.wiked.pl : wiodący polski producent drzwi stalowych zewnętrznych wejściowych.
Polecamy drzwi Termo Prestige o grubości skrzydła aż 86mm.
“Novoferm” - www.novoferm.pl : garażowe bramy segmentowe z pełną automatyką, napędami oraz
fotokomórkami. Polecamy opatentowany napęd boczny NovoPort.
“Portos” - www.portos.pl : rolety zewnętrzne - systemy podtynkowe, elewacyjne oraz nadstawne, osprzęt
elektroniczny, bramy rolowane.
Uzupełnieniem oferty są akcesoria typu : parapety wewnętrzne i zewnętrzne, roletki wewnętrzne oraz
moskitiery.
Dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego wykonania montażu, dlatego używamy w pracy najlepszych
narzędzi i elektronarzędzi oraz sprawdzonych materiałów montażowych, a nasi pracownicy posiadają
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywanej pracy.
Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę, fachowe doradztwo, indywidualne podejście do potrzeb
i oczekiwań każdego Klienta, pomiar, transport, profesjonalny montaż oraz serwis.
Za całokształt działalności oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i produktów na rynek zostaliśmy
nagrodzeni Pucharem Prezydenta Miasta Bielska – Białej
Zapraszamy do naszego Salonu Sprzedaży w Bielsku – Białej przy ul. Partyzantów 53 w celu dokładniejszego
zapoznania się z naszą ofertą handlową.
ZAPRASZAMY - KUPUJ I MONTUJ OKNA Z . . . PASJĄ !!!

BIELSKO-BIAŁA

65

51 Międzynarodowe Targi Budownictwa

TWÓJ DOM 2017

PCC Prodex Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
http://www.pcc-prodex.eu
ul. Bielska 9, 32-652 Bulowice
tel. 71 794 34 13
kom. (+48) 519 117 004
Infolinia: (+48) 665 000 888
www.ocieplamy.com
http://crossin.pcc.eu/
Crossin Insulations - Natryskowe izolacje poliuretanowe. Płyty termoizolacyjne.
Autoryzowany wykonawca: AMP TECHNOLOGY
Kompleksowe wsparcie przy ocieplaniu budynków

Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o. Sp.K.
Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe ŚLĄSK Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Ceramiczna 5b
43-300 Bielsko Biała
e-mail biuro@plastmetslask.pl
www. plastmetslask.pl
tel. 33 818 4365
kom. 510 178 592, 510 178 593
ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica
Tel. 71/38-89-231 fax 71/387-08-30
www.plast-met.pl ; biuro@plast-met.pl
Firma Plast-Met jest jednym z głównych producentów nowoczesnych i trwałych systemów ogrodzeniowych w
Polsce. Specjalizujemy się w produkcji takich wyrobów jak: Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe (NOF), panele
ogrodzeniowe, siatka ogrodzeniowa, słupki, akcesoria oraz bramy i furtki. Istniejemy od 1988r. i od początku
działalności zajmujemy się produkcją systemów ogrodzeniowych. Ponad 25-letni okres działalności umożliwił
nam zdobycie wiedzy, doświadczenia oraz wdrożenia nowych technologii, czego skutkiem jest otrzymanie
produktów o wysokiej jakości i stopniu zabezpieczeń antykorozyjnych, za stosunkowo niską cenę. Wizerunek
naszej firmy budujemy w oparciu o rzetelną, uczciwą i sprawną obsługą naszych klientów.
W produkcji stosujemy najnowocześniejsze technologie, czego skutkiem są produkty wysokiej jakości,
dobrze zabezpieczone przed korozją, o bardzo atrakcyjnym stosunku jakości do ceny. Szereg inwestycji
oraz profesjonalna kadra menadżerska pozwoliły stworzyć markę dobrze postrzeganą przez klientów i
dystrybutorów oraz zbudować ogólnopolską sieć sprzedaży.
Plast-Met jest firmą prywatną ze 100% kapitałem polskim.
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podlogibeskidy.pl
ul. Cyniarska 38
43-300 Bielsko-Biała
+(33) 810 52 56
+(48) 662 195 110
Jakie cechy powinna mieć podłoga doskonała?
Powinna być odporna na wilgoć, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, antystatyczna, odporna na zarysowania
i zaplamienia. Powinna poprawiać właściwości akustyczne i komfort cieplny pomieszczeń. W przypadku
zastosowania ogrzewania podłogowego, stanowić niewielki opór cieplny. Większość posadzek spełnia tylko
niektóre z tych cech.
Wyjątkiem jest panel winylowy...
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu SKLEP podlogibeskidy.pl dysponuje doskonałą ofertą produktową, oraz
specjalistyczną obsługą klienta. Zajmujemy się realizacją inwestycji związanych z montażem podłóg i drzwi.
Posiadamy sklep internetowy oraz stacjonarny z siedzibą w Bielsku-Białej. W naszej ofercie znajdziecie
Państwo m.in.:
•
Luksusowe panele winylowe (LVT)
•
Panele podłogowe (laminowane)
Podłogi drewniane (lite, warstwowe)
•
•
Wykładziny PVC i dywanowe
•
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
•
Drzwi przeciwpożarowe
•
Akcesoria do montażu podłóg i drzwi
DORADZIMY, POMIERZYMY, ZAMONTUJEMY!
Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową.
Specjalna oferta dla wykonawców.
Z MONTAŻEM TANIEJ O VAT! *
* regulamin promocji dostępny w naszym Sklepie
		DRZWI 		

