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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
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AFTYKA BRAMY
ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
43-430 Skoczów - Wilamowice,
ul. Iskrzyczyńska 27
tel./fax: +48 33 8584418
e-mail: biuro@aftykabramy.pl
Przedstawiciel Handlowy : Mariusz Byczek +48 665 556 818
Siedziba Firmy:
FPHU JACEK AFTYKA
34-350 Węgierska Górka,
ul. Zielona 211
NASZA FIRMA
o
jest producentem segmentowych bram garażowych oraz, przemysłowych
o
produkuje bramy rolowane szybkobieżne,
o
produkuje rampy i doki przemysłowe do załadunku i rozładunku,
o
wykonuje serwis wszelkich urządzeń bramowych, automatyki garażowej i przemysłowej,
Bramy garażowe segmentowe są najlepszym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Nasze bramy charakteryzują się tym, że można je dopasować praktycznie do każdego otworu wjazdowego.
Każda brama produkowana jest na indywidualne zamówienie klienta. Bardzo dobra jakość elementów
konstrukcyjnych, dokładność wykonania oraz szeroka gama różnych opcji dodatkowych, pozwala nam spełnić
najwyższe wymagania klientów.
•
Otwierają się do góry pod sufit, nie zabierając miejsca w Twoim garażu.
•
Są doskonale izolowane co daje gwarancję minimalnych strat ciepła.
•
Są wykonane z paneli z bezpiecznym zamkiem uniemożliwiającym przytrzaśnięcie palców podczas
zamykania.
•
Dla komfortu i wygody mogą być sterowane niezawodną i bezpieczną automatyką z możliwością
sprzężenia bramy garażowej wraz z ogrodzeniową. Wspólny pilot do obsługi.
•
Pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przed bramą co nie utrudnia jej otwierania bądź
zamykania.
•
Występują standardowo w kolorach: białym, brązowym, srebrnym, niebieskim oraz w okleinach, takich
jak; złoty dąb, stary dąb, mahoń, orzech, dąb bagienny, winchester.
•
Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru, aby nadać indywidualny charakter Twojemu domowi.
•
Malujemy na życzenie okucia bramy(dolne i górne)w kolorze bramy.
•
Dzięki bardzo solidnej konstrukcji zapewnią doskonałe zabezpieczenie antywłamaniowe.
•
Bramy TTPG objęte są 24-ro miesięczną gwarancją. Gwarancja na panel 5 lat.
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ALCHIMICA
MAT-CHEM-BUD Sp.j. jest przedstawicielem Alchimica S.A. w Polsce
www.alchimica.com.pl
www.matchembud.com.pl
43-391 Mazańcowice 57 /Bielsko-Biała
tel. 33 8155-175
Alchimica S.A. to producent najwyższej jakości systemów poliuretanowych dla budownictwa i
przemysłu. Portfolio produktów obejmuje:
- płynne membrany poliuretanowe Hyperdesmo
- poliuretanowe i epoksydowe posadzki przemysłowe,
- żywice iniekcyjne Hyperfoam,
- budowlane masy uszczelniająco- klejące Hyperseal,
- żywice do naprawy betonu,
- systemy hydroizolacji pionowej.
Produkty te stanowią kompletne systemy do hydroizolacji, renowacji i ochrony:
- dachów
- tarasów i balkonów
- fundamentów i innych konstrukcji podziemnych
- zbiorników wodnych (w tym na wodę pitną) i basenów pływackich
- parkingów, posadzek przemysłowych
- trybun stadionowych
- obiektów hydrotechnicznych
...i innych konstrukcji wymagających trwałej, bezawaryjnej i skutecznej hydroizolacji oraz ochrony przed
negatywnym oddziaływaniem wszelkich czynników środowiskowych jak woda, promieniowanie UV, substancje
chemiczne, tarcie itp.
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ALUMISTR SE
U Výzkumu 603
664 62 Hrušovany u Brna
Regen: 29290261
NIP: CZ29290261
tel: +420 547 237 231
fax: +420 547 237 230
kom: +420 724 072 638
infolinka: 800 100 907
e-mail: info@alumistr.cz
Firma ALUMISTR SE jest jedynym producentem systemów aluminiowych AluPlus, AluVista, AluVerso, AluCombi i
AluTerm. To są ramowe i bezramowe systemy przeszklenia balkonów i loggii, balustrad aluminiowych , tarasów,
ogrodów zimowych, przeszkleń dzielących pomieszczenia i innych struktur nietypowych w postaci różnych
zadaszeń i przeszklonych wiat. Modernizacja i odbudowa domów prefabrykowanych oraz kompleksowe
rozwiązania dla balkonów i loggii.

AMERI - POL Trading Ltd. Sp.z o.o.
40-675 Katowice
ul. Ks.Wilczewskiego 67
tel. +48 32 201 78 80-9 fax. +48 32 201 78 86
e-mail: trading@ameripol.com.pl
http://www.ameripol.com.pl
mobile: +48 530 808 533
e-mail: bartek.t@ameripol.com.pl
Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą klienta. Od zaprojektowania instalacji, przez pomoc w
otrzymaniu dofinansowania ze źródeł rządowych do dostarczenia materiałów i ich instalacji. Posiadamy w
ofercie sprzęt najlepszych światowych producentów. Przygotowujemy darmowe kalkulacje. Zapraszamy do
kontaktu.”
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ARTOKNA
ul. Bukowa 20
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 815 13 42; tel.kom. 508 239 299
www.artokna.pl
e-mail:
biuro@artokna.pl
salon@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 i Małopolskiego. Zdobyte doświadczenie
i systematyczne szkolenia przekładają 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: Schϋco, Salamander, Brϋgmann
- Okien alumniowych: Schϋco, Aliplast, Aluprof
- Ciepłe parapety
- Rolet zewnętrznych Krispol
- Bram garażowych segmentowych Krispol
- Drzwi zewnętrznych stalowych: Wikęd, Gerda, Mikea,
- Drzwi zewnętrznych aluminiowych Schϋco, Aliplast
- Drzwi wewnętrznych: PORTA, DRE, POL-SKONE, Ritmo
- Osłon wewnętrznych (rolety materiałowe, plisy)
- Siatek antyinsektowych / moskitier
- Żaluzji fasadowych SELT
- Markiz SELT
Profesjonalny montaż wykonują nasi wyszkoleni montażyści, wykorzystując produkty firm: Illbruck,
Soudal, Klinar, Knelsen
Obsługujemy budowy ze stolarką wielkogabarytową: systemy przesuwne, duże stałe szklenia.
Świadczymy usługi serwisowe
Kompletna oferta
Współpracujemy z kilkoma producentami, dlatego też możemy zaoferować możliwie najbardziej pełną
ofertę produktów.
Niezależność
Nie jesteśmy salonem firmowym żadnego z producentów. Status „autoryzowanego przedstawiciela”
pozwala nam zawsze proponować te rozwiązania, które uważamy za najkorzystniejsze, bez przymusu
reprezentowania sta
nowiska tylko jednego producenta.
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.
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Artech WÓZKI WIDŁOWE

Firma Wózki Widłowe ARTECH Łękawica , powstała 1991 roku, a jej oferta ograniczała się jedynie do napraw
wózków widłowych.
Obecnie, firma zatrudnia ok 30 osób i oferuje nowe i używane wózki widłowe marki Komatsu i Toyota, jak
również innych wiodących marek.
Jesteśmy dostawcą części zamiennych do wózków wszystkich marek, które, jako bezpośredni importer,
oferujemy w atrakcyjnych cenach.
Od 2010 roku jesteśmy importerem i dystrybutorem gumowych gąsienic TOTAL do maszyn budowlanych.
Posiadamy cztery samochody serwisowe z konserwatorami UDT świadczące usługi naprawcze wózków
widłowych na terenie południowej Polski.
Prowadzimy również wynajem wózków widłowych spalinowych i elektrycznych.

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.
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BALUSSPAW
Stanisław Polak
www.balusspaw.pl
505 132 363
Oferta.
Balustrady ze stali nierdzewnej w systemach..
- okrągłym
- profil
- szkło.
Wykonujemy również 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.
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Beskidzkie Centrum Kominkowe
ul. Kustronia 11
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8 150 620
502 549 408
502 549 412
www.beskidzkiecentrumkominkowe.pl
e-mail jotul.bielsko@gmail.com
Kominki norweskiej firmy Jotul sprzedawane są w Bielsku-Białej od ponad dwudziestu lat. W
2013 roku salon firmowy JOTUL POLSKA w Bielsku-Białej został przejęty przez pracowników spółki. Powstała
firma Beskidzkie Centrum Kominkowe, która gwarantuje obsługę klientów
z zachowaniem standardów
norweskiego producenta. Posiadamy siedemnastoletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu produktów
firmy JOTUL.
Dziś JOTUL GROUP tworzy koncern skupiający firmy: JOTUL, Scan i Atra. Z ich ofertą można zapoznać
się w naszym bielskim salonie przy ulicy Kustronia 11.
Nasza firma kompleksowo wykonuje obudowy kominków, dystrybucję gorącego powietrza,
zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów JOTUL GROUP.
Sprzedaż i montaż kominków to dla nas nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy - to nasza pasja.
Zapraszamy do naszego salonu w Bielsku-Białej!
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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.

18

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
15-17 kwietnia 2016

TWÓJ DOM 2016

49 Międzynarodowe Targi Budownictwa

BESTLINE

BIELSKO-BIAŁA

19

49 Międzynarodowe Targi Budownictwa

TWÓJ DOM 2016

Carpetstone
Carpetstone Sp. z o.o.
34-300 Żywiec
Ul. Za Górą 29
„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.”

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.
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Cegielnia „Łąka”
43-241 Łąka, ul.Szymonowicza 11
tel: 32 210 57 70
e-mail:cegielnia@cegielnialaka.pl
www.cegielnialaka.pl
Jesteśmy producentem cegły pełnej ceramicznej kl. „20” budowlanej,
elewacyjnej oraz płytek elewacyjnych z ciętej cegły.
Wznoszenie ścian z naszych wyrobów gwarantuje dobry mikroklimat
temperaturowy i wilgotnościowy, budynki są energooszczędne i stabilizują
trwałość konstrukcji przegrody budowlanej. Tylko wyroby ceramiczne
pozwalają na ujarzmienie ruchu wilgoci poprzez tzw. opór dyfuzyjny bez
konieczności stosowania drogich klimatyzacji w budynkach.
Nasze cegły są optymalnym rozwiązaniem w technologii budowania
w odniesieniu do warunków klimatycznych jakie panują w Polsce, w tym
przede wszystkim dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
Z każdym rokiem dokładamy wszelkich starań, aby poprawić jakość
produkowanych cegieł zachowując jednocześnie walory produktu
ekologicznego. Ten naturalny i efektowny materiał budowlany,
wytrzymały na wiele pokoleń, stworzy piękną kompozycję wraz z naszym
polskim krajobrazem.

