KATALOG WYSTAWCÓW

PLAN TERENÓW TARGOWYCH

ORGANIZATOR
Biuro Promocji i Wystaw ASTRA
43-300 Bielsko-Biała
ul. Sixta 5

tel./fax 33 811 93 20
e-mail: biuro@targibielskie.pl
www.targibielskie.pl

PROGRAM TARGÓW

Program 55 Międzynarodowych Targów Budownictwa „Twój Dom 2019”

15 marca – piątek
11.00 - Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości.
11.30 - 15.00 - Forum Biznesu Polska – Ukraina.
Celem Forum jest spotkanie przedstawicieli polskich i ukraińskich firm działających w
branży budowlanej, nawiązanie kontaktów biznesowych i inicjacja wymiany handlowej.
10.00 - 18.00 - Targi udostępnione dla zwiedzających.
16 marca – sobota
11.00 – ogłoszenie wyników Konkursu Targowego o Złoty Filar Budownictwa i
wręczenie Nagród oraz wyróżnień.
12.00 – Seminarium dla budujących lub planujących budowę pt. „Dom Ciepły i
Przyjazny”.
Celem Seminarium jest ułatwienie inwestorom realizację budynków o niemal zerowym
zużyciu energii nZEB według nowych zasad obowiązujących zgodnie z dyrektywą unijną
od 2020 roku.
10.00 - 18.00 - Targi udostępnione dla zwiedzających.
17 marca – niedziela
10.00 - 16.00 - Targi udostępnione dla zwiedzających.
16.00 - Zamknięcie 55 Międzynarodowych Targów Budownictwa „Twój Dom 2019”

SEMINARIUM TARGOWE
SEMINARIUM DLA BUDUJĄCYCH lub planujących budowę
DOM CIEPŁY I PRZYJAZNY
Bielsko-Biała, 16.03. 2019 r. g.12.00
Sala Konferencyjna na terenach Międzynarodowych Targów Budownictwa

PROGRAM SEMINARIUM
12.00 Zdrowie, komfort, oszczędności – jak z zyskiem realizować budynki XXI
wieku? Fakty i mity dotyczące budownictwa pasywnego
–prelegent arch.Kamil Wiśniewski Akademia Zdrowego Budownictwa PIBPiEO, Biuro
Projektowe Green Cherry Architecture
12.45 Dom ciepły, przyjazny i oszczędny – optymalne, sprawdzone rozwiązania,
nowoczesne technologie
- mgr inż.Irena Łobocka, firma Dom Plus, koordynator Klastra Zrównoważonej
Infrastruktury
13.05 Czy to się opłaca? - koszty inwestycyjne i eksploatacyjne budynków
niskoenergetycznych a uzyskane oszczędności energii - na podstawie
wieloletnich, szeroko zakrojonych badań własnych
- prelegent dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyr.Małopolskiego Centrum Budownictwa
Energooszczędnego
13.30 Jak usprawnić i skrócić proces budowy domu – kiedy brakuje rąk do pracy
w budownictwie – domy prefabrykowane w technologii szkieletowej
- prelegent Przemysław Biedrzycki, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
13.50 Optymalne rozwiązania instalacyjne w domu pasywnym – porównanie
wybranych systemów grzewczych - efektywności i komfortu systemu, nakładów
inwestycyjnych i kosztów eksploatacji - prelegent Rafał Matlak firma Klimaterm
14.10 Systemy wsparcia finansowego budynków niskoenergetycznych, Program
Czyste Powietrze – prelegent Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Prezentacje produktowe/nowe technologie dla budownictwa pasywnego
14:30 – 14.45 – Istota szczelności powietrznej budynków o najwyższej
efektywności energetycznej - prelegent Przemysław Biedrzycki firma Biedrzycki Domy
Szkieletowe
14.45 – 15:00 – Ekofiber – ekologiczny granulat celulozowy w termoizolacji przedstawiciel firmy Ekofiber

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
NAZWA

MIEJSCOWOŚĆ

Nr
Stoiska

21 LION SA

Bielsko-Biała

91

A&P MATERIAŁY BUDOWLANE SJ

Bielsko-Biała

89

ABAKON DOMY

Bielsko-Biała

79

ABAKON MATERIAŁY BUDOWLANE

Bielsko-Biała

13

AC/DC

Bielsko-Biała

69

ACCON KREDYT HIPOTECZNY

Bielsko-Biała

92

ADARI

Bielsko-Biała

205

AHI ROOFING GERARD ROOFING SYSTEMS

Warszawa

67

AM STUDIO

Bielsko-Biała

9

AQUA CLEAR

Tychy

93

ART OKNA

Bielsko-Biała

80

ARTECH WÓZKI WIDŁOWE

Łękawica

107

ARTPLAST SYSTEMY ODGROMOWE

Bielsko-Biała

11

ART-STYL KOZIEŁ MARCIN

Żywiec

104

ASTADJA SC

Pszczyna

74

ASTAR NARZĘDZIA DIAMENTOWE

Międzybrodzie Bialskie

90

BALUSSPAW BALUSTRADY NIERDZEWNE

Pewel Mała

124

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

Warszawa

31

BESKIDZKI ODDZIAŁ PZITS

36

BESKIDZKIE CENTRUM KOTŁÓW I INSTALACJI
SIB

Buczkowice

24

BEST LINE

Bielsko-Biała

29

BIOEKO EKOLOGICZNE OGRZEWANIE

Żywiec

25

BIOWER

Tychy

12

BK MEBLE KĘTY

Kęty

81

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
CERAMED

Bielsko-Biała

5

DACHPOL MICHALSKI RAFAŁ

Mazańcowice

46

DAWALUK S.C.

Pierściec

100

DEFRO HOME

Warszawa

21

DEWRO

Bestwina

75

DOM PLUS SP. Z O.O.

Kokotów

201

DOMOTERM S.C.

Racibórz

88

DOSPEL

Częstochowa

103

DREW MAT

Bielsko-Biała

111

EKO TERM

Jasienica

tz

EKOBUD SC

Kozy

70

EKOCEL DOCIEPLENIA

Olsztyn

110

EKOPELET

Kęty

57

EKOSUN

Bielsko-Biała

17

EWAND SALON ŁAZIENEK

Skoczów

14

FELLO SYSTEMY BALUSTRAD

Ćwiklice

98

FIRMA MENTEL

Bielsko-Biała

123

FIRMA NOVA

Bielsko-Biała

25

FIRMA TWOGU

Klecza Dolna

51

FS PROJEKT SP. Z O.O.