BIELSKO-BIAŁA
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AKCESORIA
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Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
ODDZIAŁ BESKIDZKI
43-300 Bielsko – Biała,
ul. Grażyńskiego 108
tel: 33-812-82-92
www.pzitsbeskidy.pl;
pzits@pzitsbeskidy.pl
PZITS to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo – techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne,
zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji,
technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i
osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza
atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.
Celem stowarzyszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad
etyki zawodowej.
Aby zostać członkiem lub skorzystać z usług Beskidzkiego Oddziału Stowarzyszenia należy skontaktować
się z Zarządem: mailem, telefonicznie lub osobiście w siedzibie, w każdą środę w godzinach 16:00-18:00
Zapraszamy

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Imienia Güntera Schlagowskiego.
ul. Homera 55
80-299 GDAŃSK (Osowa)
Telefon: +48 / 58 524 12 06, +48 / 58 524 12 00
E-mail: pibp@pibp.pl
http://www.pibp.pl/
Głównym celem jest popularyzacja i transfer wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów budownictwa pasywnego
oraz szerokie promowanie tego doskonałego standardu już dzisiaj. Organizujemy konferencje, fora i
spotkania dające możliwość wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz nawiązania nowych kontaktów.
Przygotowujemy i opracowujemy materiały szkoleniowe – dydaktyczne (dla doskonalenia zawodowego) i
informacyjne dla inwestorów, użytkowników i samorządowów.
W celu rozpowszechniania wiedzy o budownictwie pasywnym Akademia Budownictwa Pasywnego przy
PIBP i EO rozpoczęła w maju 2012 r. cykl 81 godz. szkoleń „Certyfikowany Europejski Projektant Doradca
Budownictwa Pasywnego” [Certified European Passive House Designer]. W przygotowaniu jest 27 godz.
doskonalenie zawodowe dla „Certyfikowanego Europejskiego Rzemieślnika Budownictwa Pasywnego”.
Stawiamy na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą jak najszybciej osiągnąć redukcję energii pierwotnej
o przeszło 30% w budownictwie nowym i w termomodernizacji, z czym wiąże się silnie bezpieczeństwo
energetyczne dla ogrzewania i klimatyzacji oraz CWU.
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PRO-PUR
Leśna 586
34-300 Żywiec
Robert 792699977
Marcin 514121481
www.ocieplanie-izolacje.pl

Termoizolacja pianą PUR - jesteśmy w tym najlepsi !
Wykonujemy docieplenie poddasza pianą poliuretanową, która jest obecnie
najlepszym materiałem izolacyjnym stosowanym w budownictwie.
Wykonujemy izolacje natryskowe systemem Quadfoam 500 Amerykańskiej firmy
QUADRANT URETHANE TECHNOLOGIES.
Firma ta jest czołowym producentem systemów natryskowych w USA, z ponad
40-letnim doświadczeniem.
Jeżeli chciałbyś ocieplić poddasze i szukasz profesjonalistów, którzy
wykonają izolacje natryskową wysokiej jakości piana, nie mogłeś trafić
lepiej!!!!
Nasi fachowcy wykonają izolacje natryskową, z której będziesz się
cieszyć przez długie lata.
Docieplamy budynki mieszkaniowe oraz przemysłowe.
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PROFI PARTNER
Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 68
Tel./fax: +48(33) 810 09 07
Tel. Kom. +48 504 029 209
Żywiec, ul. Stolarska 2
Tel./fax: +48(33) 862-02-55
Tel. kom. +48 509 130 854
Dział pomiarów:
tel: +48 501 706 688
tel: +48 502 590 881
www.sklep.okna.biz.pl
www.okna.biz.pl
e-mail: biuro@okna.biz.pl
Firma Profi Partner Salony Okien i Drzwi istnieje od 1998 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy
sie handlem hurtowym i detalicznym stolarką otworową, w naszej ofercie znajduja się:
OKNA PCV, OKNA DREWNIANE, OKIENNICE, OKNA DACHOWE, OKNA ENERGOOSZCZĘDNE, STOLARKA
ALUMINIOWA, DRZWI WEWNĘTRZNE i WEJŚCIOWE, DRZWI ANTYWŁAMANIOWE, BRAMY GARAŻOWE
(UCHYLNE, SEGMENTOWE, ROLOWANE, PRZEMYSŁOWE), ROLETY ZEWNĘTRZNE, ANTYWŁAMANIOWE,
ŻALUZJE, ZEWNĘTRZNE ELEWACYJNE, ROLETY MATERIAŁOWE, ŻALUZJE, PLISY, ROLETY RZYMSKIE, ŻALUZJE
PANELOWE, MARKIZY, MOSKITIERY, PARAPETY, PANELE, ODKURZACZE CENTRALNE, BRAMY OGRODZENIOWE,
OGRODZENIA, BLATY, SCHODY ORAZ PŁYTY Z KAMIENIA (MARMUR, KONGLOMERAT, GRANIT, TRAWERTYN),
NAPEDY DO BRAM GARAŻOWYCH I OGRODZENIOWYCH: SOMFY, FAAC, SOMMER, BALUSTRADY ZE STALI
NIERDZEWNEJ ORAZ SZKLANE, OSUSZANIE BUDYNKÓW (ELEKTROOSMOZA), USŁUGI MONTAŻU FIRMOWEGO
OKIEN, DRZWI I W/W PRODUKTÓW, USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
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RAMIRENT S.A.
Ul. Wyzwolenia 61
43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 33 811 85 55
MOB. +48 665 371 246
e-mail: bielskobiala@ramirent.pl
Ramirent jest największym w Polsce i czołowym w Europie dostawcą innowacyjnych rozwiązań w
zakresie wynajmu sprzętu budowlanego i rusztowań. Na polskim rynku obecni jesteśmy od 2000
roku i jako jedyni posiadamy tak kompleksową i profesjonalną ofertę wynajmu.
Nasza działalność oparta jest o grupy produktowe:
- Sprzęt budowlany
- Sprzęt do domu i ogrodu
- Podnośniki
- Kontenery
- Rusztowania
- Podesty, platformy i dźwigi
Do dyspozycji naszych Klientów pozostaje największa sieć oddziałów w Polsce: ponad 40 na terenie
całego kraju oraz specjalne - projektowe dedykowane konkretnym inwestycjom budowlanym.
Zapraszamy do odwiedzenia placówki w Bielsku-Białej :