BIELSKO-BIAŁA
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CENTRUM PARKIETOWE NOWAK
Siedziba główna w Pszczynie-Ćwiklicach
ul. 11 Listopada 32
43-229 Pszczyna-Ćwiklice
tel.: (32) 211 22 88
email: biuro@centrum-parkietowe.pl
Salon w Bielsku-Białej
ul. Żywiecka 206
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 604 606 475
email: bielsko@centrum-parkietowe.pl
CENTRUM PARKIETOWE NOWAK - od 1996 wykonujemy drewniane podłogi dla inwestorów
indywidualnych, firm oraz instytucji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów rozszerzyliśmy ofertę o
markowe drzwi drewniane.
Nasze prace realizujemy w oparciu o sprawdzone technologie, na materiałach wiodących
światowych producentów. Dysponujemy nowoczesnym i rozbudowanym parkiem maszynowym, a ekipy
wykonujące usługi posiadają kwalifikacje mistrzowskie i czeladnicze w zawodzie Parkieciarz.
Wieloletnie doświadczenie i ścisła współpraca z najlepszymi producentami podłóg drewnianych
pozwala nam na realizacje nietypowych projektów (proponujemy rozwiązania takie jak: dobieranie
indywidualnej kolorystyki i stylizacji desek, ozdobne intarsje, podłogi pałacowe i taflowe itp.).
Dzięki temu proponujemy Państwu kompleksową obsługę inwestycji z gwarancją profesjonalnego
i terminowego wykonawstwa.
Zapraszamy do współpracy architektów, biura projektowe i klientów indywidualnych.
Oferujemy:
- Szeroki wybór podłóg drewnianych: deski dębowe, tradycyjne parkiety, parkiety egzotyczne, podłogi
drewniane na ogrzewanie podłogowe, stylizowane deski lite oraz warstwowe i wiele innych
- Drewniane drzwi wewnętrzne
- Wysokiej jakości lakiery, oleje i kleje do podłóg drewnianych
- Kompleksową obsługą w zakresie doboru i montażu podłóg drewnianych
- Usługi renowacji podłóg drewnianych
- Specjalną ofertę hurtową dla firm
- Tarasy drewniane i kompozytowe
- Porady techniczne (pomiary wilgotności wylewek, dobór wylewek, masy samopoziomujące, żywice
naprawcze, itp.)
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CERAMED
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piekarska 163
tel.: (33) 82-98-770
fax: (33) 82-98-773
mail: info@ceramed.com.pl
Firma na rynku polskim istnieje od 1983 roku, zaś pod nazwą P.H.U. CERAMED od września 1994. Nasze ponad
25-letnie doświadczenie w handlu materiałami budowlanymi, a w szczególności płytkami ceramicznymi i
wyposażeniem łazienek pozwala zapewnić naszym klientom profesjonalną i kompleksową obsługę.
Klientom gwarantujemy współpracę z architektami, w zakresie aranżacji wnętrz i doradztwa technicznego.
Dysponując własnym licencjonowanym transportem ciężarowym krajowym i międzynarodowym realizujemy
zamówienia terminowo i w skróconym czasie.
Nasi partnerzy:
RADAWAY Swarzędz,GROHE Niemcy, EXCELENTT Kraków, FACKELMANN Niemcy, CONCRAFT Beton
architektoniczny Polska, TUBĄDZIN Polska - kolekcje ZIEŃ TONINO LAMBORGHINI płytki - Włochy

BIELSKO-BIAŁA
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DEWRO WRÓBEL SP. J.
DEWRO Wróbel Spółka Jawna
43-512 Bestwina, ul. Braci Dudów 42
tel. 33- 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

DioCom sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 74
43-300 Bielsko-Biała
33 498 97 00
Dział handlowy:
DioCom sp. z o.o.
ul. Partyzantów 98
43-300 Bielsko-Biała
33 498 9700
Oferta:
- Instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu oraz grzania wody
- Systemy zabezpieczeń SSWiN oraz telewizja CCTV
- Centrale telefoniczne
- Sieci teleinformatyczne
- Instalacje Antenowe
Jesteśmy Firmą z wieloletnim doświadczeniem działamy w branży instalatorskiej od 1990 roku, współpracujemy
z wiodącymi na rynku producentami, oferowane przez na usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
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Dom dla Każdego
ul. Batalionów Chłopskich 45
43-512 Kaniów
NIP 652 105 20 72
tel. 32 214 11 55
tel. kom. 661 040 000
poczta@domdlakazdego.com.pl
www. domdlakazdego.com.pl
Działamy na rynku już od 1983 roku. Pierwsze kroki stawialiśmy, produkując pustaki oraz sprzedając materiały
budowlane.Drugą gałęzią naszego przedsiębiorstwa był handel najwyzszej jakości drzwiami drewnianymi.
Obecnie sprzedajemy domy w stanie deweloperskim jak i pod klucz na terenie Śląska i Bielska – Białej. Co
więcej, aranżujemy wnętrza, projektujemy ogrody, aby kompleksowo obsłużyć każdego, kto szybko i sprawnie
chce zamieszkać w nowoczesnym i wysoce energooszczędnym domu.
Zajmujemy się również budową indywidualną. Masz działkę? Proponujemy bezstresową budowę
Twojego domu razem z nami.

BIELSKO-BIAŁA
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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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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

BIELSKO-BIAŁA
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DOMOWE OGNISKO Grzegorz Kolabiński - salon kominkowy
ul. Partyzantów 68,
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 816 03 42 lub 666 282 676
www.kominki24.org ,
www.kominki.sklep.pl

Firma Domowe Ognisko Grzegorz Kolabiński oferuje:
montaż kominków, sprzedaż wkładów kominkowych powietrznych i z płaszczem wodnym, sprzedaż i montaż
piecy wolnostojących, piecy kaflowych oraz bio-kominków.
Nasze kominki zadowolą najbardziej wymagających klientów. Zajmujemy się montażem kominków i obudów
kominkowych od 1998 roku. W tym czasie zaufało nam już wielu klientów.
Kominki montujemy z materiałów własnych lub powierzonych przez klienta, wykonujemy projekty kominków,
służymy poradami technicznymi. Kominki wykonujemy na terenie całego Śląska. Montaż kominków odbywa
się z użyciem nowoczesnych materiałów i zastosowaniem najnowszych technologii, dlatego są one bezpieczne
i będą służyć przez wiele lat.
Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Kratki.pl
W naszej ofercie posiadamy również wkłady i piece kominkowe wielu renomowanych producentów m.in. firm
SPARTHERM, AUSTROFLAMM, DOVRE, JOTUL, EDILKAMIN, ARYSTO, HAJDUK, LECHMA, HAAS+SOHN,
HEIN, ROMOTOP.
Nasza firma zajmuję się również:
- montażem i sprzedażą systemów rekuperacji ciepła, ( polecamy centrale wentylacyjne firm Vallox, Dospel)
- instalacją systemów centralnego odkurzania
- budowa i sprzedażą saun i akcesoriów do saun fińskich oraz kabin infared ( polecamy piece fińskiej firmy
Harvia)
Nasze kominki spełnią Państwa oczekiwania
T
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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
„DREWBET – SPÓŁKA JAWNA”
Zbrojewsko 14
42-165 Lipie
tel. 034 318-90-27 do 28
fax. 034 371-44-64
e-mail: drewbet1@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
•
•
•
•

Zakład nr 2
„DREWBET” Grzyb-Kotynia-Rogaczewski Sp.J.
ul. Górnicza 1
42-160 Kłobuck
tel./fax. 034 317-39-97 do 98
e-mail: drewbet@drewbet.pl
KOSTKA BRUKOWA
•
kostka brukowa
•
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

BIELSKO-BIAŁA
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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,

EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Ul. Stredná 126
059 91 VEĽKÝ SLAVKOV, SLOVAKIA
Tel.: +421-52-7880 311
Fax : +421-52-7880 314
E-mail: ekoservis@ekoservis.sk
www.ekoservis.sk
- oczyszczalnie ścieków przydomowe
- oczyszczalnie ścieków kontenerowe
- membranowe oczyszczalnie ścieków
- studzienki i zbiorniki wykonanie indywidualne
- separatory tłuszczów, olejów
- baseny ogrodowe, kąpielowe
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EKOSUN
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Karpacka 15, 43-300 Bielsko-Biała
infolinia: 801 906 222
502 523 484
e-mail: biuro@ekosun.pl
ekosun.pl
Oferujemy ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:
- Ogniwa Fotowoltaiczne
- Kolektory Słoneczne
- Pompy Ciepła
Z nami PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA:
- Bezpłatne doradztwo
- Profesjonalne projekty
- Przygotowanie i monitorowanie wniosków o dotacje
- Montaż systemów i odbiór techniczny
- Konkurencyjne i atrakcyjne ceny

ELTROX
ul. Żywiecka 132
43-300 Bielsko-Biała
tel. 514 759 320
e-mail bielsko@eltrox.pl
Firma Eltrox.pl to krajowy lider w dziedzinie produkcji i dystrybucji sprzętu do monitoringu i systemów
zabezpieczeń. Przez prawie dwadzieścia lat funkcjonowania na rynku, Eltrox zaskarbił sobie przychylność
klientów, oferując sprzęt dostosowany do ich indywidualnych wymagań. Marki takie jak EasyCam, Kenik,
Procomm czy GetFort, są doskonale znane w całej Polsce ze względu na jakość sprzętu, estetykę wykonania
i przystępną cenę. Firma Eltrox przyjęła za priorytet zapewnienie kupującym najwyższego standardu obsługi,
a sieć 40 sklepów w całej Polsce pozwala na bezpośredni kontakt z klientami i poznanie ich potrzeb.
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EG Design
ul. J. Sobieskiego 105
43-300 Bielsko-Biała
tel:+48 519 338 620
e-mail: biuro@egdesign.pl
www.egdesign.pl
Firma EG Design zajmuje się wyposażaniem firm, obiektów publicznych w Meble Biurowe, Meble Recepcyjne,
Krzesła, Fotele, Sofy, Kanapy, Kuchnie, Zabudowy Szaf, oraz projektowaniem wnętrz.
Nowością naszej działalności są “Zielone Ściany” i kompozycje z mchu, roślin i kwiatów stabilizowanych.
Zapraszamy do współpracy!