Lędziny

84

GALERIA POD ROTUZEM

Chybie

203

GARANT-ENERGO

Ukraina/Kijów

106

GARMAT

Wilkowice

208

GLOBAL TECH

Dąbrowa Górnicza

76

GÓR-STAL

Gorlice

201

G-POL

Żywiec

124

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
GREINPLAST

Krasne

45

GROHE POLSKA SP. Z O.O.

Warszawa

6

HEAT4ALL

Mikołów

48

HEBAN GALERIA FINANSOWA

Bielsko-Biała

41

HEFAJSTOS

Gliwice

200

HYDROTERM TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

Skoczów

15

IC-INVEST

Cieszyn

43

INSTAL CENTRUM

Cieszyn

20

INSTAL CENTRUM KLIMATYZACJA

Cieszyn

44

INSTALMAX

Żywiec

35

INTER-Q SC

Rybarzowice

55

INTEX GROUP SP. Z O.O.

Sosnowiec

106

JARMARK

Bielsko-Biała

77

JB355 MANUFAKTURA

Bielsko-Biała

206

JOHN GUEST POLSKA

Poznań

58

JSW INNOWACJE SA

Katowice

1

KARINO WENT

Szczekociny

3

KIEVMISKBUD

Ukraina/Kijów

106

KLASTER INNOWACJI BUDOWLANYCH

Bielsko-Biała

215

KLASTER ZRÓWNOWAŻONEJ INFRASTRUKTURY

Kraków

201

KLIMATERM

Kozy

68

KLINK INTERNATIONAL

Bielsko-Biała

115

KOMARPOL SP. J.

Bielsko-Biała

53

KOMINKI STANISŁAW MATLAK

Bielsko-Biała

32 A

KOMINKI VECTOR

Tarnowskie Góry

KOMINTEKA

Wadowice

tz
113

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
KRATKI.PL

2

KRONIKA BESKIDZKA

Bielsko-Biała

59

KUNA SYSTEM

Bielsko-Biała

4

KVALITNI TERASA S.R.O.

Ostrava

50

MAJSTEREK

Żywiec

125

MANUFAKTURA DECHA

212

MAX PUR IZOLACJE PIANOWE

Bielsko-Biała

72

MDACH CENTRUM DACHOWE

Ustroń

67

MEBLE CZYSZCZOŃ

Kęty

83

MIG-BUD

Suszec

9

MIKEA SALON SPRZEDAŻY

Tychy

82

MIXDOM

Żywiec

21

MTD FILTR SYSTEM

Bielsko-Biała

37

MULTIKO S.C.

Mazańcowice

108

NAJMAR

40

NOGEN SP. Z O.O.

Kobylnica

26

NORTHOUSE SP. Z O.O.

Bielsko-Biała

47

ODKURZACZE CENTRALNE DOMAR

Pisarzowice

30

OKNA KOZIOŁ

Bielsko-Biała

97

OKNO SERVICE PLUS

Bielsko-Biała

49

OKNOSLIDE

Bystra

117

OPTIMUM BIS

Zielonki

78

OSŁONY OKIENNE WANDZEL

Wilkowice

209

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Bielsko-Biała

94

PASJA – AUTORYZOWANY SALON MS

Bielsko-Biała

105

PIODO

Bielsko-Biała

214

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
PLAST-MET

Bielsko-Biała

96

PODŁOGI WINYLOWE

Tychy

211

PODŁOGI WINYLOWE

Skoczów

85

PROFI TERM

Skoczów

22

PRO-FINISH TOMASZ KNAPEK

Przecieszyn

210

PROJETIVO

Bielsko-Biała

29

PRO-WELLNESS

Katowice

10

REDMAKS DYSTRYBUTOR NARZĘDZI SIGMA

Grodzisk Mazowiecki

200

RENAULT WECTOR

Bielsko-Biała

tz

RETINALL SP. Z O.O.

Oświęcim

73

RHJ S.C.

Pszczyna

86

ROMICKI EKO SYSTEM

Bielsko-Biała

28

RUUKKI POLSKA SP. Z O.O.

Mazańcowice

119

RYDEX KOMINY

Żywiec

2

RYMAR KOMINKI

Żywiec

2

RYMAR ODKURZACZE

Żywiec

2

SCHODY LECH KARGOL

Andrychów

54

SELENA S. A.

Wrocław

200

SCHODY MARCHEWKA

Piotrowice

118

SCHODY SMOLAREK

Nowa Wieś

65

SKOLEK ZAKŁAD STOLARSKI

Klecza Dolna

51

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ
KOMORA ŻYLINA

Żylina

56

SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA

Żylina

56

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG ZGODA
WIEPRZ

33A

STERNA POLSKA

Garwolin

39

STOLGUT

Mistów

118

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH

Sochaczew

200

STREFA ENERGII

Rząska k. Krakowa

52

STUDIO 355

Bielsko-Biała

206

SUCHE BUDYNKI

Cieszyn

63

SUN-VITA

Gliwice

16

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA

Katowice

45

TANKO

Ukraina/Kijów

106

TECTUM

Bestwinka

33

TERMOFOL

Bielsko-Biała

71

TERMOORGANIKA

Kraków

201

TGS SALON ŁAZIENEK

Bielsko-Biała

19

TIM KOMINKI

Trzebinia

tz

TOP HOUSE 1000 SP. Z O.O.

Jastrzębie Zdrój

23

TORA WENTYLACJA

Częstochowa

18

TROCINKA PRACOWNIA RZEŹBY

204

UMYJEM TO S.R.O.

Ostrava

32

WARDYŃSKI OKNA I DRZWI

Bielsko-Biała

112

WAREBUD

Wieluń

103

WINDHAGER

Bielsko-Biała

tz

WROTTA IWONA BUDZYŃSKA

Przybędza

99

XL TAPE SP. Z O.O.