Rekuperatory NIKOL
NIKOL Jan Nikołajuk
Sobolewo
ul. Sobolewska 5
15-509 Białystok
www.rekuperatory-nikol.pl
tel. 85 676 10 72
„Rekuperatory NIKOL to centrale wentylacyjne polskiej produkcji z wymiennikiem spiralno-przeciwprądowym
o dużej powierzchni wymiany ciepła. Klasa energetyczna A dla dyrektywy europejskiej dzięki odzyskowi do
96% bez grzałki wstępnej i dużego zużycia energii.”
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Ruukki Express Bielsko Biała
ul. Warszawska 56a
43-300 Bielsko Biała
Tel.: +48 33 811 50 63
www.ruukkiexpress.pl
Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów
tel. 046 85 81 600
fax. 046 85 81 609
e-mail: biuro@ruukki.com
www.ruukki.pl
www.ruukkidachy.pl
Ruukki Polska Sp. z o.o.- producent wysokiej jakości stalowych pokryć dachowych i systemów rynnowych z
rodowodem skandynawskim oferujący na polskim rynku marki Ruukki, Plannja i Siba.
Firma jest obecna w Polsce od 1994 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Żyrardowie. Firma nieustannie
doskonali swoje produkty przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności
publicznej.
Celem firmy jest oferowanie produktów o unikalnych zaletach, zaspokajających potrzeby najbardziej
wymagających Klientów. Wieloletnie doświadczenie w produkcji i rozwoju rozwiązań stalowych dla
budownictwa, skandynawskie wzornictwo i wysoka jakość oferowanych produktów stanowią gwarancję
bezpieczeństwa i komfortu ich użytkowania.
Ruukki Express firmowy punkt sprzedaży pokryć dachowych Ruukki.
Oferujemy zarówno gotowe do montażu produkty, jak również indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb
rozwiązania wraz z montażem, zachowując krótki termin dostawy.
W naszej ofercie:
•
Blachodachówki, blachy trapezowe i blachy na rąbek stojący
•
Blachy modułowe „od ręki”
•
Dachówki ceramiczne i cementowe
•
Papy
•
Systemy rynnowe
•
Okna dachowe
•
Obróbki i akcesoria dachowe
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RYDEX PPUH
34-300 Żywiec
ul. Fabryczna 5
tel./fax 33 863 18 10 ,
tel. 503 078 769,
tel. 512 316 815
www.rydex.com.pl
rydex@rydex.com.pl
Firma Rydex – Systemy Kominowe jest specjalistyczną firmą działającą na rynku Podbeskidzia i Śląska od 1997
roku. Jako Generalny Dystrybutor i Autoryzowany Montażysta firmy Komin-Flex oferuje systemy kominowe
ze stali kwasoodpornych do wszystkich rodzajów kotłów.
W zakres wyrobów kominowych wchodzą:
- wkłady kominowe kwasoodporne i żaroodporne ( okrągłe i owalne)
- zewnętrzne kominy izolowane na paliwa stałe
- zewnętrzne kominy izolowane SLIM na drewno, gaz, olej
- systemy WSPS i SPS do kotłów kondensacyjnych ( wkłady, wyloty boczne, izolowane)
- pustaki kominowe i wentylacyjne
- kominy ceramiczne system KONEKT (NAJTAŃSZA OFERTA NA RYNKU)
- nasady kominowe wspomagające ciąg: dragony, turbowenty
- Budowa, doradztwo, montaż
- gwarancja jakości
Wszystkie wyroby posiadają wymagane przepisami certyfikaty i dopuszczenia. Nasza oferta i zaangażowanie
w poprawę bezpieczeństwa użytkowania CO na terenie naszego regionu została uhonorowana szeregiem
nagród i wyróżnień podczas targów budowlanych i instalacyjnych.
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RYMAR S.C. - PARTNER REGIONALNY KRATKI.PL
34-300 Żywiec
ul.Fabryczna 5
tel./fax. 33 867 18 80
tel. 503 078 769, tel. 501 750 301
www.rymar.com.pl rymarzywiec@wp.pl
Firma Rymar jest specjalistyczną firmą działającą na rynku Podbeskidzia i Śląska od 1999 roku. Salon firmowy
dystrybutor i montażysta produktów firmy KRATKI.PL oraz montażysta wysokiej jakości wkładów kominkowych
firm francuskich, norweskich i polskich UNIFLAM, JOTUL,DOVRE, LAUDER,FOCUS,INVICTA, BEF-HOME
W zakres naszej działalności wchodzą:
- wkłady kominkowe
- wkłady kominkowe z płaszczem wodnym
- piece wolnostojące i piece kaflowe
- biokominki
- zabudowy kominkowe
- akcesoria do rozprowadzania ciepłego powietrza,
- akcesoria kominkowe
- centralne odkurzacze
- sprzedaż hurtowa i detaliczna
- budowa, montaż , gwarancja
Firma RYMAR rozwiąże Państwa problemy z rozprowadzeniem i ekonomicznym wykorzystaniem ciepła.
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RYMAR - CENTRALNE ODKURZACZE
34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 5
tel./fax. 33 867 18 80, tel. 503 078 769 , tel. 501 750 301
www.rymar.com.pl rymarzywiec@wp.pl
W branży centralnych odkurzaczy rozpoczęliśmy działalność w 2009 roku, przez te lata udało nam się zdobyć
duże grono zadowolonych klientów oraz nawiązać współpracę z wieloma firmami instalacyjnymi. Dysponujemy
własną ekspozycją, biurem, punktem serwisowym oraz obszernym magazynem.
Dzięki swoim atutom instalacja centralnego odkurzania stanie się nieodzownym elementem mieszkań, domów
jednorodzinnym, pensjonatów, hoteli a także obiektów handlowych.
Atuty:
•
brak hałasu podczas pracy urządzenia
•
wygoda użytkowania – lekkie węże ssące, szufelki automatyczne, dopasowane rozmieszczenie gniazd
•
oczyszczanie powietrza pomieszczeń z alergenów
•
zdecydowane wyeliminowanie cyrkulacji zużytego powietrza, które trafia na zewnątrz budynku
•
odkurzacz jest zawsze gotowy do pracy
Oferta:
•
centralne odkurzacze światowej klasy producentów: SACH, TQD i inne
•
najwyższej jakości kształtki i rury systemowe
•
montaż instalacji centralnego odkurzania w budynkach w stanie surowym zamkniętym, deweloperskim
jak i już wykończonych
•
wykończenie instalacji (dopasowanie gniazd, podłączenie centralnego odkurzacza do wcześniej
wykonanych instalacji)
•
sprawdzenie szczelności wykonanej instalacji