E-MAR
FHU „E-MAR” Maria Hebda
Sieraków 16, 32-410 Dobczyce
Tel.: 784 548 273
Artystyczne Drzwi Szklane
Artystyczne drzwi szklane to doskonała propozycja dla tych z Państwa, którzy cenią wyrafinowane pomysły
i perfekcyjne wykonanie.
Zajmujemy się projektowaniem i realizacją sztuki użytkowej w fascynującym materiale, jakim jest szkło.
Głównie jest to jego termiczna obróbka i odlewy, czyli technika fusingu. Dzięki niej można każdy wyrób
przeobrazić w coś, co daje niesamowite efekty estetyczne, wizualne i praktyczne.Fusing pozwala wręcz na
nieograniczoną ekspresję artystyczną. Jednym z ciekawszych pomysłów są tu artystyczne drzwi szklane.
Kompozycje szklane mogą też służyć jako ścianki czy kabiny prysznicowe, schody i balustrady, a także blaty
stołów, ław oraz innych mebli dekoracyjnych.
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Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland
Centrum Sprzedaży Fiat Auto 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.
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.fiat.pl
www.facebook.com/CentrumSprzedazyFiatAutoPoland
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Farex
Mnich, ul. Wojska Polskiego 46,
43-520 Chybie
Farex Sp. z o.o to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, działająca na terenie Polski,
Niemiec oraz Austrii.
Specjalizujemy się w:
•
budowie domów od podstaw
•
dociepleniach budynków
•
jesteśmy producentem innowacyjnych, nowoczesnych i ekologicznych urządzeń do cięcia styropianu

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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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

Firma oferuje swoim klientom detalicznym i hurtowym oraz studiom meblowym
i łazienkowym- pełny wybór:
-

zlewozmywaków firm: TEKA, ALVEUS, BLANCO,
FRANKE, PYRAMIS, INTRA, DEANTE, SCHOCK
sprzętu AGD do zabudowy wszystkich obecnych na rynku firm
baterii: DEANTE, VALVEX, KLUDI, DAMIXA, BLANCO, BLUE WATER,
PYRAMIS, TEKA,FRANKE
wyposażenie łazienek - ceramika sanitarna- CERSANIT, KOŁO,
ROCA
wanny, kabiny: SANPLAST, KOŁO,POOL-SPA, ROCA
płytki ceramiczne: CERSANIT, PARADYŻ
meble łazienkowe: FILA, CERSANIT, KOŁO
urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej
filtry do wody BRITA

Praktyczne zawołanie firmy MENTEL brzmi
WSZYSTKO DO KUCHNI - WSZYSKO DO ŁAZIENEKPOD JEDNYM DACHEM
Dowóz do klienta w promieniu 10 km - gratis
Raty, Karty płatnicze
Stosujemy rabaty oraz organizujemy częste promocje nowych wyrobów
wprowadzanych na rynek, a także wyprzedaże towarów w korzystnych cenach.
Są to prawdziwe okazje do zaoszczędzenia niejednokrotnie znacznej gotówki.
BIELSKO-BIAŁA
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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
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Garden Space® sp. z o.o. sp.k.
ul. Unii Europejskiej 61,
32-600 Oświęcim
Salon Firmowy
GARDEN SPACE
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!
GARDENSPACE.pl to nowoczesna platforma sprzedaży z szerokim wachlarzem produktów. U nas
wyposażą Państwo kompleksowo swój ogród, taras czy patio, aby razem z bliskimi cieszyć się
wymarzonym miejscem do wspólnego spędzania wolnego czasu. Zakupy, dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii, są całkowicie intuicyjne i co najważniejsze - w pełni mobilne. Bez trudu
zrealizują je Państwo z komputerów osobistych, tabletów czy smartfonów.
Nasza firma posiada salony i ekspozycje na terenie całego kraju. To w nich mogą Państwo poznać
oferowane przez nas produkty z bliska, a nasi pracownicy udzielą fachowych i wyczerpujących
odpowiedzi na wszelkie pytania. Garden Space to również innowacyjna powierzchnia ekspozycyjno
- handlowa, gdzie Państwa marzenia i wizje wejdą na nową drogę - realizacji.
Po 8 latach bogatych w zdobywanie doświadczenia i wykreowaniu wielu, dziś już topowych marek
wyposażenia outdoor, firma Garden Space zrodziła się z mniejszych spółek w 2015 roku, aby
kompleksowo realizować Państwa outdoorowe marzenia. Pełne zaangażowanie, sukcesywnie
zwiększające się każdego dnia, pozwoliło nam na w pełni profesjonalną i rzetelną obsługę
klienta indywidualnego i biznesowego.
Doświadczenie w branży sprawia, że jesteśmy prekursorem i stale wyznaczamy nowe trendy.
Regularnie współpracujemy z ekspertami i architektami, dostarczając Państwu nieprzerwanie
nowych rozwiązań i pomysłów.
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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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GEOSYSTEMY Czerwiński Wojciech Spółka Jawna
34-325 Łodygowice
ul. Grunwaldzka 18
tel. +48 33 489 50 25
kom. +48 509 961 903
Kompleksowo realizujemy usługi dla inwestorów indywidualnych i podmiotów prawnych:
•
budowa studni głębinowych – kompleksowo lub w systemie gospodarczym,
•
budowa systemów grzewczych dla obiektów na pompach ciepła – kompleksowo lub w systemie
gospodarczym,
•
wykonywanie dolnych źródeł ciepła do pomp ciepła, kompleksowo lub zadaniowo
•
Zapraszamy do współpracy!

Hurtownia EKO SYSTEM
Ul.Żywiecka 62
34-325 Łodygowice
Oferujemy Państwu szeroki asortyment produktów znanych i renomowanych firm
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Oferujemy m.in.:
•
•
•
•
•
•

Techniki grzewcze
Odnawialne źródła energii
Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Pompy
Centralne odkurzacze
Systemy kominowe

Wykonujemy kompleksowe usługi instalacyjno - montażowe:
Centralne ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe
Kanalizacja, woda, centralny odkurzacz
Pompy ciepła (powietrzne), kolektory słoneczne
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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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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:
- gruntowe wymienniki ciepła
- centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła - rekuperatory
- instalacje wentylacyjne
Firma Global-Tech jest producentem gruntowych wymienników ciepła bezprzeponowych GEOSTRONG oraz
rurowych GLOBAL.
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz wykonawstwa.
Firma nasza oferuje również dostawę i montaż central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, wentylację
basenów kąpielowych,
instalacje wentylacji przemysłowych, instalacje wentylacji mechanicznych domów jednorodzinnych oraz
obiektów użyteczności publicznej
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GODKOWIE – Tworzymy ciepłe kominki
Salon Firmowy: Chybie,
ul. Dworcowa 3
Tel. 33 858 89 48
www.godkowie.pl
www.koszenadrewno.pl
Firma Godkowie – jako lider na rynku kominków do budowy wykorzystuje najwyższej jakości wkłady
kominkowe, wykonane ze stali kotłowej połączonej z szamotem zduńskim. Obudowę wykonujemy z
najlepszego szamotu zduńskiego, produkowanego od ponad 100 lat w Austrii. Dzięki długiej tradycji, ogromnej
wiedzy przekazywanej przez starych mistrzów oraz nowoczesnej technologii produkcji, nasze kominki dają
przyjemne i zdrowe ciepło, przez co spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Do
wykończenia budowanych przez nas kominków i pieców wykorzystujemy kafle z europejskich kaflarni.
Jesteśmy przedstawicielem takich światowych marek jak Hoxter, Rath, Ortner, Sommerhuber.
Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a przed rozpoczęciem budowy jest wykonywany projekt.
Dzięki temu klient może zobaczyć jak będzie wyglądał jego kominek oraz dokonać zmian jeszcze przed
rozpoczęciem budowy.
Na stoisku zaprezentujemy linię wysokiej jakości wkładów kominkowych oraz możliwości jakie dają. Chętnie
doradzimy jak optymalnie ogrzać do Państwa wnętrza, wykorzystując maksymalnie ciepło powstałe w wyniku
spalania drewna. Podczas targów odbędą się również wykłady prowadzone przez specjalistów z naszej firmy,
na które serdecznie zapraszamy.

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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IDEA TEXO
IDEA TEXO Sp. z o.o.
ul. Marii Radziewiczówny 180
48-303 Nysa
e-mail: ideatexo@gmail.com

Inter-Q s.c. Dariusz Świerczek, Daniel Radecki
Wylewki Maszynowe Cementowe i Anhydrytowe
Tynki, Docieplenia Natryskowe
ul. Kalinowa 919
43-378 Rybarzowice
www.tynkiwylewki.pl
www.fastsystem.pl
tel. 500262999
tel. 501055222
Inter-Q to prężnie działająca firma założona w 2002 r, która koncentruje się na nowoczesnych i niezwykle
skutecznych rozwiązaniach w budownictwie. Już z samej nazwy firmy w postaci litery “Q”, będącej synonimem
jakości nasz klient dowiaduje się na co stawiamy największy nacisk w swojej działalności. W dziedzinie
wylewek - jastrychów zarówno cementowych i anhydrytowych jesteśmy liderem na rynku Śląska i Małopolski.
W swojej pracy wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię, gwarantującą najwyższą jakość produktów
i usług. Jesteśmy certyfikowanym wykonawcą firmy Lafarge w zakresie min. produktów specjalnych, takich jak
samopoziomujące wylewki anhydrytowe AGILIA SOLS A. Wylewki anhydrytowe to doskonalsza alternatywa
dla posadzek cementowych z miksokreta. Zaletami Agilia Sols A są między innymi duża wytrzymałość
oraz elastyczność powierzchni, o 50 % większe przewodnictwo cieplne przy ogrzewaniu podłogowym,
samopoziomowanie, dzięki któremu podłoga jest niezwykle równa i gładka a także szybkość w wykonaniu
naszych usług. Zapraszamy na nasze stoisko i stronę internetową w celu zapoznania się z pełną ofertą naszej
firmy tj. wylewki, tynki, docieplenia natryskowe.
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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

Jazda Próbna Kuchni MERKURY
Ul. Sądowa 2
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Tel. +48 668 439 529
E-mail: showroom.kalwaria@merkury.com.pl
Jazda Próbna Kuchni MERKURY
Jeśli masz wątpliwości czy przyszła kuchnia spełni Twoje oczekiwania, to zapraszamy do naszego centrum
doradztwa DYNAMIC SPACE. To wyjątkowe miejsce, w którym znajdują się meble na kółkach w skali 1:1. Dzięki
nim możesz ustawić swoją kuchnię marzeń na próbę. Nasz doradca podczas bezpłatnej porady podpowie Ci
jakich błędów uniknąć, żeby twoja kuchnia była wygodna i funkcjonalna.
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JURMAR S.C. Jerzy Rucki, Marek Nogawczyk,
43-430 Skoczów
Pogórze ul.Kępki 17
Tel. 33 8584947
Kom. 604765910
Oferta ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOTŁY I KOMINKI PELETOWE FIRMY LAZAR
PELLET OLCZYK , LAVA , ….
TRANSPORT
BRYKIET KOMINKOWY
LAKIERNIA PROSZKOWA 3 i 6m
PIASKOWANIE
SIATKI LEŚNE
PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ
SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE I PLACE ZABAW