Kielce

62

ZAKŁAD KOTLARSKO - ŚLUSARSKI RYSZARD
WOJCIECHOWSKI

Sławków

tz

ZITERM-INSTALACJE

Skoczów

116

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW –
OKRĘG BIELSKO – BIAŁA

213

STREFA DOBRYCH WNĘTRZ
A&P Materiały Budowlane SJ

Bielsko-Biała

89

ADARI

Bielsko-Biała

205

AM STUDIO

Bielsko-Biała

9

ART OKNA

Bielsko-Biała

80

BALUSSPAW Balustrady Nierdzewne

Pewel Mała

124

BEST LINE

Bielsko-Biała

29

BK Meble Kęty

Kęty

81

Ceramed

Bielsko-Biała

5

DEWRO

Bestwina

75

DREW MAT

Bielsko-Biała

111

EKO TERM

Jasienica

tz

EWAND Salon Łazienek

Skoczów

14

FELLO Systemy Balustrad

Ćwiklice

98

Firma Mentel

Bielsko-Biała

123

Firma Twogu

Klecza Dolna

51

Galeria Pod Rotuzem

Chybie

203

GARMAT

Wilkowice

208

G-POL

Żywiec

124

JB355 Manufaktura

Bielsko-Biała

206

KLINK INTERNATIONAL

Bielsko-Biała

115

KOMINKI Stanisław Matlak

Bielsko-Biała

32 A

Kominki VECTOR

Tarnowskie Góry

KOMINTEKA

Wadowice

tz
113

STREFA DOBRYCH WNĘTRZ
Kratki.pl
KVALITNI TERASA s.r.o.

2
Ostrava

MANUFAKTURA DECHA

50
212

MEBLE CZYSZCZOŃ

Kęty

83

MIKEA Salon Sprzedaży

Tychy

82

MIXDOM

Żywiec

21

OSŁONY OKIENNE WANDZEL

Wilkowice

209

PIODO

Bielsko-Biała

214

PODŁOGI WINYLOWE

Tychy

211

PROJETIVO

Bielsko-Biała

29

Pro-Wellness

Katowice

10

Rymar Kominki

Żywiec

2

Schody Lech Kargol

Andrychów

54

Schody Marchewka

Piotrowice

118

SCHODY SMOLAREK

Nowa Wieś

65

SKOLEK Zakład Stolarski

Klecza Dolna

51

STOLGUT

Mistów

118

Stowarzyszenie Specjalistów Robót WykońSochaczew
czeniowych

200

Studio 355

Bielsko-Biała

206

TGS Salon Łazienek

Bielsko-Biała

19

TIM Kominki

Trzebinia

tz

TROCINKA PRACOWNIA RZEŹBY
Związek Polskich Artystów Plastyków –
okręg Bielsko – Biała

204
Bielsko-Biała

213

TWÓJ DOM 2019

55 Międzynarodowe Targi Budownictwa

21 LION S.A.
43-300 Bielsko-Biała,
Pl. B. Chrobrego 1,
www.21lion.com
biuro@21lion.com
tel. +48 33 821 01 11, kom. +48 798 921 111
Przedmiotem działania 21 LION S.A. jest budowa ekologicznych domów w systemie:
•
domy modułowe drewniane Thoma Holz 100 (producent https://www.thoma.at/)
•
domy modułowe drewniane Steico (producent https://www.steico.com/pl/)
•
domy modułowe z keramzytu Praefa (producent http://www.praefa.com/)
•
domy tradycyjne z materiałów Porotherm, Ytong, Silka (producenici https://wienerberger.pl/ i
https://www.ytong-silka.pl/)
oraz realizacja inwestycji deweloperskich.

A&P Materiały Budowlane Sp. Jawna
ul. Partyzantów 98
43-300 Bielsko-Biała
tel. 508 234 257
mail: biuro.apmaterialy@gmail.com
OFERTA:
- SUFITY NAPINANE,
- PANELE WINYLOWE,
- CHEMIA BUDOWLANA : FARBY, TYNKI, KLEJE
- KAMIENNY DYWAN
- FARBY DEKORACYJNE
FACHOWE DORADZTWO,
USŁUGI: WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, ELEWACJE,
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ, ELEWACJI

BIELSKO-BIAŁA
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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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Accon Kredyt Hipoteczny
Accon Kredyt Hipoteczny
Access Consulting
Krzysztof Dudek
Ul. Emilii Plater 18a/5,
43-300 Bielsko-Biała
www.accon.pl
hipoteka@accon.pl
Tel. 888 666 320
Jako pośrednik finansowy współpracujemy z większością banków komercyjnych.
W ramach współpracy:
- przeliczamy zdolność kredytową Klienta,
- przedstawiamy oraz porównujemy oferty banków - pomagamy w doborze najkorzystniejszego rozwiązania
- pomagamy kompletować dokumenty oraz wypełniać druki,
- bierzemy aktywny udział w procesie analizy (wyjaśniamy w imieniu Klientów pytania analityków)
Na co pomagamy pozyskać finansowanie:
- budowa domu
- zakup mieszkania/domu
- wykończenie/remont
- konsolidacja zobowiązań
- cel dowolny
- zniesienie współwłasności w przypadku postępowań rozwodowych oraz spadkowych
Jaki koszt:
- nie pobieramy od Klienta żadnych opłat
Dodatkowe korzyści:
- wieloletnie doświadczenie w kredytach hipotecznych
- współpraca z rzeczoznawcą majątkowym (w przypadku wycenienia nieruchomości)
- oszczędność czasu (oferta wszystkich banków w jednym miejscu)
- jesteśmy obecni z Klientami w czasie podpisania umowy kredytowej (tłumaczymy dla Klientów język
bankowy)
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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AC/DC Nowoczesna Strona Elektryki
biuro@acdc.bielsko.pl
tel. : 602 675 444
•
•
•
•
•

Instalacje elektryczne
Sterowanie roletami
Czujniki alarmowe, pożarowe
Oświetlenie energooszczędne
Monitoring