Sander System
ul. Jasna 32a
31-227 Kraków
tel. 12 653 02 54
kontakt@sandersystem.pl
www.sandersystem.pl
Sander System to dostawca instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji grzewczych oraz chłodzących.
Firma jest producentem systemów ogrzewania podłogowego, ściennego oraz chłodzenia
sufitowego. Dostarczamy dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych ogrzewania podłogowego do
40 krajów na całym świecie. Sander System to nowy wymiar ogrzewania i chłodzenia. Naszym
klientom oferujemy bezpłatną i niezobowiązującą wycenę, a instalatorom specjalne programy
lojalnościowe. Sander System tworzy sztab profesjonalistów, którzy zadbają o spełnienie Twoich
potrzeb.
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SEMAR
Autoryzowany przedstawiciel firm

Centrala
ul. Partyzantów 69
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 821 86 03
tel./fax (033) 821 80 36
www.semar.com.pl
e-mail: biuro@semar.com.pl
Oddział:
ul. Katowicka 150
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 821 71 31
tel./fax 033 821 7050
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy
będącej wiodącym dostawcą
systemów obróbki powietrza oraz urządzeń grzewczych takich jak kotły gazowe i olejowe oraz
bedącą czołowym producentem kotłów na paliwa stałe i pellety.
firmy
Polecamy:
kotły gazowe, olejowe, węglowe, elektryczne, na zgazowane drewno
•
kotły kondensacyjne, kotły węglowe z podajnikiem
•
zasobniki CWU, wymienniki
•
•
systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła: rekuperatory, gruntowe wymienniki ciepła,
elementy instalacji
systemy ogrzewania: grzejnikowe, podłogowe, kominkowe, ścienne, solarne, promiennikowe
•
systemy klimatyzacji i chłodzenia płaszczyznowego
•
grzejniki stalowe, aluminiowe, łazienkowe
•
•
rury i kształtki miedziane, PP, PE, Alupex, kanalizacyjne, ocynk, czarne
•
systemy centralnego odkurzania
ceramika, baterie, wanny, kabiny
•
gazomierze, reduktory, filtry gazowe oraz systemy aktywnej detekcji gazu
•
oczyszczalnie ścieków
•
Usługi:
Firma SEMAR oferuje kompleksowe usługi projektowania, doradztwa technicznego, montażu z
zakresu:
kotłowni, instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, przemysłowych
•
instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, gruntowych wymienników ciepła, chłodzenia
•
pasywnego
•
instalacji centralnego odkurzania
wkładów kominkowych, kominków, kominów i wentylacji
•
stacji redukcyjno-pomiarowych gazu
•
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Smolarek Schody
ul. Floriana 49
32-651 Nowa Wieś
woj. małopolskie
kom.: +48 694 249 641
e-mail: poczta@smolarekschody.pl
Nasza firma powstała w 1997 roku. Obecnie specjalizujemy sie w projektowaniu, produkcji oraz
montażu schodów. W naszej ofercie znajdą Państwo schody drewniane, schody kręcone oraz
schody gięte.
Do produkcji naszych schodów drewnianych wykorzystujemy wszystkie rodzaje drewna (dąb, buk,
sosna, jawor, jesion, czereśnia, mahoń).
Konstrukcje pod nasze schody drewniane, schody gięte oraz schody kręcone tworzymy z betonu,
drewna bądź metalu. Z kolei bariery wykonujemy z drewna lub stosujemy elementy kute.
Nasza oferta zawiera ekspozycję stałą, jednakże jesteśmy w stanie podjąć się również nietypowego
projektu na życzenie klienta.
Opieramy się na najnowocześniejszych osiągnięciach technologicznych. Sprawiają one, że nasze
schody drewniane, schody kręcone oraz schody gięte możemy wykonać w przeróżnych kształtach
zachowując przy tym najwyższą jakość.
Wykonując schody drewniane dopasowujemy się do wnętrz, zarówno tych tradycyjnych, jak i
nowoczesnych.
Służymy poradą i fachową pomocą.
Schody drewniane, schody gięte oraz schody kręcone naszej produkcji obok podstawowej
funkcji komunikacyjnej między kondygnacjami są istotnym elementem wystroju wnętrz. Nadają
pomieszczeniom swym wyglądem przyjemną atmosferę i komfort.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