WIĘCEJ NA ;

www.jurmar.pl

Kerix
FPHU Kerix
Mickiewicza 2
43-331 Dankowice
+48 722 12 13 14
kerix@kerix.pl
Firma KERIX została założona w 1993r. Specjalizuje się w produkcji schodów drewnianych i stalowych.
Wykonujemy następujące rodzaje schodów metalowych: schody segmentowe, schody kręcone w wersji
wewnętrznej i zewnętrznej.
W naszej ofercie mamy także schody drewniane proste, zabiegowe, kręcone i ażurowe oraz obkładanie
schodów betonowych drewnem. Proponujemy również, w zależności od typu schodów, różne rodzaje
balustrad. Są wśród nich: balustrady nierdzewne, balustrady z elementami drewna, szkła i metalu tak o
nowoczesnym jak i stylowym wzornictwie.
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SERWIS OGŁOSZEŃ LOKALNYCH
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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KERAM Sp. z o.o.
ul. Nowa 9, 32-332 Bukowno
tel.:
32 673 20 59
kom.:
+48 500 864 524
email:
biuro@keram.com.pl
Adres zakładu:
KERAM Cegielnia Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 192
42-440 Ogrodzieniec
KERAM to rodzinna firma z tradycjami. Powstaliśmy w 1997 roku, gdy nabyliśmy działającą od lat 30-tych XX
wieku Cegielnię Ogrodzieniec. Od tego czasu robota stale lepi się nam do rąk! W 2008 roku rozpoczęliśmy
proces modernizacji zakładu i dziś jesteśmy jedną z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych
cegielni w Polsce.
Fundamentem naszej jakości jest uproszczony proces produkcyjny. Dzięki innowacyjnej metodzie możemy
oszczędzić energię i zminimalizować koszty produkcyjne. To sprawia, że nasi klienci otrzymują najwyższej
jakości produkt po niezwykle konkurencyjnej cenie. Produkowane przez nas wyroby ceramiki budowlanej
wyróżnia wysoka zawartość gliny i trwałość. Podstawę naszej oferty stanowią pustaki ścienne ceramiki
poryzowanej KERAM P+W typu “piórowpust”, które wykorzystuje się do ścian murowanych, nośnych,
działowych i słupów.
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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 KAMIEŃ NATURALNY
Oddział BIELSKO-BAŁA
Ul. Krakowska 60
Tel. 497 58 54
Kom. 502 291 971
www.klink.pl
e mail: bielsko@klink.pl
KAMIEŃ NATURALNY
Witamy Państwa w firmie Klink International Sp. z o. o. Mamy już 27400 zadowolonych klientów.
Jesteśmy wieloletnim dystrybutorem kamienia naturalnego, płytek ceramicznych, sanitariatów i chemii
budowlanej. Działamy na rynku od 1992 roku i w tym czasie dostarczaliśmy materiałów do wielu klientów
indywidualnych, firm prywatnych, banków, przedszkoli, szkół, szpitali oraz wielu innych placówek. Obsługujemy
duże, krajowe inwestycje, a także ściśle współpracujemy z architektami i projektantami.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
- Kamień naturalny w formie płytek tj. marmur, trawertyn, granit, łupek, wapień, piaskowiec.
- Architekturę ogrodową: granitowe bloki schodowe, palisady, płyty chodnikowe,
obrzeża granitowe, krawężniki.
- Kamienne umywalki, wanny , stopnice schodowe
- Mozaiki kamienne, szklane
- szeroki wybór płytek ceramicznych oraz gresu technicznego
- Chemię budowlaną: Kleje, impregnaty, środki do czyszczenia kamienia
Działalność firmy Klink International to ponad dwadzieścia lat, w ciągu których pozyskaliśmy szerokie grono
zadowolonych, a co najważniejsze stałych klientów, którzy bez żadnych obaw polecają nas swoim rodzinom
i znajomym.
Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, architektów, biura projektowe, inwestorów.
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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: 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.
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KOMARPOL
CENTRUM TECHNIK GRZEWCZYCH “KOMARPOL”Sp.j.
tel. +48 33 816 28 48, +48 33 821 02 42. tel kom. +48 602556536
info@komarpol.pl
www.komarpol.pl
Z.U.H. “Komarpol”J. Zaręba Sp.J.
ul. Al. Andersa 14, 43-316 Bielsko-Biała
e-mail: jerzy.komar@komarpol.pl
CENTRUM TECHNIK GRZEWCZYCH- 35 LETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY
SALON FIRMOWY DEFRO i BUDERUS
Nowoczesne ogrzewanie paliwem stałym i peletem i gazem.
Nasze działanie obejmuje nowatorskie, sprawdzone rozwiązania w technice grzewczej, sanitarnej, gazowej,
rekuperacji, solarnej, fotowoltaicznej, pomp ciepła i oczyszczalni ścieków.
Opierając się na standardach europejskich a jednocześnie uwzględniając możliwości polskich klientów
proponujemy przydatne rozwiązania dla potrzeb klienta.
Naszym nadrzędnym celem jest ograniczenie zużycia nakładów na nośniki energetyczne oraz obniżenie
kosztów eksploatacyjnych budynków, lokali, mieszkań z uwzględnieniem kalkulacji nakładów.
Stosujemy urządzenia posiadające wzorcowe wydajności energetyczne, zapewniające bezkonfliktową pracę
w połączeniu z różnymi źródłami ciepła przy pełnym zachowaniu komfortu użytkowania i umiarkowanych
kosztach inwestycyjnych.
W swojej promocji wykorzystujemy ciepło ziemi, wody , słońca, gazu, gazu ciekłego, oleju, prądu, drewna,
peletu i węgla.
W ramach składu fabrycznego : DEFRO, BUDERUS , ROTEX , DAIKIN, BRINK, LAZAR, VARIOVAC, SACH, VEELMAN,
HONEYWELL, NARVA
* TECHNIKA GRZEWCZA - pompy ciepła , kotły gazowe , olejowe , na gaz płynny , elektryczne , kotły zasypowe
stałopalne , kotły podajnikowe , kominki powietrzne i z płaszczem wodnym , podgrzewacze i wymienniki
c.w.u. , piecyki łazienkowe , grzejniki aluminiowe , stalowe , kanałowe , łazienkowe , dekoracyjne , ogrzewanie
płaszczyznowe , nagrzewnicami , pompy , sprzęgła hydrauliczne , rozdzielacze , wymienniki , zestawy
mieszające, armatura sterująco-regulacyjna , skrzynki , kominy izolowane , wkłady kominowe , spiro nierdzewne
, osprzęt kominowy , zestawy solarne do c.w.u. i dogrzewaniem c.o.
* TECHNIKA WENTYLACYJNA I REKUPERACJA - rekuperatory miejscowe zbiorcze , punktowe , materiały
instalacyjno-montażowe do rekuperacji , automatyka wentylacyjna
* TECHNIKA GAZOWA - urządzenia do detekcji gazu , gazomierze , reduktory , domowe wykrywacze gazów ,
węże do gazu , konsole gazomierzy , skrzynki gazowe , zbiorniki i urządzenia do gazu ciekłego LPG
* TECHNIKA CENTRALNEGO ODKURZACZA - odkurzacze centralne na sucho i mokro , domowe , przemysłowe
, mieszane , pełny asortyment elementów montażowych i akcesoria
* TECHNIKA INSTALACYJNA - elementy do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wod-kan , gaz i c.o. ,
zaciskane , skręcane , zgrzewane , lutowane , zatrzaskowe , elektrooporowe
* TECHNIKA POMPOWA ORAZ UZDATNIANE WODY - hydrofory , pompy ogrodowe , głębinowe , drenażowe
, reduktory , kompaktowe zmiękczacze wody , filtry mechaniczne , lampy UV
* TECHNIKA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków , pompownie
separatory , studzienki , szamba , biopreparaty
Kompleksowa obsługa Inwestora (wraz z wykonawstwem lub bez) , kredyt na miejscu 6% rocznie lub 20 rat
0% , transport i wycena gratis , opieka gwarancyjna i pogwarancyjna , dobre ceny , bardzo duży asortyment
Stała ekspozycja : Al. Gen.Andersa 14 Bielsko-Biała
NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ HANDLOWĄ Z INSTALATORAMI, HURTOWNIAMI, SKLEPAMI.
TEL: 602-55-65-36 E-MAIL: jerzy.komar@komarpol.pl ,info@komarpol.pl
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KONS-BUD
SIEDZIBA FIRMY
ul. Komorowicka 43
43-300 Bielsko-Biała
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
PPUH KONS-BUD sp. z o.o.
ul. Fabryczna 15
41-404 Mysłowice
www.konsbud.com.pl
mail : magazyn@konsbud.com.pl
tel. 514 328 054
fax. 32 223 16 06
PUNKT HANDLOWY
P.U.PROFACH
ul. Złocista 31/2
43-300 Bielsko-Biała
www.dobreparkiety.eu
mail : januszwalczy@interia.pl
tel. 600 213 199
Firma KONS-BUD działa na rynku od 1988r
PARKIETY, MOZAIKI
W naszym zakładzie produkcyjnym w Mysłowicach produkujemy parkiety oraz mozaiki
z litego drewna, głównie dębowego.
Dzięki doskonałej jakości oraz produkcji zgodnej z obowiązującymi normami,
większość naszej produkcji trafia na eksport.
BRYKIETY DĘBOWE
Wysoka wartość opałowa - porównywalna z węglem.
Produkowane bez użycia spoiw, spajane dzięki bardzo wysokiemu ciśnieniu.
Przeznaczenie: piece kaflowe, kominki, piece c.o, piece kuchenne
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KOTŁY OGNIK
Producent Kotłów C.O.
Ryszard Lipnicki
Gierałtowice, ul. Zatorska 15
34-122 Wieprz
tel. 33 872 99 04
508 560 639
sklep@kotly-co.com.pl
www.kotly-co.com.pl
Jesteśmy wieloletnim producentem tradycyjnych kotłów węglowych oraz kotłów z automatycznym
podawaniem paliwa.
W naszej ofercie posiadamy:
* Kotły węglowe OGNIK z dolno-górnym paleniskiem przystosowanym do spalania węgla z domieszką miału
oraz drewna na powiększonym palenisku.
Tego typu kotły produkujemy o mocy od 5kw-220kw.
*Kotły węglowe OGNIK PLUS z górnym paleniskiem i rusztem wodnym na którym również można spalać
węgiel oraz większe kawałki drewna .
* Kotły miałowe GOLD 3 z podajnikiem szufladowym, dodatkowym paleniskiem i rusztem wodnym na którym
można spalać groszek o grubości 60mm oraz węgiel i drewno stosując sterownik i wentylator jako nadmuch.
Moc kotła 15kw-120kw.
*GOLD PLUS posiadający podajniki ślimakowy z przeciwzwojem o palniku kwadratowym i dodatkowym
ruszcie wodnym na którym można spalać węgiel oraz drewno.
Moc kotła 15kw-120kw.
*Kocioł EKO PAL wyposażony w podajnik ślimakowy i drugie palenisko na którym jest możliwość palenia
drewna na tzw. ruszcie stalowym. Dostępne są również żeliwne palniki.
Moc kotła 15kw-80kw.
*Kocioł EKO PLUS również wyposażony w podajnik ślimakowy i dodatkowe palenisko z rusztem wodnym.
* Kocioł miałowy MAX 3 z podajnikiem szufladowym.
Moc kotła 15kw-200kw.
KOTŁY POWYŻEJ MOCY 80KW PRODUKUJEMY NA ZAMÓWIENIE.
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Kominki – Stanisław Matlak
Zakład Kamieniarski Stanisław Matlak
Ul. Krakowska 247a
43-300 Bielsko-Biała
(wjazd między ekrany dźwiękochłonne)
Tel. (33) 821 31 41
info@matlak.bls.pl
www.matlak.bls.pl
www.producent-kominkow.pl
Firma „Kominki Matlak Stanisław” powstała w 1962 roku. Zajmuje się produkcją
energooszczędnych i ekologicznych kominków grzewczych z wkładami wodnymi i
powietrznymi. Obsługujemy klientów z województwa śląskiego i małopolskiego, a także
z Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii.
Kupując w naszej firmie zyskujesz wysoką jakość w rozsądnej cenie.
OFERUJEMY
•

obudowy kominkowe - nowoczesne,
klasyczne, rustykalne, por tale
rzeźbione

•

wkłady powietrzne i wodne - MCZ,
Spartherm, Piazzeta, KFD, Uniflam,
Lechma,Hibana,Kratki, Dovre i inne.