ADARI

BIELSKO-BIAŁA
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AM STUDIO A. Matejko, M. Matejko
Ul. Partyzantów 72
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 819 30 18
Anka tel. +48 577 989 309
Marcin tel. +48 577 989 310
biuro@tarasyipodlogi.pl
www.tarasyipodlogi.pl
Czerpiąc inspirację z najnowszych trendów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej
wymagających Klientów i wciąż poszukując innowacyjnych rozwiązań, stworzyliśmy miejsce, w
którym znajdziesz niebanalne pomysły dla domu i ogrodu. Nie tylko zamówisz u nas tarasy,
podłogi oraz materiały dla aranżacji ścian. Zapewnimy Ci także profesjonalną usługę montażu
dla każdego z nich. Naszym celem jest zaoszczędzenie Twojego cennego czasu. Zadbamy o Twój
komfort i wygodę, rozwiejemy wątpliwości, zaskoczymy przystępną wyceną. Stawiamy na fachowe
doradztwo i połączenie piękna z praktycznością. Nasz Salon Ściany Tarasy i Podłogi w BielskuBiałej to miejsce, w którym napijesz się dobrej kawy, zasięgniesz fachowej porady i dokonasz
kompleksowych zakupów.
Precyzyjnie dobieramy materiały do naszej oferty. Proponujemy sprawdzone produkty, które
posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Stawiamy na najwyższą jakość, ale nie zawsze w najwyższej
cenie!
Znajdziesz u nas:
•
Podłogi drewniane: lite deski oraz parkiety a także szeroki wybór podłóg warstwowych (nad
ogrzewania podłogowe!) – m.in.FINISHPARKIET, ŁĄCCY, PANMAR, NELA ONE, KACZKAN,
ABARO.
•
Szukasz niepowtarzalnej podłogi drewnianej? Znajdziesz ją w kolekcji desek
warstwowychMANUFAKTURA, które produkowane są– także z możliwością wykonania
Twojego projektu! - wyłącznie dla naszej firmy!
•
Podłogi laminowane, winyloweVINYLTECHLAB, korkowe, HYDROCORK, panele LVT,MY FLOOR,
FALQUON, KAINDL, WICANDERS,
•
Podłogi fornirowane VENIFLOOR
•
Tarasy: z drewna egzotycznego, modrzewia syberyjskiego oraz kompozytowe, moduły
tarasowe, elewacje i ogrodzenia – DLH, TWINSON, GAMRAT, KOVALEX, ULTRASHIELD, IDECK
LUNA, TERASO WPC, HORTUS, SOFTLINE, TORRO TIMBER, MEGAWOOD, TIMBERNESS
•
Tapety tekstylne, naturalne, winylowe, łazienkowe, flizelinowe oraz papierowe producentów
z całego świata
•
Panele dekoracyjne 3D VIA PANELS
•
Blaty drewniane
•
Sztukaterie oraz listwy przypodłogowe – ORAC, NMC, DZIURSKIP, CEZAR
•
Beton architektoniczny – płyty i dekory a także meble, donice i dekoracje MORGAN & MӦLLER
•
Kamień dekoracyjny zAKADEMII KAMIENIA
•
STARE CEGŁY– produkowane z oryginalnych XIX-wiecznych cegieł rozbiórkowych oraz płytki
z cegieł ręcznie formowanych
Zapraszamy!
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AQUACLEAR
43-100 Tychy
ul. Szuwarków 12
Tel: 32 227 9286
Kom: 512 350 050
www.aquaclear24.pl
biuro@aquaclear24.pl
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie firmy AquaClear typu AT to jedna z najlepszych ofert na rynku
europejskim. Oczyszczalnie typu AT to najnowsza generacja oczyszczalni biologicznych. Posiadają niezbędne
certyfikaty Unii Europejskiej oraz są w pełni ekologiczne. Zaletą naszych oczyszczalni jest również fakt, że nie
wydzielają one żadnych zapachów dzięki czemu istnieje możliwość ich montażu w bliskiej odległości budynku.
Proces oczyszczania składa się z kilku technologicznych etapów. Ścieki dopływają do komory aneksyjnej, gdzie
dochodzi do biologicznego usuwania azotu i fosforu. Dalej ścieki wpływają do napowietrzonej przestrzeni
z osadem czynnym (bakterie) gdzie dochodzi do biologicznej degradacji organicznych zanieczyszczeń oraz
nitryfikacji azotu amonowego. Dalszym stopniem oczyszczania jest separacja polegająca na oddzieleniu
osadu czynnego od oczyszczanych ścieków.
Skuteczność oczyszczania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. Dz.U.137,
poz 984):
1.
2.
3.

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

Zalety oczyszczalni typu AT:
1.
Posiada certyfikat Unii Europejskiej
2.
Wysoka jakość oczyszczania (97% czystości, II klasa wód czystości)
3.
Małe koszty inwestycji
4.
Małe koszty eksploatacji (około 50 PLN na rok)
5.
Prosty i łatwy montaż
6.
Bezgłośne i bezzapachowe działanie
7.
Długi czas użytkowania
8.
Możliwość odzyskania i ponowne zużycie wody
9.
Małe wymiary
10.
Prosta obsługa
Firma AquaClear daje 2-letnią gwarancje na montaż oraz gwarancje dożywotnią na jakość i efektywność
oczyszczania przy zapewnieniu właściwego funkcjonowania urządzeń technologicznych.
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie typu AT6 do AT50 oraz AT75 do AT250 są montowane w wielu krajach
Europu m.in.: Hiszpania, Francja, Niemcy, Słowacja, Czechy, Słowenia, Litwa, Szwecja, Rumunia, Austria oraz
w Kolumbii i Syrii.

BIELSKO-BIAŁA
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ARTOKNA
ul. Bukowa 20
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 815 13 42; (33) 496 41 69
tel.kom. 508 239 299
www.artokna.pl
e-mail: biuro@artokna.pl;
bielsko@artokna.pl
Od 1998 roku jesteśmy związani z branżą stolarki budowlanej. Od roku 2002 działamy nieprzerwanie
w branży na terenie Bielska-Białej oraz całego województwa Śląskiego (Czechowice-Dziedzice, Pszczyna,
Goczałkowice, Żywiec, Jaworze, Bystra, Szczyrk, Pisarzowice, Wilamowice, Kęty, Bestwina, Międzyrzecze,
Mazańcowice, itp). Zdobyte doświadczenie i systematyczne szkolenia prze kładają się na znakomitą znajomość
produktów i sposobów
ich montażu.
Wyszkoleni doradcy pracujący w branży wiele lat, dopasują rozwiązania najbardziej pasujące do Państwa
sytuacji w zakresie:
- Okien PVC
- Rolet zewnętrznych
- Bram garażowych
- Drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
- Osłon wewnętrznych (rolety materiałowe, plisy)
- Siatek antyinsektowych
- Szklanych balustrad zintegrowanych z oknami
- Montażu
- Montażu warstwowego
- Serwisu
Od początku kładziemy szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i prac montażowych, stosując
nowoczesne rozwiązania.
Do najlepszej jakości produktów dokładamy to coś, co sprawia, że zaufało nam wielu klientów. Rozumiejąc, że
dla wielu rodzin zakup okien jest inwestycją na całe życie dokładamy wszelkich starań, aby była to inwestycja
trafiona, a wybrane rozwiązania najlepsze. Nie “wciśniemy” Ci produktu, czy montażu który budzi nasze
wątpliwości- przedstawimy alternatywne rozwiązania.
Kompletna oferta
Współpracujemy z kilkoma producentami, dlatego też możemy zaoferować możliwie najbardziej pełną
ofertę produktów.
Przedstaw nam swoje oczekiwania, a my dobierzemy produkt i usługi do Twoich potrzeb bazując na naszej
wiedzy i doświadczeniu.
Niezależność
Nie jesteśmy salonem firmowym żadnego z producentów. Status „autoryzowanego przedstawiciela” pozwala
nam zawsze proponować te rozwiązania, które uważamy za najkorzystniejsze, bez przymusu reprezentowania
stanowiska tylko jednego producenta.
Dobra marka
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zweryfikować rynek dostawców tak, aby współpracować tylko z
najlepszymi. Stolarka zgodna z oczekiwaniami, dobrej jakości i dostarczona na czas to podstawa. Bez dobrego
produktu, inwestycja nie da pełnej satysfakcji, ale nawet najlepsze okno czy drzwi nie są jeszcze gwarancją
całkowitego sukcesu.