FHU “SOB-DREW”
44-264 Jankowice
ul. Radosna 5
TEL. 887-93-93-12
www.sob-drew.pl
Firma„Sob-Drew”wykonawca wysokiej klasy schodów i drzwi drewnianych zewnętrznych
oraz wewnętrznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rzemieślniczym umiejętnościom,
nowoczesnej technologii i rozbudowanym bogatym zapleczem nowoczesnych maszyn jesteśmy
w stanie sprostać najbardziej nietypowym realizacją które charakteryzuje niepowtarzalna forma,
elegancja i funkcjonalność.
Aktualnie panujące tendencje w architekturze sprawiły, że naszą dotychczasową
ofertę schodów stylowych i wstęgowych wzbogaciliśmy o produkt nowoczesny jakim są schody
dywanowe /zeta/oraz drzwi bez przylgowe. Ponadto w naszych realizacjach wykorzystujemy
nowatorskie elementy dekoracyjne takie jak: szkło, stal nierdzewna, metaloplastyka, rzeźbienia .
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Studio Mebli Król Sp. z o.o.

78

7 -9 kwietnia 2017

TWÓJ DOM 2017

51 Międzynarodowe Targi Budownictwa

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
ul. Szeligiewicza 20 lok.I
40-074 Katowice
tel. 32 258 90 00
fax. 32 204 10 85
izbabud@izbabud.pl
www.izbabud.pl
Śląska Izba Budownictwa
•
jedna z największych i najbardziej znanych organizacji samorządu gospodarczego na terenie Polski
południowej
•
ponad 15-letnia działalność zrzeszająca blisko 100 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność
we wszystkich dziedzinach inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania
nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej
•
wydająca czasopismo „Forum Budownictwa Śląskiego”
Nasze przedsięwzięcia
•
Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości
•
Seminaria Budowlane
•
Obchody Śląskiego Dnia Budowlanych
•
Konkurs „Śląskie Budowanie”
•
Śląska Wielka Nagroda
Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej
•
•
Gala Budownictwa
•
Klubowe Spotkania Firm Członkowskich
•
Organizacja seminariów, warsztatów i kursów szkoleniowych
Gwarantujemy Naszym Członkom
•
współpracę kooperacyjną pomiędzy firmami członkowskimi
•
publiczną promocję swojej działalności
•
świadczenie pomocy doradczej i szkoleniowej
•
reprezentowanie i ochronę interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz innych
uczestników obrotu gospodarczego
•
uczestniczenie w procesie opiniowania i tworzenia projektów legislacyjnych dotyczących całego sektora
budownictwa
•
możliwość zgłaszania swych postulatów i wniosków
•
prestiż
•
stałe klubowe spotkania firm członkowskich
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Izby: www.izbabud.pl
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SPECSTAL
ul. Twierdza 7
34-122 WIEPRZ
TEL. 608 735 018
604 082 134
WWW.SPECSTAL.PL
E-MAIL:biuro@specstal.pl
SPECSTAL.BIURO@GMAIL.COM
KOTŁY CO ZE STALI 8MM
Firma ,,SPECSTAL’’ specjalizuje się w budowie kotłów co dla indywidualnych odbiorców. Stawiamy na jakość i
solidność, dlatego budujemy kotły ze stali kotłowej (P265GH) o gr.8mm i wzbogacamy rurami grubościennymi,
ciągnionymi dla zwiększenia sprawnosci i efektywności naszych wyrobów. W naszej ofercie znajdą państwo
kotły z podajnikiem tłokowym jak i tradycyjne.
PT2S-PODAJNIK TŁOKOWY WYPOSAŻONY W TRADYCYJNE PALENISKO
PT2B- PODAJNIK TŁOKOWY W UKLADZIE BOCZNYM Z KOMORĄ TRADYCYJNEGO SPALANIA
KSTG/S-KOTŁY TRADYCYJNE,GÓRNEGO SPALANIA STEROWANE ELETRONICZNIE