•

ciepłe zabudowy kominków

•

piece kaflowe

•

blaty, parapety, schody

•

akcesoria do wkładów wodnych

•
•

nagrobki, grobowce
WIZUALIZACJA 3D
Z katalogiem wystawców rabat
- 10% na kompletne kominki
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“KRINNER” FUNDAMENTY WKRĘCANE SC
Iwona Raszka, Jan Pilch
502 686 493 502 686 491
43-460 Wisła, ul. Dziechcinka 12
mail: zulas@op.pl
KRINNER fundamenty wkręcane to nowoczesna technologia stawiania ogrodzeń, bram, reklam, podestów,
altan, garaży, wiat, a także montażu ekranów fotowoltaicznych.
Polega ona na ekologicznym , bez zastosowania betonu osadzania ich poprzez wkręcanie, a także bez
problemowego ich demontażu- wykręcania nie pozostawiając śladu.
Fundamenty to produkt niemiecki, wykonany z trwałego materiału, wielokrotnie utwardzany- niezniszczalny.
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LINPLAST Mirosław Nasiłowski
03-690 Warszawa, Pszczyńska 30a
Tel./fax:+48-22-679-11-76
e-mail: biuro@linplast.pl
www.linplast.pl
Nierdzewne konstrukcje linowe do wnętrz, terenów zielonych i elewacji.
Firma LINPLAST jest producentem Konstrukcji Linowych ze stali
nierdzewnej, które pozwalają tworzyć przestrzenne rozwiązania dla
architektury.
Podstawowe trzy grupy produktowe to:
- siatki z lin nierdzewnych – dają one możliwości tworzenia przestrzennych
konstrukcji w architekturze wnętrz, elewacji,
- balustrady z lin nierdzewnych – tradycyjne pręty zostały zastąpione
linami w układzie pionowym lub poziomym.
- konstrukcje z lin nierdzewnych w ogrodach, terenach zielonych i na
fasadach budynków .

LS Tech-Homes S.A.
Zakład Produkcyjny, Siedziba Zarządu i Obsługa Klienta:
ul. Junacka 31
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel./fax: +48 32 210-18-26
LS Tech-Homes S.A. to lider w produkcji paneli kompozytowych w technologii SIP w Europie,
wykorzystywanych do budowy jedno i wielorodzinnych domów oraz obiektów przemysłowych. Poza
Polską Spółka dostarczyła panele na realizację projektów budowlanych m.in w Chorwacji i Angoli.
Produkty firmy to przede wszystkim:
* płyty magnezowe z aprobatą techniczną ITB (grubości od 6 do 22 mm) wymiary 1 m lub 1.22 na 2.4 – 3 m
* warstwowe płyty kompozytowe z rdzeniem styropianowym i okładzinami z płyt magnezowych lub OSB
do montażu domów w technologii SIP lub zastosowań jako panele osłonowe, dachowe, działowe (bardzo
dobre parametry termiczne i wytrzymałościowe), posiadają aprobatę techniczną ITB
* materiały kompozytowe z żywic zbrojonych włóknem szklanym wykonywane w technologii pultruzji
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MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne
MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne
34-124 Klecza Górna
Klecza Dolna 15a
www.mce.net.pl
-montaż kotłów c.o.
* instalacji c.o.
* instalacji gazowych
* instalacji wod-kan
* instalacji solarnych
- sprzedaż kolektorów słonecznych
- sprzedaż art. grzewczych i sanitarnych
- bezpłatną wycenę instalacji
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Halupczok Kuchnie i Wnętrza
Salon Bielsko- Biała:
Bielsko- Biała 43-300
ul. Mostowa 5
GALERIA SFERA (SFERA WNĘTRZ)
bielsko@meble-halupczok.pl
Salon Katowice:
Katowice 40-315
al. W. Roździeńskiego 199 (Nowy Roździeń)
katowice@meble-halupczok.pl
Salon Gliwice:
Gliwice 44-100
ul. Pszczyńska 192
Galeria Re-forma
gliwice@meble-halupczok.pl
Więcej salonów: www.meble-halupczok.pl
e-mail: biuro@meble-halupczok.pl
Firma Halupczok Kuchnie i Wnętrza specjalizuje się w produkcji mebli kuchennych wysokiej klasy, ale także
mebli projektowanych na indywidualne zamówienie do obiektów użyteczności publicznej. Możliwe jest
również zaprojektowanie i wykonanie nietypowych mebli mieszkaniowych takich jak: barki, szafy wnękowe
z drzwiami przesuwnymi, meble do sypialni, jadalni, łazienki itp. W swoim dorobku firma ma szereg dużych
realizacji w obiektach na terenie całej Polski. Meble kuchenne cieszą się także dużą popularnością w innych
krajach Europy.
W ofercie mebli kuchennych znajdujemy zarówno modele bardzo nowoczesne, minimalistyczne, jak
i stylowe, z wieloma dekoracyjnymi elementami, nawiązujące wyglądem do tradycyjnych kuchni minionych
epok. Każda kuchnia ma niepowtarzalny styl i charakter, a szczególna dbałość o detale powoduje, że jest ona
jedyna w swoim rodzaju. Zespół wysoko wykwalifikowanych projektantów i technologów zatrudnionych
w firmie podejmuje się każdego, nawet najtrudniejszego wyzwania. Każdy projekt opracowywany jest
szczegółowo z uwzględnieniem wszelkich życzeń Klientów, a niejednokrotnie spełniane są jego najbardziej
wyszukane wymagania w zakresie zastosowania materiałów i nowych technologii. Wysoka jakość i nowoczesny
design w połączeniu z ergonomią i najnowszymi technologiami to coś , co firma Halupczok Kuchnie i Wnętrza
oferuje swoim Klientom.
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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.

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
Ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokółka
Tel. +48 85 711 94 54
www.metalfachtg.com.pl
e-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl
METAL-FACH Technika Grzewcza jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, produkującą kotły centralnego
ogrzewania marki SOKÓŁ.
Przedsiębiorstwo zostało założone przez Jacka Kucharewicza i istnieje od 1989 roku. Siedziba firmy znajduje
się w północno-wschodniej części kraju w województwie podlaskim w miejscowości Sokółka.
Chcąc ułatwić dostęp do produktów na rynku Polskim i Europy przedsiębiorstwo ciągle poszerza grono
dystrybutorów.
Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, które poszukują partnera rzetelnego i odpowiedzialnego.
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Materassi.pl
Żywiecka 165
43-365 Wilkowice k/Bielska-Białej
Tel. (33) 445 13 60
www.materassi.pl
Firma Materassi.pl specjalizuje się w profesjonalnym doborze systemów do spania.
Wykwalifikowany i doświadczony personel naszego salonu, znajdującego się w Wilkowicach przy
ul. Żywieckiej 165, wykona niezbędne badania ortopedyczne i profesjonalnie dobierze zestaw
dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.
W ofercie sklepu Materassi.pl znajdą Państwo:
•
Materace
•
Poduszki
•
Kołdry
•
Łóżka
•
Stelaże
•
Prześcieradła
i pozostałe zasoby niezbędne dla najlepszego snu, w tym ogromne doświadczenie i wiedzę.
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MULTIKO
MULTIKO OKNA I DRZWI PREMIUM
Mazańcowice 57
tel. 798 675 654, 512 621 571
e-mail: bielsko@multiko.eu
Firma MULTIKO powstała w 2003 roku jako spółka cywilna.
W czasie tych kilku lat wyspecjalizowaliśmy się w dystrybucji, montażu i sprzedaży otworowej
stolarki budowlanej kilku wiodących na polskim rynku firm.
Jesteśmy autoryzowanymi salonami sprzedaży firmy VETREX oraz POZBUD.
Zapewniamy:
•
•
•

profesjonalne doradztwo,
autoryzowane przez producentów ekipy montażowe,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Z poważaniem pracownicy firmy MULTIKO

NESLING
Nesling.pl
Ul. Litewska 10
35-302 Rzeszów
Tel. 530 509 110
www.nesling.pl
mail: bok@nesling.pl
NESLING to holenderska firma, światowy lider w produkcji wysokiej klasy żagli przeciwsłonecznych i
wodoodpornych, rolet oraz pergoli. NESLING rozpoczął działalność w roku 2005 i z dużym sukcesem sprzedaje
swoje produkty w wielu krajach Europy, Kanadzie a także Peru. Przez lata działalności NESLING stworzył własne
pojęcie zacienienia – produkty innowacyjne, wyjątkowe, wysokiej jakości a przy tym funkcjonalne, proste w
montażu i objęte 5-letnią gwarancją.
Bogata oferta firmy obejmuje przeciwsłoneczne żagle NESLING COOLFIT, wodoodporne żagle DREAMSALL,
rolety rzymskie poziomie COOLFIT, rolety pionowe, pergole ogrodowe, a także materiały montażowe
wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI316.

66

15-17 kwietnia 2016

TWÓJ DOM 2016

BIELSKO-BIAŁA

49 Międzynarodowe Targi Budownictwa

67

49 Międzynarodowe Targi Budownictwa

TWÓJ DOM 2016

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.”

Novum Plus
Z.P.U.H. Novum Plus WOJCIECH BAŚCIK
ul. Dworska 2,
43-356 Kobiernice
Tel. 607 59 11 21
e-mail: novumplus@op.pl
www.novumplus.pl
Firma powstała w 2003 roku. Zajmuje się projektowaniem i produkcją wyrobów ze stali nierdzewnej i szkła
hartowanego. Właściciel jest dyplomowanym projektantem wzornictwa przemysłowego absolwentem
krakowskiej ASP.
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie projektowe, oraz własne zaplecze produkcyjne pozwala na realizację
indywidualnych nietypowych projektów.
Realizujemy ściany całoszklane, drzwi, szklane schody, balustrady szklane oraz nierdzewne,
Meble, nierdzewne wyposażenie hoteli i inne wyroby na zamówienie.
Oferta firmy przeznaczona jest zarówno dla instytucji jak i odbiorców prywatnych.
Ważniejsze realizacje to:
Bielsko-Biała,ratusz, Kancelaria Prezydenta Miasta – ściany szklane.
Bielsko-Biała ul.11 Listopada, Plac Reksia – elementy nierdzewne balustrady szklanej nad Białką
Katowice, al.Roździeńskiego Auto Salon Skoda – balustrady zewnętrzne, wewnętrzne kręcone balustrady
schodów
Żywiec, Browar – ściany szklane w pomieszczeniach historycznych
Wadowice budynek banku WBK, plac Bohaterów Westerplatte – balustrady szklane
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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
FIRMA „OKMAR-PLASTIK” POSZUKUJE ODBIORCÓW NA TERENIE POLSKI
ORAZ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
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Okna i Drzwi Wardyński
Marcin Wardyński
43-300 Bielsko-Biała
ul. Korczaka 34
tel: + 48 33 498 77 15
fex: + 48 33 498 77 16
FIRMA WARDYNSKI OKNA I DRZWI PARTNER HANDLOWY EUROCOLOR OFERUJE:
•
okna i drzwi wsystemach Rehau (PVC, RAU-FIPRO®), Schüco (PVC), Brügmann (PVC),
•
drzwi w systemach przesuwno-uchylnych PSK i podnośno-przesuwnych HS (PVC, RAU-FIPRO®),
•
okna, drzwi wejściowe, przesuwne i ppoż., fasady w systemach Ponzio (aluminium),
•
rolety zewnętrzne system ALUKON naelewacyjne i podtynkowe (aluminium),
•
rolety zewnętrzne system HOSTEN nadstawne (PCV),
•
gwarancja na oknanawet15 lat (najdłuższa na rynku),
•
w wyrobach dwukomorowe szyby ENERGO z ramką Super Spacer z 10 letnią gwarancją (zapewniająca
o 15% więcej ciepła, do 2dB redukująca dodatkowo hałas, do 70% zmniejszająca kondensację wilgoci,
do 20 lat podwyższająca żywotność szyby)
•
bezpłatny pomiar i doradztwo technicze,
•
bezpieczeństwo i komfort zakupu (długoletnia pozycja na rynku, obsługa przed, w trakcie i po zakupie),
•
własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
•
obsługę klientów indywidualnych i firm budowlanych