30

15-17 marca 2019

TWÓJ DOM 2019

55 Międzynarodowe Targi Budownictwa

Artech WÓZKI WIDŁOWE
ul. Firmowa 12
34-321 Łękawica
tel. 33 8622606
fax 33 8622572
mail biuro@widlak.net
www.artech-wozki.com.pl
Oferta firmy Wózki Widłowe ARTECH Sp.J. w Łękawicy obejmuje dostawę wózków widłowych nowych i
używanych firm Komatsu i Toyota.
W swojej ofercie posiadamy również terenowe wózki specjalistyczne firm JCB i Ausa oraz wózki boczne firm
Baumann i Combilift.
Prowadzimy serwis wózków widłowych wszystkich marek. Wykonujemy naprawy bieżące i przeglądy wózków
u klienta, jak również remonty w naszym warsztacie.
Jesteśmy importerem części zamiennych do wózków widłowych wszystkich marek, pomp hydraulicznych
oraz gumowych gąsienic do minikoparek

ART STYL
usługi ślusarsko-spawalnicze Marcin Kozieł
Armii Krajowej 18
34-300 Żywiec
668-107-861
biuro@art-styl.com.pl
W swojej ofercie mamy ogrodzenia oraz balustrady ze stali malowanej proszkowo oraz stali
nierdzewnej. Wykonujemy tradycyjnie kute a także o nowoczesnym wzornictwie. Jesteśmy
otwarci na pomysły Klientów i dokładamy wszelkich starań, aby byli w pełni usatysfakcjonowani
z efektów naszej pracy.
Nasza rzetelność pozwala się zająć skrupulatnie każdym zleceniem, począwszy od pomiaru, przez
wykonanie, transport i montaż.
Swoje usługi świadczymy przede wszystkim dla klientów indywidualnych, ale również
przedsiębiorstw i sektora publicznego. Przyjmujemy zamówienia nie tylko z rynku Polskiego ale
i z Czech, Słowacji czy Niemiec.

BIELSKO-BIAŁA
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ARTPLAST Systemy Odgromowe
Artur Krywult
ul. Gen. Maczka 9,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 608 245 279
e-mail: artur.krywult@artplastelektro.pl
Firma ARTPLAST to doświadczony wykonawca instalacji odgromowej oraz uznany w
Polsce producent osprzętu instalacji odgromowej, zabezpieczającej przed wyładowaniami
atmosferycznymi, który swoją działalność rozpoczął w 2003 roku. Od tamtej pory firma dała sie
poznać jako solidny i niezawodny partner w biznesie. W swojej ofercie firma Artplast posiada
szeroki wachlarz elementów instalacji odgromowej, które dostępne są w wersji ocynkowanej
ogniowo, co gwarantuje uzyskanie powłoki antykorozyjnej odpornej na uszkodzenia.
Jesteśmy profesjonalną i wiodącą na rynku firmą w zakresie montażu instalacji odgromowej.
Każdego klienta traktujemy indywidualnie biorąc pod uwagę jego oczekiwania, rodzaj, wielkość
oraz kształt budynku na którym ma zostać wykonana instalacja odgromowa,
Montaż instalacji wykonujemy dla:
- domów jedno i wielorodzinnych ( bloki mieszkalne)
- obiektów użyteczności publicznej ( szkoły, urzędy)
- hal produkcyjnych i magazynowych,
- obiektów biurowych
Wykonujemy pomiary instalacji odgromowej, na które wystawiamy protokół potwierdzający
skuteczność odgromienia.
Zapewniamy także okresowe i pogwarancyjne przeglądy instalacji na budynku.
W naszej pracy cechuje nas staranność, dokładność i profesjonalizm w zakresie wykonywanych
usług oraz dostępność terminów.
Dodatkowo na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania proszkowo elementów instalacji
w każdym kolorze RAL (pod kolor dachu, rynny, elewacji) co poprawia estetykę.
Instalacji wykonujemy na terenie woj. śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego
Zapraszamy do współpracy
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ASTADJA S.C.
ul. K. Szymanowskiego 2a
43-200 Pszczyna
www.astadja.pl
email1: astadja@astadja.pl
email2: astadjasc@gmail.com
tel: 505 001 453
tel: 501 406 630
Jesteśmy producentem pomp ciepła w oparciu o licencję wiodącej firmy dostarczającej rozwiązania
dla hoteli, galerii handlowych czy sklepów wielkopowierzchniowych.
Nasze pompy są rozwiązaniem autorskim niespotykanym dotychczas na rynku.
Więcej informacji na temat naszych pomp znajdziecie Państwo na stronie: astadja.pl
Dodatkowo świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zapewnienia źródła ogrzewania w
oparciu o powietrzne pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne dla domów jednorodzinnych,
wielorodzinnych, biurowców i innych budynków, w których poczucie komfortu cieplnego stanowi
wysoki priorytet nie generując wysokich kosztów eksploatacyjnych a nawet ograniczając rachunek
za energię prawie do zera.