TERMO ORGANICA
Termo Organika Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków
tel.: +48 12 427 07 40
www: http://termoorganika.pl
Termo Organika - lider izolacji styropianowych i systemów ociepleń
Termo Organika słynie z wysokiej jakości produktów, dzięki którym rozpoznawalna jest na terenie całej Europy.
Poza dbałością o wysoki standard produkcyjny, jej znakiem szczególnym jest styropian w kropki.
Firma już od prawie 20 lat dostarcza na polski rynek najwyższej jakości płyty styropianowe do ocieplania
budynków produkowane w czterech fabrykach. Od 2012 r. – po zakupieniu fabryki w Pyrzycach – oferta
produktowa wzbogaciła się o Kompletny System Ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS), składający się z klejów,
siatek, gruntów, tynków i farb.
Termo Organika to pięć zakładów produkcyjnych, w których zatrudnia blisko 300 osób: profesjonalny personel
labo¬ratoryjny i zespół produkcyjny. Każdy z nich nieprzerwanie dokłada wszelkich starań, by sprostać
wysokim wymaganiom klienta XXI wieku.
Jako jedyna firma z branży, Termo Organika posiada na wszystkie swoje płyty styropianowe prestiżowe
Rekomen¬dacje Techniczne i Jakości Instytutu Techniki Budowlanej.
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TOMIX S.C.
oddział Bielsko-Biała:
Ul. Partyzantów 98
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 860 02 74
bielsko@tomix.org.pl
oddział Żywiec-Wieprz:
Ul. Żywiecka 909
34-382 Wieprz
tel. 33 867 54 07
zywiec@tomix.org.pl
strona www: tomix.org.pl
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie
sprzedaży oraz wymiany okien, drzwi, bram garażowych, paneli podłogowych. Od początku funkcjonowania
naszej firmy postawiliśmy na najwyższą jakość naszych produktów, fachową obsługę, profesjonalne doradztwo
oraz indywidualne podejście do każdego klienta – dobieranie optymalnych rozwiązań do gustu i potrzeb
każdego klienta. Wybór Naszej firmy jest gwarancją usług na najwyższym poziomie.
Okna stanowią jeden z ważniejszych elementów naszego domu. Ochrona domu przed zimnem, deszczem czy
włamywaczami to tylko niektóre ich funkcje. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom możemy także odgrodzić
się od hałasów z ulicy. Jak jednak wybrać te, które spełnią nasze oczekiwania i będą służyły nam przez lata?
Na te oraz wiele innych pytań chętnie udzielimy odpowiedzi. Pomożemy dobrać optymalne rozwiązania do
indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Drzwi zewnętrzne a także wewnętrzne to kolejny krok na drodze do naszego wymarzonego mieszkania. W
naszej ofercie znajdziecie szeroką gamę drzwi, ościeżnic, klamek oraz elementów wykończeniowych, które
pomożemy wam dopasować do najbardziej nietypowych miejsc oraz aranżacji pomieszczeń. Zapewniamy
bezpłatną wizytę na budowie lub w mieszkaniu, doradztwo, pomiar, oraz profesjonalny montaż zakupionego
towaru.
Dzięki bogatym ekspozycją w naszych salonach:
- Bielsko Biała, Ul. Partyzantów 98 - na powierzchni ponad 300 m2,
- Żywiec-Wieprz, Ul. Żywiecka 909 - powierzchnia 150 m2,
oraz zainstalowanym ok 100 drzwi w rozmaitych specyfikacjach, szerokiej gamie okien, bram garażowych,
rolet, poczujecie swobodę wyboru, inspirację do zmian - na lepsze.
Warto podkreślić, iż gwarancją sukcesu oraz zadowolenia z zakupionych u nas produktów jest ich poprawny
montaż, ponieważ nawet najwyższej jakości towar, źle zamontowany, nie będzie poprawnie funkcjonował i
spełniał złożonych w nim oczekiwań. Dlatego posiadamy własne ekipy montażowe, których zadaniem jest
zadbanie o prawidłowe zamontowanie zakupionego towaru. Nasi pracownicy naturalnie zadbają również o
pomiar, aby uniknąć zbędnych komplikacji oraz zminimalizować ryzyko pomyłki
Wybór Naszej firmy jest gwarancją satysfakcji oraz usług na najwyższym poziomie.
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UNIHAUS BESKIDY
Fabryka domów
43-450 Ustroń
ul. Katowicka 142
Mob.+48 533 769 381,
Mob.+48 570 001 114
www.unihaus.eu, ustron@unihaus.eu
FIRMA UNIHAUS
-Produkuje domy z drewna prefabrykowane z bala i konstrukcji szkieletowej.
-Produkuje wszystkie elementy z drewna: więźby dachowe, elewacje, boazerie itp.
-Realizuje każdy indywidualny projekt ,domy całoroczne, hotele, karczmy, hale itp.
-Posiada własne pełne zaplecze technologiczne do całej produkcji.
-Posiada wysoką zdolność produkcyjna 1 dom w 48 h
-Zatrudnia kadrę doświadczonych specjalistów
-Współpracuje zarówno z firmami jak i osobami fizycznymi
-Stałym partnerom udziela szkoleń
-Udziela długoterminowych gwarancji
JEST 100% PRODUCENTEM WSZYSTKICH ELEMENTÓW W OFERCIE
„Zostańmy partnerami, a przekonasz się, że warto”

VIMEDLUX
Al. J.Pawła II 43A Lok 23A
01-001 Warszawa
www.vimedlux.pl
vimedlux@vp.pl
kom.501508352