świat naszymi oknami
OKNO ENERGO
certyfikat Passivhaus Institut na przenikalność cieplną
certyfikat ITF Rosenheim na wiatroszczelność
certyfikat ITF Rosenheim na właściwości akustyczne
certyfikat ramka dystansowa Super Spacer Premium (PSI ramki)
certyfikat Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i EnergiiOdnawialnej
dla budynków zerooenegetycznych
paszport energetyczny EUROCOLOR
książka gwarancyjna EUROCOLOR
DRZWI W SYSTEMIE PODNOŚNO-PRZESUWNYM HS
w systemie Rehau lub Schüco, idealne dla klasycznego jak i
energooszczędnego budownictwa
doskonały parametr Ud = 0,87 W/m2K przy szybie dwukomorowej
Ug = 0,6 W/m2K dla modelu ENERGO+
okucie o klasie odporności antywyważeniowej WK-2możliwość
wykonaniadrzwi dwuskrzydłowych do szerokości 6 m i wysokości 2,8 m

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO STOISKA
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PATI
F.U.H. PATI Grzegorz Hansel
ul. Korczaka 34, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 503-817-769, 798-665-489
www.izolacjenatryskowe.eu

Proponujemy innowacyjne i niezawodne technologie izolacji natryskowej pianą poliuretanową, metodę
wdmuchiwania granulatów oraz metodę iniekcji krystalicznej. Budując nowy budynek czy remontując stary
obiekt mieszkalny warto zdecydować się na zastosowanie energooszczędnej izolacji termicznej i zaoszczędzić
na ogrzewaniu nawet 50%.
Nowa energooszczędna technologia ma szerokie zastosowanie między innymi:
- izolacja poddaszy,
- hydroizolacja fundamentów,
- izolacja dachów,
- wygłuszenie ścian działowych biurowców
Wdmuchiwanie celulozy, granulatu wełny mineralnej , które możemy wykorzystać przy:
• izolacji ścian działowych, zewnętrznych
• izolacji podłóg
• izolacji ścian zewnętrznych szczelinowych
• izolacji przestrzeni trudno dostępnych
• izolacji stropów, stropodachów, skosów zabudowanego poddasza
Iniekcja krystaliczna:
Osuszanie budowli z wilgoci podciąganej z gruntu na skutek braku izolacji poziomej w budynkach nie
podpiwniczonych oraz braku izolacji zarówno poziomej, jak i pionowej w budynkach podpiwniczonych
pozostaje najważniejszym problemem technicznym podczas prac remontowych obiektów budowlanych.
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Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Milicka 34
55-100 Trzebnica
Tel. 71/38-89-231 fax 71/387-08-30
www.plast-met.pl ; biuro@plast-met.pl
Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe ŚLĄSK Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Ceramiczna 5b
43-300 Bielsko Biała
e-mail biuro@plastmetslask.pl
tel. 33 818 4365
kom. 510 178 592, 510 178 593
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),
Modułowe Ogrodzenia Frontowe (MOF), Lampy LED, Centerbox, 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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Prefabet Łagisza
Przedsiębiorstwo Prefabet Łagisza Sp. Z o.o.
42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 71
tel. 32 267 48 69 | 604 643 950
biuro@termobet.pl
www.termobet.pl
Termobet nowo powstała marka białego betonu komórkowego. Charakteryzująca się bardzo dużą
dokładnością wymiarową TLMB, oraz najwyższa jakością wykonania.
Oferujemy pytki oraz bloczki od grubości 5cm do 42cm wysokości 24cm i dogodzi 59cm.
Oferujemy również belki nadprożowe i kształtki U.Nasz beton komórkowy Termobet to najmłodsze dziecko
produkowane na maszynach i urządzeniach najnowszej generacji długoletniego producenta betonu
komórkowego Prefabet –Łagisza.
Beton komórkowy termobet do najcieplejszy konstrukcyjny materiał budowlany służący do wznoszenia
ścianbudynków i obiektów.
Polaczenie nowoczesności orazdoświadczenia gwarantuje najwyższy poziom zadowolenia odbiorców.
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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 materialem
izolacyjnym stosowanym w budownictwie.
Wykonujemy izolacje natryskowe systemem Quadfoam 500 Amerykańskiej firmy QUADRANT URETHANE
TECHNOLOGIES której jestesmy autoryzowanym wykonawca .
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.
Izolacja natryskowa w szczegółach
SZCZELNOSC
Eliminacja łączeń w izolacji, brak mostków termicznych poprzez wypełnienie wszystkich szczelin i pustych
przestrzeni. Ograniczone strat ciepła zimą, latem ochrona przed nadmiernym przegrzewaniem się.
OSZCZEDNOSC
Koszty ogrzewania niższe nawet o 50% co w znaczący sposób poprawia sprawność energetyczną budynku
- niskie kosztach utrzymania obiektów.
TRWALOSC
Po natrysku pianka staje się materiałem niezmiennym i zachowuje swoje właściwości przez cały okres „życia
budynku”. Nie utlenia się, nie kurczy, nie opada.
BEZPIECZENSTWO
Materiał bezzapachowy, nie pyli, brak emisji jakichkolwiek szkodliwych substancji. Jest odporna na pleśnie i
grzyby. Nie wywołuje reakcji alergicznych. Samogasnąca – (klasa E), a w konstrukcji z płytą g-k klasa B-s1, d0
Docieplamy budynki mieskzaniowe oraz przemysłowe.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KRZYSZTOF HAŁAT
mgr inż. Krzysztof Hałat
ul. Kęcka 55
43-332 Pisarzowice
tel./fax 33 - 845 75 17, 33 - 845 92 28
tel. kom. 602 684 352, 692 472 762
www.pracowniahalat.pl
e-mail: biuro@pracowniahalat.pl

- Pełna obsługa inwestycji:
- projekty architektoniczne i instalacyjne
- plany zagospodarowania działki
- uzgodnienia dokumentacji
- nadzór budowlany
- kosztorysowanie
- Porady budowlane, ekspertyzy techniczne
- Projekty budowlane : TYPOWE i INDYWIDUALNE budynków :
- mieszkalnych
- gospodarczych ( garaże, wiaty, altany, magazyny )
- usługowych ( biura, gabinety lekarskie, lokale gastronomiczne, warsztaty usługowe )
- handlowych ( sklepy , hurtownie , bazy spedycyjne )
- przemysłowe ( budynki biurowo – socjalne, hale produkcyjne, hale magazynowe )
- Sprzedaż projektów typowych z biur projektowych :
- „krakowskich” - ARCHETON, ARCHON, L-K PROJEKT
- „warszawskich” - MURATOR, STUDIO Z-500, DOMY Z WIZJĄ, MG PROJEKT
- „wrocławskich” - ARCHIPELAG, LIPIŃSCY, DOM DLA CIEBIE, ARCHECO
- „ bielskich” - STUDIO ATRIUM
- innych – MTM STYL, HORYZONT, DOBRE DOMY, PRO-ARTE
i wiele innych biur projektowych
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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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RK Aluminium Robert Karasek
ul. ks. Józefa Londzina 31
43-382 Bielsko-Biała T:
tel. 48 33 497 00 78
E: info@rkaluminium.pl
www.rkaluminium.pl
Ekskluzywne zewnętrzne drzwi aluminiowe to nowoczesność, elegancja i wysoki standard. Takie właśnie
są drzwi firmy RK Aluminium. Do tej pory wysoka jakość drzwi RK została doceniona przez odbiorców w
wielu krajach zachodniej Europy, a od zeszłego roku również w Polsce. Drzwi charakteryzują się niskim
współczynnikiem przenikalności cieplnej (UD) nawet 0,67, dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości profili
fimy Wicona 75 EVO. W standardzie każde drzwi wyposażone są w potrójną szybę, zamki automatyczne,
pochwyty ze stali nierdzewnej.
Korzystając z techologii XXI wieku drzwi mogą zostać wyposażone w najnowocześniejsze systemy dostępu
poprzez skanowanie odcisków palców, kod PIN, czy też za pomocą połączenia Bluetooth ze smartfonem.
Ekskluzywne drzwi RK Aluminium to indywidualne projekty dla każdego klienta, który sam określa ich
wielkość, wzór, kolor oraz szereg innowacyjnych dodatków, przez co drzwi firmy RK Aluminium są jedyne w
swoim rodzaju.

QMONT
QMONT Dariusz Kmon
ul. Cyniarska 38, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
TEL: 33-810-52-56,
tel. kom. 662-195-110
e-mail: biuro@podlogi.beskidy.pl
www.podłogi.beskidy.pl
DORADZIMY, POMIERZYMY,ZAMONTUJEMY - Z NASZĄ USŁUGĄ ODZYSKUJESZ 15% VAT
MONTAŻ PODŁÓG GRATIS!
DRZWI
Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji związanych z montażem paneli podłogowych, drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych.
Oferujemy w pełnym asortymencie:
•
panele podłogowe Firmy CLASSEN , KRONOPOL, EGGER, GERFLON
•
drzwi wewnętrzne Firmy Classen, PORTA, VASCO, DRE, POLSKONE
•
drzwi zewnętrzne
•
drzwi przeciwpożarowe
•
akcesoria do montażu podłóg
Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową.
Specjalna oferta dla wykonawców
NOWOŚĆ - PANELE LVT
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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

BIELSKO-BIAŁA

83

49 Międzynarodowe Targi Budownictwa

TWÓJ DOM 2016

STAMP, s.r.o.
Vysokoškolákov 8421/41
010 08
Žilina, Słowacja
www.estamp.pl
tel.kom. +48 575767266 (przedstawiciel - rynek polski)
e-mail: adam@estamp.pl
Firma STAMP jest słowackim producentem form odciskowych na bazie poliuretanu.
STAMP jest formą odciskową, przy pomocy której wykonacie Państwo we własnym zakresie okładzinę ścienną
wewnątrz lub na zewnątrz budynku imitującą kamień naturalny.
Do stworzenia imitacji kamienia potrzebujecie Państwo zaprawy klejowej wysokoelastycznej C2TE, farby do
pomalowania gotowej okładziny oraz naszego produktu - formy odciskowej STAMP, którą będziecie Państwo
odciskać wybrany wzór.
Technologia “stampowania” jest alternatywą do wykonywania okładzin z często bardzo drogich materiałów
typu kamień naturalny, a także kamień dekoracyjny wyprodukowany na bazie betonu, czy gipsu.
Używając naszego narzędzia oszczędzicie Państwo nawet do 60% kosztów, które wydatkowalibyście na
tradycyjną technologię układania okładziny z gotowych płytek dekoracyjnych!!!
Oszczędności wypracowane przy użyciu naszej technologii możecie Państwo przeznaczyć na dalsze etapy
modernizacji, czy remontu mieszkania lub domu.
Jeden STAMP pozwala wykonać do 500 m2 okładziny (na podstawie danych uzyskanych od naszych
wykonawców).
Na dzień dzisiejszy posiadamy kilka ciekawych wzorów: Kamień łamany, Łupek,Trawertyn, Mozaika, Cegła Classic, Decent oraz Rustical.
Pracujemy nad nowymi wzorami m.in. imitującymi Deskę, strukturę Rattanu i inne.
Na naszej stronie www.estamp.pl możecie Państwo zapoznać się z pełną ofertą i instruktażami, jak wykonać
okładzinę przy pomocy naszego narzędzia.
Zapraszamy wykonawców i biura projektowe do nawiązania współpracy handlowej.
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Sob-Drew
FHU Sob-Drew Tomasz Sobik
44-264 Jankowice Rybnickie ul. Radosna 5
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 .