ASTAR
34-312 Międzybrodzie Bialskie
ul. Strażacka 3
tel. +48 (33) 866 15 48, tel./fax +48 (33) 866 15 49
tel. kom. +48 501 564 161
www: http://www.astar-narzedzia.pl
email: poczta@astar-narzedzia.pl
Mamy przyjemność przedstawić naszą ofertę produkcyjną profesjonalnych, o wysokiej jakości narzędzi
diamentowych dla budownictwa, przemysłu kamieniarskiego, szklarskiego oraz materiałów ogniotrwałych. W
nasze ofercie znajdziecie Państwo tarcze diamentowe, wiertła diamentowe, koronki diamentowe, diamentowe
dyski szlifierskie, wiertnice do betonu, przecinarki jezdne i przecinarki drogowe.
Wyróżniamy się ciągłym i energicznym wysiłkiem badawczym i produkcyjnym, aby dostarczać narzędzia
diamentowe właściwie dobrane dla każdego zastosowania; produkujemy narzędzia o wysokiej wydajności,
aby oszczędzać koszty pracy oraz czas.
Wykonujemy również regenerację zużytych segmentów diamentowych na piłach, dyskach szlifierskich oraz
wiertłach rdzeniowych. Narzędzia diamentowe dostarczamy dla naszym klientów spedycjami lub pocztą.
Zapoznaj się z pełną ofertą narzędzi diamentowych.
Oferujemy koronki diamentowe, rurowe koronowe z segmentami diamentowymi różnych typów o
zróżnicowanej twardości – odpowiednio dla różnych rodzajów zadań.
BIELSKO-BIAŁA
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BALUSSPAW
Stanisław Polak
Zakład Produkcyjny
Pewel Mała 4
www.balusspaw.pl
tel. 505 132 363
Balustrady ze stali nierdzewnej
Zadaszenia szklane na konstrukcji oraz na naciągach.
Konstrukcje pod schody ze stali nierdzewnej oraz stal malowana.
W ofercie również mamy grile i paleniska przenośne ogrodowe.
Tarasy, bramy, ogrodzenia, meble ogrodowe

Bank BPS S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej
ul. Stefanii Sempołowskiej 21
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 819 05 10
(33) 819 05 29
e-mail: oddzial.bielsko-biala@bankbps.pl
Oddział Banku BPS S.A. w Bielsku-Bialej zaprasza serdecznie na swoje stanowisko!
Bank BPS S.A.z siedzibą w Warszawie działa na polskim rynku od 1992 roku
na Międzynarodowe Targi “Twój Dom” przygotował specjalną ofertę kredytu hipotecznego
“Klucz do korzyści” dostępną tylko na czas organizowanych targów.
Sprawdź sam co możesz zyskać z Bankiem BPS!
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BESKIDZKIE CENTRUM KOTŁÓW I INSTALACJI SIB

BESKIDZKIE CENTRUM KOTŁÓW I INSTALACJI SIB działa na terenie Podbeskidzia od dziesięciu lat.
Lubimy to, co robimy, a to przekłada się na wysoką jakość naszych usług. Sprzęt montujemy,
instalujemy, serwisujemy i doradzamy.
Chcąc zapewnić kompromis między ekologią, nowoczesnością i najwyższą jakością, łączymy siły
z najlepszymi firmami krajowymi i unijnymi (Tekla, Buderus, Termet, Defro, Viessman, Ferro).
Nasza oferta obejmuje dystrybucję kotłów ekologicznych i tradycyjnych oraz instalacje CO,
wodno-kanalizacyjne i gazowe – od A do Z. Instalujemy również pompy ciepła i kolektory
słoneczne. Mamy na swoim koncie kilkaset wykonanych zleceń (i tyle samo zadowolonych
klientów).
W kwestii ekologii oczekiwania użytkowników stały się bardzo duże, dla nas jest to też
sprawa priorytetowa. Dlatego łączymy nasze doświadczenie z najnowszymi rozwiązaniami w
dziedzinie technik grzewczych tak, aby wszystkie nasze produkty i instalacje spełniały najwyższe
normy ekologiczne. Uczestniczymy czynnie w Programach Ograniczenia Niskiej Emisji i mamy
przekonanie, że to realnie przekłada się na zmniejszenie emisji spalin i ochronę środowiska.
Nasze długoletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu tych urządzeń przez
autoryzowanych instalatorów, pozwala nam utrzymywać najwyższy standard obsługi klienta nie
tylko na poziomie samych zakupów, ale i profesjonalnego wsparcia posprzedażowego – co wyraża
się w kompleksowym serwisie gwarancyjnym na nasze usługi.
Nasze atuty to przede wszystkim profesjonalizm i wytrwałość; ciągły rozwój w dziedzinie
najnowszych technologii i zdobywanie nowej wiedzy, co doprowadziło nas do punktu, w którym
dzisiaj jesteśmy: zaufanie klientów i wybór przez nich naszych usług pozwalają nam czuć się
liderem w branży technik grzewczych na terenie Podbeskidzia. I z to zaufanie dziękujemy.
Równie ważne co mieć*, jest być – podążamy za trendami nie tylko w kwestii techniki
użytkowej, ale również wizerunku firmy na rynku, dlatego prezentujemy się w reklamie na
bilboardach, prasie czy wydarzeniach plenerowych.
Wszystko, co robimy, robimy z pasją. Dobrze wiemy, jak ważne jest ciepło domowego ogniska.
Dlatego robimy wszystko, by w żadnym domu go nie zabrakło.
Jednym słowem – tworzymy ciepłą atmosferę 😉  Już  od  dziesięciu  lat.
*w domyśle – sprzęt, usługi itd.

SIEDZIBA - SKLEP - HURTOWNIA
BUCZKOWICE
43-374 Buczkowice
tel. 33 817 71 21, kom. 501 184 928
BIELSKO-BIAŁA
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Bioeko Ekologiczne ogrzewanie
34-300 Żywiec
ul. Fabryczna 5
506 033 821
bioeko1@o2.pl
FIRMA NOVA
43-300 Bielsko Biała
ul. Legionów 54
tel/fax (33)816 54 90, kom. 509 969 626
biuro@paliwopelet.pl
www.paliwopelet.pl
Ekologiczne systemy grzewcze wykorzystujące jako paliwo: pelet, drewno, brykiet, zboża. Kompleksowo
zaopatrujemy klienta w system grzewczy oraz paliwo. Posiadamy skład peletu drewnianego Lava i Olimp, a
także peletu węglowego Varmo. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem kotłów Kostrzewa, Kielar i włoskich
piecyków na pelet Artel.
Oferujemy:
-sprzedaż kotłów i palników na pelet, węgiel, drewno,
-montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów i palników,
-projektowanie, instalowanie ekologicznych systemów grzewczych,
-adaptacja kotłowni gazowych, olejowych, węglowych do zasilania peletem.