Firma VIMEDLUX powstała, żeby promować zdrowy styl życia i ideę picia świeżych, odpowiednio wyciśniętych
soków, które stanowią najlepszy żywy pokarm jaki możemy dostarczyć naszemu organizmowi. WYCISKARKA
KUVINGS, którą prezentujemy wykorzystuje w swoim działaniu wolno-obrotową metodę wyciskania (zaledwie
50 obrotów/minutę),
Zapewnia to uzyskanie zdrowego soku z owoców i warzyw oraz chroni enzymy przed utlenieniem dając w
100% naturalny sok, bogaty w witaminy i składniki odżywcze. Zapraszamy na degustację.
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Visage Glass Ltd
www.visageglass.com
ul.Rzeźnicza 2
43-300 Bielsko- Biała
tel. 791 701 593
Natura w architekturze wnętrz, koncentrujemy się na produkcji szkła
architektonicznego o wysokim walorze estetycznym wraz z zachowaniem
spójności strukturalnej, co wpływa na fakt ze nasze produkty są
idealnym wyborem w projektach indywidualnych i obiektach użyteczności
publicznej , gdzie wymagana jest innowacyjność i jakość wraz z
terminowością. Bazujemy na organicznych formach, które doskonale
komponują się w nowoczesnych wnętrzach, a ich energia pozytywnie
wpływa na nasze samopoczucie płynące z naturalnego piękna.
W naszej ofercie:
Panele szklane, drzwi, bary, loga firmowe, herby, półki, misy,
rzeźby, fontanny, płytki szklane o dowolnym formacie na indywidualne
zamówienie, lustra, dekory ścienne.
Jeżeli chcesz stworzyć coś wyjątkowego, wykonamy projekt specjalnie
dla Ciebie - od pomysłu poprzez projekt wstępny, próbki i realizacje
z instalacja.
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WIMAT
PPUH WIMAT SPÓŁKA JAWNA
Małgorzata i Wiesław Buda
ul. T. Kościuszki 158, 34-123 Chocznia k. Wadowic
tel. 33 873 05 64
www.wimat.pl
GALERIA PODŁÓG DREWNIANYCH
SALON WIMAT
ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 816 83 52, tel. kom. +48 602 210 039
bielsko@wimat.pl
Oferujemy:
- Parkiety z drewna krajowego i egzotycznego
- Deski z drewna krajowego i egzotycznego
- Podłogi lite, warstwowe
- Mozaiki parkietowe, ozdobne, pałacowe, przemysłowe
- Panele drewniane, laminowane, winylowe
- Tarasy drewniane
- Tarasy kompozytowe
- Elewacje
- Drewniane blaty kuchenne
- Drzwi wewnętrzne marki Kubiszyn
- Schody drewniane
- Tarcica krajowa i egzotyczna
- Szeroki wybór podłóg na ogrzewanie podłogowe
- Specjalistyczna chemia parkieciarska oraz środki do pielęgnacji podłóg drewnianych
- Pełen zakres prac parkieciarskich
- Odtwarzanie podłóg zabytkowych
- Montaż elementów drewnianych w łazienkach
- Profesjonalne doradztwo
- Realizacja indywidualnych zamówień przy pełnej gamie możliwości dla wykończenia oraz
kolorystyki wybranych elementów drewnianych
- Kompleksowy montaż konstrukcji tarasowych
W naszej ofercie znajdą Państwo produkty m.in. takich producentów jak:
*podłogi drewniane: STILE, BALTIC WOOD, BOEN, HARO, FINISH PARKIET, JAWOR, CHAPEL, PANMAR. QUERCUS,
DĄBEX, WICANDERS, KOPP, GLOBALWOOD, COSWICK, IPOWOOD, STEP ON, VENIFLOOR, KĄCCY
*panele laminowane: HARO, SENSA, KRONOPOL, BERRY ALLOC, KAINDL
* tarasy: DLH, TWINSON, SILVADEC, HORTUS, WINFLOOR, SOFTLINE
*chemia parkieciarska: ARBORITEC, PALLMANN, UZIN, ARDEX, EUKULA, BAUTEC, OVERMAT, OSMO, TOVER,
RENOVE,
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Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17,
41-100
Siemianowice Śląskie
+48 32 605 37 00
mail@wolfsystem.pl
www.wolfhaus.pl
WOLF SYSTEM Sp. z o.o. już 50 lat zajmuje się budową domów energooszczędnych. Naszą ofertę charakteryzują
najważniejsze kryteria nowoczesnego budownictwa: bezpieczeństwo, ekologia, komfort oraz design.
Realizujemy domy od projektu po wykończenia wnętrz. Gwarantujemy klientom wsparcie we wszystkich
najważniejszych etapach budowy oraz najwyższą jakość realizacji. Oferujemy domy w oparciu o standardy
niskoenergetyczne przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz w połączeniu z inteligentnym
zarządzaniem budynku.
Już dziś wybuduj Twój dom na przyszłość !
RAZEM WYBUDUJEMY TWÓJ DOM