Sokółka Okna i Drzwi S.A.
Salon Firmowy Sokółka Okna i Drzwi S.A.
ul Chorzowska 108
kom.: 697706460
tel.: (32) 320 00 11,
e-mail: katowice@sokolka.com.pl
Sokółka Okna i Drzwi S.A. należy do największych na polskim rynku producentów drewnianej
stolarki okiennej i drzwiowej. Wyznacznikiem pozycji, którą zyskała sobie firma wśród odbiorców,
jest siła marki Sokółka Okna i Drzwi. Stoi za nią nie tylko ponad 40-letnie doświadczenie, ale
przede wszystkim umiejętność jego połączenia z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi
i nowoczesnym systemem zarządzania.
Oferta specjalna/ Szczegóły prezentacji na Targach: Nowa linia drewniano-aluminiowych okien
PURO, których nowoczesna stylistyka doskonale wpisuje się w elewacje różnych budynków –
domów mieszkalnych, hoteli oraz budynków biurowych. Od wewnątrz tworzą one natomiast
przyjemny i ciepły klimat pomieszczenia.
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Atelier Techniki Solarne
Solar-Expert PREMIUM PARTNER
ul. Tarnogórska 239, Gliwice 32 230 27 14
ul. Górnicza 26, Tarnowskie Góry 32 384 65 86
biuro@solar-expert.pl
Firma Atelier – Techniki Solarne powstała 1997 roku jako generalny importer Niemieckiej firmy Flechtatelier
Schuetz, zajmowaliśmy się budownictwem oraz projektowaniem wnętrz oraz ich wyposażaniem.
Od 2006 rozwijamy dział solarny w naszej firmie, projektujemy instalacje fotowoltaiczne i termiczne do
podgrzewania ciepłej wody oraz wspomagania CO. Byliśmy jedną z pierwszych firm w kraju która zainstalowała
w Tychach instalację fotowoltaiczną o mocy 22 kWp z baterią akumulatorów o łącznej poj. 7200 Ah.
Budujemy również instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody, opracowaliśmy i wdrożyliśmy
system wspomagania CO za pomocą kolektorów słonecznych, posiadamy kilkadziesiąt sprawnych instalacji
solarnych wspomagających CO w domach prywatnych oraz w bud. Urz. Publicznej. Nasza firma bierze udział w
programach ograniczania niskiej emisji PONE, w programach eliminacji Co2 organizowanych przez NFOŚiGW,
od 2012 jesteśmy Premium partnerem ogólnopolskiego producenta systemów solarnych firmy Solar-Expert.
Dzięki naszej pracy (wykonanym instalacjom) ograniczamy emisję 4,5 tony Co2 do atmosfery
dziennie.
Nasze doświadczenie (mamy prawie 500 Klientów) oraz solidność (dobór markowych
komponentów) gwarantuje najwyższą jakość projektowanych instalacji solarnych….

SOUL OF FIRE
ul. Klonowa 18
43-365 Wilkowice
kom: 502 575 067
tel/fax : 33 817 10 42
email: bogdannkl@gmail.com
http://www.kominki-wilkowice.pl/
Firma istnieje na rynku od dwudziestu lat.
Specjalizujemy sie w budowie pieców kaflowach, kominków z wkładem żeliwnym. Zabudowa pieców może
być wykonana z dowolnego, dostępnego na rynku materiału np.
piaskowiec, glina, kafle, marmur lub granit.
Wykonujemy także piece do pieczenia chleba, kominki otwarte z paleniskiem z cegły szamotowej, grille
oraz wędzaki.
Jednocześnie dysponujemy szeroką gamą kafli do budowy pieca lub zabudowy kominka.
Zajmujemy się także przebudową starych pieców kaflowych.
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Firma Specjalista Sp. z o.o.
Oddział Bielsko-Biała
ul. Michałowicza 6
tel. 33 82 81 200,
tel. kom. 791 311 211
e-mail: bielskobiala@specjalista.net.pl
www.specjalista.net.pl
DRZWI, PODŁOGI, BOAZERIE
W naszej ofercie znajdziecie Państwo artykuły potrzebne do wykończenia
pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz tj.:
•
boazerie ścienne i sufitowe MDF oraz PCV,
•
laminowane panele podłogowe,
•
warstwowe i lite podłogi drewniane,
•
listwy wykończeniowe,
•
drzwi wewnętrzne firm Pol-Skone, Vasco, Porta, DRE
•
drzwi zewnętrzne drewniane CAL, oraz metalowe Wiked, Delta
•
stolarka okienna PCV
•
korek ścienny oraz podłogowy,
•
kamień dekoracyjny i elewacyjny,
•
karnisze,
•
klamki,
Współpracujemy z firmami projektowymi, projektantami wnętrz,
prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną.
Specjalista - Doradztwo, Projektowanie Łazienek, Sprzedaż, Transport Montaż,
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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

suchebudynki.pl
43-400 Cieszyn, ul. Cicha 30
tel.: +48 509656981
e-mail: tkochaniewicz@suchebudynki.pl

Osuszamy budynki najskuteczniejszą metodą pozbywania się wilgoci ze ścian, jaką jest metoda podcinania
mechanicznego w technologii PRINZ. Jest to metoda w pełni bezpieczna i w 100% skuteczna.
Wykonujemy również izolację innymi metodami, ale dla murów ceglanych, preferujemy tą jako najszybszą,
najskuteczniejszą i stosunkowo tanią. Wykonanie izolacji 1 metra bieżącego ściany o grubości 0,5 metra
kosztuje netto 245 zł w tym robocizna z materiałem.
Wykonujemy iniekcje ciśnieniowe i grawitacyjne w celu uzyskania przepon poziomych, oraz iniekcje kurtynowe
murów zagłębionych w gruncie. W zakresie naszej działalności są naprawy żelbetowych płyt balkonowych
i żelbetowych schodów, wraz w ułożeniem na nich posadzki żywicznej. Wykonujemy ciśnieniowe iniekcje
żywic w celu zamknięcia rys, pęknięć i uszczelniania przecieków w konstrukcjach betonowych.

88

15-17 kwietnia 2016

TWÓJ DOM 2016

49 Międzynarodowe Targi Budownictwa

Tartak „Olczyk” Ludwik Olczyk
Świdno 1
29-105 Krasocin
tel. /fax +48 41 39 17 365
e-mail ksobczyk@lso.pl
Tartak “Olczyk” od szeregu lat należy do najszybciej rozwijających się zakładów branży drzewnej w Polsce.
Jest niekwestionowanym liderem w produkcji tarcicy impregnowanej zanurzeniowo lub ciśnieniowo, struganej
lub suszonej, więźby dachowej, podłogi sosnowej, podbitki, deski elewacyjnej, pali winogronowych, palisady
toczonej. Tartak “Olczyk” posiada również w swojej ofercie paliwo ekologiczne-pelet sosnowy oraz zrębkę,
korę i trociny.
TARTAK “OLCZYK” otrzymał nagrodę na targach POLWOOD 2008 w Poznaniu za inwestycję roku w
przemyśle drzewnym.
Blisko dwudziestoletnie doświadczenie w przecieraniu drewna oraz przemyślane inwestycje pozwalają
zrealizować
praktycznie każde zlecenie według potrzeb i wymagań klienta.
Szczególny nacisk kładziemy na indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala nam wyjść naprzeciw
jego potrzebom i wymaganiom.
Dla nas najważniejsze jest zadowolenie klienta wynikające z profesjonalnej obsługi oraz oferowanie usług
na miarę potrzeb.Dziękujemy wszystkim obecnym i przyszłym Klientom Tartaku OLCZYK za zaufanie jakim
nas obdarzyliście!
For a long time OLCZYK Sawmill has been marked as one of the fastest growing businesses in the woodworking
sector in Poland. It is an unquestionable leader in the production of sawn timber, roof truss system and pine
wood products, e.g. glued boards, garden stakes, palisade and pellets. Having almost 20 years of experience
in timber sawing and a deliberate investment strategy, our company can complete any order meeting the
customer’s needs and desires. Individual approach to every single customer, allowing to meet his needs and
expectations, is what we value most in the company. Customer satisfaction based on professional service
and tailored offer is of utmost importance to us all at OLCZYK Sawmill. We would like to thank all the regular
and future customers for the trust they put in us and our products.
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TOMIX
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