BIOWER
ul.Grota-Roweckiego 25
43-100 Tychy
tel: 534 832 531
BIOWER - Autoryzowany dystrybutor biologicznych oczyszczalni firmy Kingspan. Nasze produkty
cechuje rewelacyjna prostota, bezzapachowe, tlenowe procesy oczyszczania oraz znikoma
ingerencja. Oferta obejmuje produkty przystosowane dla domów jednorodzinnych, hoteli,
restauracji i szkół. Doradztwo, projektowanie, sprzedaż oraz montaż - wszystko to połączone
z wieloletnim doświadczeniem instalatorów, mających dotychczas ponad 600 zamontowanych
oczyszczalni. Jak wybierać, to raz a dobrze!

BIELSKO-BIAŁA
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CERAMED
P.H.U. CERAMED
ul. Piekarska 163
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 82 98 770
tel. : 600 230 468
www.ceramed.eu

•
•
•
•

PŁYTKI CERAMICZNE
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
TAPETY
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE
Z A P R A S Z A M Y

Dachpol
F.H.U Dachpol Michalski Rafał
43-391 Mazańcowice 57
tel. 501515626
e-mail: dachpol.bielsko@gmail.com
strona: www.dachpol-bielsko.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Dachpolbielsko/
Firma Dachpol powstała w 2006 roku na bazie rodzinnej firmy rok zał 1989r. Podstawowym profilem
działalności do 2006 roku były usługi w zakresie wykonywania pokryć dachowych, przebudowy
konstrukcji budynków. Obecnie firma rozszerzyła swój profil o sprzedaż materiałów budowlanych
i montaż domów prefabrykowanych.
Oferujemy produkty znanych i cenionych w branży budowlanej marek.
Zdobyta wiedza i doświadczenie, poparte wieloletnią praktyką w branży, oraz posiadanie
specjalistycznego sprzętu m.in. wyciąg hydrauliczny o zasięgu 36 m powodują, że potrafimy
sprostać wszystkim wymaganiom klientów.
Należy podkreślić, iż dużą zaletą firmy jest fachowe doradztwo w zakresie stosowanej technologii
jak i materiałów.
W roku 2013 uruchomiliśmy punkt handlowy znajdujący się w Mazańcowicach. Dysponujemy
również warsztatem gdzie pod okiem wykwalifikowanych blacharzy wykonywane są obróbki
blacharskie. Od roku 2017 nawiązaliśmy współpracę z niemiecką firmą Novoproof która proponuje
klientom innowacyjny produkt jakim jest Membrana dachowa wykonana z trwałego materiału
EPDM. Posiadamy wyłączność na sprzedaż tego produktu na terenie Południowej Polski. W roku
2018 rozpoczęliśmy od wzmocnionej współpracy z firmą PREFA Polska. Obecnie firma planuje
rozbudowę swojej siedziby i powiększenie działalności o prefabrykację więźb dachowych.
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Dawaluk s.c.
Izolacje natryskowe
43-430 Pierściec
ul.Dworska 29
Łukasz tel. 693 541 136, Damian tel. 507 228 315
Email: lukasz_wa@op.pl, damian_w0@wp.pl
dawaluk.pl@gmail.com
www.dawaluk.pl
DAWALUK to rodzinna firma ze Śląska Cieszyńskiego, która od początku budowała swoją pozycję rynkową na
pozytywnych relacjach z klientami, fachowym doradztwem oraz najwyższej jakości wykonaniem.
Izolacja natryskowa to coś, w czym jesteśmy dobrzy i na czym się znamy.
Pracujemy na najwyższej klasy sprzęcie, a do realizacji używamy najnowocześniejszych materiałów. Sukces
nie może jednak opierać się tylko o sprzęt i używane materiały. Najwyższą jakość tworzą przede wszystkim
ludzie. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, targi i sympozja gwarantują zadowolenie naszych
klientów z wykonanych realizacji. To nasi zadowoleni klienci są naszą wizytówką i reklamą. Dołącz do nich.
Aby rozpocząć naszą współpracę przy tworzeniu Państwa nowego, ciepłego domu wystarczy umówić się
na spotkanie i wycenę.
Zachęcamy do kontaktu.
Kadra Dawaluk

DEWRO WRÓBEL SP. J.
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
BIELSKO-BIAŁA
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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 Skutecznej IZOLACJI 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

DREW-MAT
ZAKŁAD STOLARSKI. MEBLE NA WYMIAR.
Drew-Mat Mateusz Rusek
ul. Słupska 15, Bielsko-Biała 43-300
www.drew-mat.pl
biuro@drew-mat.pl
tel.: 577864099; 667011282
FACEBOOK: Drew-Mat Mateusz Rusek
INSTAGRAM: drew_mat_bielsko
Firma DREW-MAT posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w branży meblarskiej. Projektujemy,
wykonujemy i montujemy meble na wymiar. Nie tylko kuchnie ale również różnego rodzaju szafy,
garderoby, meble łazienkowe, zabudowy wnęk oraz inne meble na zamówienie. Posiadamy
własne kolekcje mebli lustrzanych i stołów z naturalnego drewna z żywicą. Wychodzimy z ofertą
do klientów indywidualnych oraz firm. Do produkcji mebli wykorzystujemy najlepsze materiały i
szukamy najciekawszych rozwiązań. Montaż w domu klienta wykonują fachowcy z długoletnim
doświadczeniem. Do naszych kuchni oferujemy również sprzęt AGD do zabudowy i wolnostojący.
Łączymy tradycję rzemieślniczą z nowoczesnymi materiałami, wzorami i technologią aby realizować
Państwa marzenia.
Zapraszamy serdecznie do współpracy.
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EKO-TERM KUĆMIERZ F.H.U
43-385 Jasienica K/Bielska-Białej
Jasienica 1472, Ul. Kominkowa (Dawny Zjazd Na Dwupasmówkę)
Stacjonarny: 33 817 35 74
Konrad Kućmierz: 602 432 173
Jerzy Kućmierz: 660 728 534
www.kominki.studio
CO ROBIMY? OCZYWIŚCIE KOMINKI OD A DO Z! ALE NIE TYLKO. KOMINKI BIELSKO BIAŁA
•
projektowanie kominków, (konwekcyjne, wodne, gazowe)
•
sprzedaż wkładów kominkowych,
•
sprzedaż pieców wolnostojących,
•
sprzedaż pieców na pellet,
•
kominki gazowe,
•
kominki elektryczne,
•
grzejniki elektryczne GLAMOX
•
doradztwo techniczne,
•
montaż wkładów,
•
montaż pieców wolnostojących,
•
kompleksowe wykonawstwo kominków (zabudowy ciepłe, zimne, kaflowe),
•
brykiet drzewny (ECO-PAL),
•
sprzedaż płyt akumulacyjnych ETK-SYSTEM ®
•
serwis,
•
wymiana części zamiennych (szyby, uszczelki, itp. )
•
kominki bielsko biała
MASZ SZALONY, EKSTRAWAGANCKI OGNISTY POMYSŁ?
ZADZWOŃ, PRZYJEDŹ, ZAPYTAJ. POMYŚLIMY, DORADZIMY, POMOŻEMY!