WROTTA
Iwona Budzyńska
Ul. Cesarka 25
34-381 Przybędza
tel: 509 948 990
793 351 718
wrotta.biuro@o2.pl
www.wrotta.pl
Firma WROTTA to autoryzowany partner handlowy renomowanej, niemieckiej marki Hormann,
największego producenta bram, drzwi, ościeżnic oraz napędów w Europie. W odpowiedzi na
Państwa potrzeby otworzyliśmy najnowocześniejszy salon w regione, który znajduje się w
Przybędzy.
Dbając o zadowolenie naszych klientów zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo,
w zakresie doboru optymalnych rozwiązań, wyboru oferty i planowaniu zakupów. Zapewniamy
również profesjonalny montaż i certyfikowane serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne
naszych produktów.
WROTTA działa na Polskim rynku od 2012 roku. Specjalizujemy się w dytrybucji, montażu i serwisie
bram garażowych i przemysłowych.
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TORA – Wentylacja
ul. Batalionów Chłopskich 19
42-200 Częstochowa
Dział sprzedaży:
Tel/fax 34/ 364 33 56
Tel. Kom. 502 693 188
e-mail: biuro@tora-wentylacja.pl,
Dział techniczny:
Tel/fax 34/ 364 33 56
Tel. Kom. 519 175 550
e-mail: techniczny@tora-wentylacja.pl
Serwis:
Tel/fax 34/ 364 33 56
e-mail: serwis@tora-wentylacja.pl
strona internetowa: www.tora-wentylacja.pl
Firma TORA-Wentylacja dostarcza na terenie Polski kompleksowe rozwiązania (od projektowania instalacji
poprzez sprzedaż asortymentu, doradztwo techniczne oraz usługi montażowe) z zakresu wentylacji, wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła-rekuperacji, klimatyzacji, dystrybucji gorącego powietrza oraz systemów
Gruntowych Wymienników Ciepła.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych produktów oraz najwyższych standardów obsługi Klienta i doradztwa
technicznego, stajemy się zaufanym partnerem swoich Odbiorców.
W ofercie posiadamy wszystko co potrzebne jest do wykonania rekuperacji oraz kilkunastu Producentów
rekuperatorów. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom Klientów przy zachowaniu
norm i przepisów wentylacyjnych.
Oferujemy usługi montażowe na terenie całej Polski. Nasza Firma jako jedna z niewielu udziela gwarancji także
na wykonaną instalację a nie tylko na urządzenia. Jesteśmy firmą która posiada własne ekipy montażowe (nie
korzystamy z usług podwykonawców).
Zapraszamy na nasza stronę internetową www.tora-wentylacja.pl
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XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.				
ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce
tel. +48/41 24-64-619, fax +48/41 24-64-698
e-mail: biuro@BlueDolphin.pl
Internet: www.BlueDolphin.pl
XL-TAPE-INTERNATIONAL jest producentem taśm i akcesoriów malarskich oraz właścicielem
marki Blue Dolphin Tapes. Od ponad 20 lat z powodzeniem działa na polskim rynku, z roku
na rok poszerzając swój asortyment. W chwili obecnej w ofercie Blue Dolphin znaleźć można
m.in. taśmy samoprzylepne, wałki, pędzle, narzędzia budowlane, artykuły ścierne, szczotki
budowlane, mieszadła, poziomnice i łaty oraz artykuły do tapetowania. Łącznie ponad 2000 pozycji
towarowych, skierowanych jest do profesjonalistów i wykonawców, dla których jakość produktu
ma najważniejsze znaczenie.
Flagowym produktem, niezmiennie od lat, jest Niebieska Taśma Malarska Blue Dolphin. Oparta
na oryginalnej recepturze kleju, przygotowana do długiego przebywania na powierzchni i łatwego
usuwania bez uszkodzenia podłoża i bez pozostawienia śladów kleju.
Producent bardzo dużą wagę przykłada do jakości produktów i ich kontroli. Taśmy i akcesoria
malarskie marki Blue Dolphin posiadają certyfikaty Firmy SGS - światowego lidera w dziedzinie
kontroli jakości. Niezawodność asortymentu i zaufanie do marki zostały potwierdzone przez
wykonawców w ogólnopolskim badaniu opinii i preferencji firm wykonawczych, w którym marka
Blue Dolphin Tapes została uhonorowana Złotą Budowlaną Marką Roku.
Więcej informacji www.BlueDolphin.pl
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Zakład Ślusarski GREŃ SP.J.
Ul. Górnośląska 5
43-200 Pszczyna
tel. 322101626
email:biuro@gren-pszczyna.com.pl
www.ekogren.pl
Zakład Ślusarski Greń to prężnie rozwijająca się, rodzinna firma założona przez Bolesława i Grażynę
Greń w 1990 r.
Od początku istnienia firmy realizujemy wizję przedsiębiorstwa dostarczającego Klientom produkty
o najwyższych standardach.
Specjalizujemy się w szeroko pojętych konstrukcjach stalowych oraz nierdzewnych, ale kluczem
do sukcesu okazały się
ekologiczne kotły grzewcze serii EKOGREŃ , które zrewolucjonizowały rodzimy rynek grzewczy
oraz zdobyły uznanie w całej Europie.
W naszej ofercie znajdą Państwo kotły na : pellet, zrębki, drewno, biomasę, węgiel oraz
wielopaliwowe.
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ZITERM
ul. Wiślańska 18
43-344 Skoczów
tel. 33 85 39 220
tel. kom. 669 509 669
e-mail ziterm@op.pl
Oddział firmowy
43-450 Ustroń
ul. Skoczowska 75
Firma ZITERM wykonuje kompleksowe usługi w zakresie montażu instalacji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grzewczych
sanitarnych
gazowych
pomp ciepła
kolektorów słonecznych
centralnych odkurzaczy

Oprócz montażu nowych instalacji, firma oferuje pełen zakres usług wykonawczych w zakresie modernizacji
oraz remontu starych, istniejących już systemów. Instalacje wykonywane są z zastosowaniem tradycyjnych
lub nowoczesnych technologii, zapewniających lepszą jakość i wysoką oszczędność w eksploatacji.
ZITERM świadczy swoje usługi na potrzeby klientów indywidualnych oraz firm, zarówno w domach
jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak również w obiektach publicznych. Oferuje fachową pomoc i doradztwo
oraz zapewnia solidną jakość, terminowość i konkurencyjne ceny. Firma posiada doświadczenie oraz
uprawnienia budowlane do prowadzenia robót instalacyjnych. Na wykonane prace udzielana jest gwarancja,
a także obsługa serwisowa w późniejszych latach.
Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług!
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