oddział Jasienica:
Ul. Cieszyńska 993
43-385 Jasienica
Tel: 48 698 930 310
biuro@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. Patyzantów 98 - na powierzchni ponad 300 m2,
- Żywiec-Wieprz, Ul. Żywiecka 909 - powierzchnia 150 m2,
oraz zainstalowanym ok 100 drzwią w rozmaitych specyfikacjach, szerokiej gamie okien, bram garażowych,
rolet, poczujecie swobodę wyboru, inspirację do zmian - na lepsze.
Warto podkleślić, iź 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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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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STOLARSTWO - LECH KARGOL
ul. Solidarności 9
34-120 Andrychów
tel. 33 870 39 24
kom. +48 693 300 640
e-mail: lkargol@op.pl
Nasza firma produkuje schody już od 1995 roku. Wykonujemy je zarówno na betonie, jak i na konstrukcjach
lekkich. W pracy wykorzystujemy drewno krajowe (np. dąb, buk), jak również egozotyczne (wenge, merbał,
orzech, sapeli).
Detale, takie jak elementy nierdzewne, uchwyty poręczy, uchwyty elementów szklanych wykonywane są
przez profesjonalne firmy. Oferujemy wiele modeli schodów oraz barierek, także ich kombinacje.
Współpracujemy z klientami już na etapie projektu, bierzemy pod uwagę wszelkie sugestie. Wykonujemy
także gotowe projekty. Wyceny schodów dokonujemy po BEZPŁATNEJ konsultacji z państwem na miejscu.
Po szczegóły prosimy o kontakt telefoniczny. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Venifloor
ZIP Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 34
34-200 Sucha Beskidzka
tel.: +48 696 509 219, +48 730 203 033
info@venifloor.com
Venifloor to marka, która oferuje drewniane podłogi nowej generacji.
- Umożliwiają pójście z duchem czasu zmieniających się trendów w dekoracji i wykończeniu wnętrz przy
wciąż zachowywanej trosce o ekologię i wygodę użytkowania.
- Podłogi fornirowane Venifloor są wytwarzane przy użyciu cienkiej warstwy drewna, która w połączeniu z
płytą HDF wzmacnia wytrzymałość i tym samym eliminuje główny mankament podłóg drewnianych – słabą
odporność na wgniecenia. Jednoczesne wykorzystanie zalet wodoodpornej płyty HDF powoduje, że nasz
produkt cechuje się wręcz imponującą niezawodnością.
- Zastosowanie w warstwie użytkowej korundu oraz 6 powłok lakierniczych UV zapewnia zwiększoną
odporność na ścieranie. W połączeniu z twardością zdecydowanie przedłużają one trwałość podłóg.
- Uciążliwy zabieg cyklinowania staje się historią – dzięki solidności naszej podłogi inwazyjna renowacja
wgnieceń, pęknięć czy przetartego lakieru przestaje mieć rację bytu.
- Ekologia? Naturalnie! Dlatego do produkcji naszych podłóg wykorzystujemy fornir, co pozwala nam
cieszyć się zarówno naturalnym drewnem w domu, jak i lasem podczas spacerów.
- Atrakcyjna cena, za jaką można kupić podłogę Venifloor, jest na poziomie ceny dobrej podłogi laminowanej
(PCV) mimo że wizualnie podłoga Venifloor nie różni się od litej. Dodatkowo nasz produkt wyróżniają znacznie
lepsze parametry użytkowe.
-Komfortowy i szybki montaż? Jesteśmy na „tak”! Wyposażenie podłogi w autorski zamek szybkiego
montażu umożliwia jej błyskawiczną, wygodną oraz łatwą instalację - bez klejenia i bez konieczności użycia
dodatkowych narzędzi.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, aby uzyskać więcej informacji!
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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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WAREBUD
Warebud Wieloch i Prysiński Spółka Jawna
98-300 Wieluń
ul. Przemysłowa 3
tel. 43-842-79-19
biuro@warebud.pl
PIERWSZY w Polsce powietrzny, gruntowy, płytowy wymiennik ciepła został zamontowany przez firmę
WAREBUD w 2006r.
Firma WAREBUD dzięki wieloletniemu doświadczeniu zgłosiła do Urzędu Patentowego i jest w posiadaniu:
1. Patent na wynalazek: „Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła” decyzja z dn. 08.06.2015r. do zgłoszenia
P.392011 z dnia 30.07.2010r.
2. Prawo Ochronne na wzór użytkowy : „Gruntowy wymiennik ciepła z płytami perforowanymi ” , decyzja z
dn. 15.07.2015r. do zgłoszenia W.123474 z dn. 24.10.2013r.
Oferujemy kompletny pakiet wykonania instalacji sanitarnych: wentylacji, klimatyzacji, wody zimnej ciepłej
i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, technologii kotłowni.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym etapie realizacji inwestycji zaczynając od projektu a kończąc na
odbiorach instalacji.
Zapewniamy:
- Koncepcję dopasowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.
- Doradztwo techniczne.
- Wykonanie projektów technicznych
- Montaż instalacji
- Nadzór budowlany
- Dostawę materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie ( posiadających odpowiednie
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne)
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
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WIĄZAR SYSTEM Sp.J.
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Wiązar System Sp.j.
Rozwadowski & Kołodziej
ul. Wołczyńska 63b
46-264 Krzywiczyny
tel. +48 77 414 14 68,
e-mail: kontakt@wiazar-system.pl

ODDZIAŁ ŚLĄSKI
ul. Strzelców Bytomskich 87b,
41-914 Bytom, pok. nr 119
tel. +48 530 308 513
e-mail: slask@wiazar-system.pl

Firma Wiązar-System zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem
prefabrykowanych konstrukcji dachowych, hal produkcyjno – magazynowych
w technologii płytki kolczastej. Nasze konstrukcje znajdują zastosowanie w:
•
budownictwie mieszkaniowym,
•
budownictwie przemysłowym,
•
obiektach użyteczności publicznej
•
obiektach rolniczych
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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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Wkłady Kominkowe SPEC
www.wklady-kominkowe.com
www.grille-bielsko.pl
www.piece-wolnostojace.pl
adres sklepu:
ul. Emilii Plater 18a
43-300 Bielsko-Biała
(+48) 734 669 015
Witamy Państwa serdecznie i na wstępie chcielibyśmy przybliżyć Państwu ideę i filozofie rozpoczęcia naszej
działalności w branży grzewczej w Polsce. Jesteśmy rodzinną firmą istniejącą na rynku od 10 lat ukierunkowaną
na ciągły rozwój oraz podnoszenie swoich kwalifikacji w prężnie rozwijającej się dziedzinie ogrzewania.
Zainspirowani szeroko pojętą tradycją w produkcji pieców wolnostojących oraz wkładów kominkowych
naszych sąsiadów ( Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria) postanowiliśmy wnieść na nasz krajowy rynek powiew
świeżości nowych technologii w produkcji urządzeń grzewczych, których brakuje na naszym rodzimym rynku.
Oferta naszych kilku sklepów internetowych spotkała się z dużym zainteresowaniem i oddźwiękiem w
wirtualnym świecie zakupów. Z biegiem czasu postanowiliśmy wdrożyć się w także w handel grillami, pomysł
na ten rodzaj działalności został zaczerpnięty z własnych potrzeb na produkty mało dostępne dobrej jakości, nie
rzadko testowane przez nas samych przy różnego rodzaju uroczystościach rodzinnych. Naszym nadrzędnym
celem jest przede wszystkim jakość i funkcjonalność oraz przystępna cena dostoswana do kieszenią każdego
potencjalnego klienta.
Ważnym elementem we współczesnym świecie jest także ekologia i ochrona środowiska naturalnego, dlatego
też wybieramy produkty dostosowane do norm i dyrektyw nakładanych przez państwa Unii Europejskiej
nawet tych najbardziej restrykcyjnych. Potwierdzają to różnego rodzaju certyfikaty nadawane produktom.
W ofercie naszych sklepów znajdziecie Państwo:
- wszelkiego rodzaju piecyki wolnostojące(stalowe, kaflowe, z kamieniem) Abx Hass+Sohn Thorma La Nordica,
Aquaflamm, HS Flamingo, Masterflamme, Romotop, Storch.
- wkłady kominkowe ( stalowe, żeliwne, powietrzne, z płaszczem wodnym) samych sprawdzonych producentów
takich jak Bef, Piazzetta, Arysto, Hitze, Kratki.pl, Kobok/Varm, Unico, Uniflam, Invicta.
- piecyki na pellet ( MCZ, Red, Hitze, Camienetti, Moretti, Cadel, Eva Calor, Palazetti, Extraflame).
- kotły CO ( Klimosz, Lazar)
- grille gazowe, węglowe, ogrodowe ( Norman, Landmann)
- materiały do zabudowy kominka, rury podłączeniowe, materiały konstrukcyjne i wiele innych.
- akcesoria kominkowe, kosze, rozpałki, środki czyszczące, naczynia żeliwne, biokominki
- kuchnie tradycyjne, z płaszczem wodnym (KVS Moravia, La Nordica, Invicta, ABX)
Świadczymy także usługi montażu na terenie województwa śląskiego (wybrane strefy). Posiadamy świetnie
wyszkolonych monterów i zaplecze techniczne. Oferujemy bezpłatny transport powyżej kwoty 1500 zł po
całej Polsce.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu stacjonarnego oraz sklepów internetowych.
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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
Mieszkania i domy
WOLF SYSTEM Sp. z o.o. już 50 lat zajmuje się budową domów energooszczędnych. Nasza 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 !

XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce
tel. +48/41 24-64-600, fax +48/41 24-64-698
e-mail: biuro@BlueDolphinTapes.com
Internet: www.BlueDolphinTapes.com
XL-TAPE INTERNATIONAL jest producentem taśm samoprzylepnych oraz właścicielem marki handlowej Blue
Dolphin Tapes. W skład marki wchodzą m.in. Taśma Malarska Niebieska, Taśma Ochronna, Taśma Tynkarska. W
chwili obecnej w ofercie znajdziecie Państwo nie tylko taśmy samoprzylepne, ale również akcesoria malarskie,
takie jak: wałki, pędzle, narzędzia budowlane, szczotki budowlane, poziomnice,mieszadła i materiały ścierne.
To ponad 600 pozycji towarowych skierowanych do profesjonalistów i wykonawców, dla których jakość
produktu ma najważniejsze znaczenie
Flagowym produktem jest Niebieska Taśma Malarska Blue Dolphin oparta na oryginalnej recepturze kleju. Jest
przygotowana do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania bez uszkodzenia podłoża i bez
pozostawienia śladów kleju. Nasze produkty posiadają certyfikaty wydane przez SGS, największą światową
organizację do badania jakości.
Więcej informacji www.BlueDolphinTapes.com
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SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE Sp. z o.o. Sp. k.
Sobiesław Zasada Automotive
ul. Karpacka 90, Bielsko Biała
tel. 33 811 95 73
www.zasadaauto.pl
Sobiesław Zasada Automotive to największy polski dealer marki Mercedes-Benz. Naszym głównym atutem
jest ogólnopolska sieć sprzedaży i serwisu. Tylko u nas w jednym punkcie można kupić nowego Mercedesa
osobowego, dostawczego w dogodnych warunkach finansowania, a także skorzystać z wiedzy profesjonalnych
pracowników serwisu. To jednak nie wszystko.
W naszych sklepach można dokonać zakupu oryginalnych części zamiennych, akcesoriów oraz szeregu
gadżetów marki Mercedes-Benz.
Profesjonalny i doświadczony zespół sprzedawców pomoże dokonać wyboru tego wymarzonego modelu i
zadba o szybkie załatwienie wszystkich formalności.
Odwiedzając salony firmy Sobiesław Zasada Automotive zyskuje się pewność, że zainteresowanie Klientem nie
kończy się w chwili odbioru auta. Naszą przewagą jest wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej,
wysoko wykwalifikowana kadra oraz rozbudowana sieć oddziałów. Dzięki temu jesteśmy w stanie być zawsze
tam, gdzie potrzebna jest nasza pomoc, wiedza i wsparcie.

ZIELONE ŚCIANY
Bartosz Kaczmarczyk - Ogrody
ul. Zielona 4
43-356 Bujaków
tel: 604 299 561
e-mail: kontakt@kaczmarczyk-ogrody.pl
www: kaczmarczyk-ogrody.pl
Zielone ściany to pionowe ogrody, które doskonale sprawdzają się we wnętrzach, na tarasach
oraz w przydomowych ogrodach. Pełnią funkcje zarówno dekoracyjne, jak i praktyczne. Kompozycje
kwiatowe można zastosować jako nowoczesne ścianki działowe i osłonowe. Dzięki nim możemy również
podzielić przestrzeń ogrodową tworząc zielone ogrodzenia oraz przegrody. Rośliny stanowią naturalną
barierę dźwiękochłonną, zmieniają mikroklimat pomieszczeń, pochłaniają kurz oraz inne zanieczyszczenia.
Zastosowanie automatycznych systemów nawadniania sprawia, że zakładane przez nas zielone ściany nie
wymagają codziennej pielęgnacji.
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ZITERM
ul. Szpotawicka 11
43-436 Górki Wielkie
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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