BIELSKO-BIAŁA
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Ekocel
Docieplenia usługi remontowo-budowlane
Edyta Zaręba
42-256 Olsztyn
ul Żwirki i Wigury 60
tel. 510 654 062, 791 199 289
e-mail. kontakt@ekocel-docieplenia.pl
ekoceldocieplenia@gmail.com
Firma nasza zajmuje się dociepleniami metodą wdmuchiwania celulozy, wełny mineralnej i
granulatu styropianu
Metoda wdmuchiwania Blow in pozwala docieplić poddasza, stropy, ścianki działowe, ścianki w
konstrukcji szkieletowej, stropodachy
Naprawa docieplenia możliwa bez konieczności ściągania płyt karton gips
Usuwamy także szkody wyrządzone przez kuny
Jesteśmy autoryzowanym instalatorem firmy Termex fiber i Isofloc
Posiadamy certyfikat uprawniający do pracy przy wdmuchiwaniu celulozy i izolacji termicznych
i akustycznych
Przeprowadzamy także badania kamerą termowizyjną

EkoPelet
32-650 Kęty
ul. Fabryczna 15A, I piętro
biuro@ekopelet.com.pl
TELEFONY
+48 506 773 038
+48 503 700 250
Firma EkoPelet powstała, aby profesjonalnie zająć się dystrybucją, doradztwem oraz sprzedażą
nowoczesnej techniki grzewczej tj.: kotły na pellet, piece na pellet, kominki na pellet, piecyki na
pellet, palniki na pellet, promienniki grzewcze na pellet. Pragniemy również zaoferować Państwu
rozwiązania dotyczące wykorzystania energii odnawialnej, poprzez dystrybucję biopaliw – pellet
(pelet).
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem znanej włoskiej firmy Ambiente & Calore specjalizującej
się w produkcji nowoczesnych urządzeń grzewczych na pellet. Zapewniamy nie tylko ich dostawę
i pierwsze uruchomienie, ale również oferujemy świetny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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EKOBUD S.C.
Ekobud s.c Marcin Gacek , Piotr Handzlik
43-340 Kozy, ul. Astrów 12
Tel: 507-475-971 , 531-378-166
www.domyszkieletowe-ekobud.pl
Budowa domów szkieletowych z drewna KVH, BSH .
Dom gotowy w trzy miesiące!!!
www.domyszkieletowe-ekobud.pl
Firma EKOBUD S.C.. zajmuje się kompleksowym ocieplaniem pianą poliuretanową.
Zarówno systemem otwartokomórkowym , jak i zamkniętokomurkowym. Pracujemy na wysokiej
klasie materiale wiodących światowych firm.
Kompleksowo Ocieplamy:
-Poddasza
-Fundamenty
-Dachy
-Magazyny
-Hale
-Kurniki
-Domy szkieletowe
Wycena , oraz pomiar u klienta GRATIS!
NOWOŚĆ! Wymiana uszkodzonej wełny mineralnej na pianę PUR - od strony zewnętrznej dachu!
NOWOCZESNE OCIEPLENIE W DOBREJ CENIE!

EKOSUN
EKOSUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Karpacka 15, 43-300 Bielsko-Biała
infolinia: 801 906 222
tel.: 33 499 88 66
e-mail: biuro@ekosun.pl
ekosun.pl
Oferujemy ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:
- Ogniwa Fotowoltaiczne
- Kolektory Słoneczne
- Pompy Ciepła
Z nami KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA:
- Bezpłatne doradztwo
- Opracowania techniczne
- Przygotowanie i monitorowanie wniosków o dotacje
- Montaż systemów i odbiór techniczny
- Opieka gwarancyjna i pogwarancyjna

BIELSKO-BIAŁA
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EWAND
SALON ŁAZIENEK EWAND
43-430 Skoczów, ul Bielska 47
tel.: 33 853 0496 i 33 858 4995
godz. otwarcia: pn-pt 8.00 - 17.00; sob 8.00 - 13.00
www.ewand.skoczow.pl
EWAND to firma która powstała w 1994 roku aby służyć Tobie i Twoim bliskim pomocą
i radą w podjęciu decyzji , jakie PŁYTKI możesz kupić aby zapewnić sobie estetykę i wygodę w
domu do którego wracasz zmęczony po całym dniu pracy. Z każdym rokiem stajemy się bogatsi
w nowe doświadczenia, zdobywamy coraz większą praktykę. Jesteśmy specjalistami w naszej
dziedzinie. Każdy rok naszej pracy owocuje w nowe zdobyte kontakty. Od początku działalności
konsekwentnie powiększaliśmy zakres świadczonych usług.
Obecnie poza szeroką gamą płytek ściennych , podłogowych , elewacyjnych i tarasowych
w bogatej ofercie posiadamy również wszelkiego rodzaju akcesoria łazienkowe. Do dyspozycji
klientów została oddana powierzchnia ok. 2400m2, na której wystawiono wszystkie materiały
potrzebne do tego , aby w naszych mieszkaniach i domach czuć się komfortowo. Tworząc
ekspozycję w naszym salonie chcieliśmy pokazać jak można zmienić standard współczesnej łazienki,
aby stała się miejscem nie tylko komfortowym, ale też bardzo pięknym. Nowoczesne produkty
wyposażenia łazienek zostały stworzone z myślą o wygodzie użytkowników, posiadają także
walory ekonomiczne - są oszczędne i trwałe. Zachęcamy wszystkich, którzy myślą o zmianach w
swojej łazience do odwiedzenia naszego salonu. Posiadamy w sprzedaży wanny z hydromasażem,
kabiny natryskowe, szeroką gamę ceramiki i armaturę łazienkową.
Moda na eleganckie wnętrza i dobrą jakość urządzeń ma wielką przyszłość, a naszą dewizą
jest oferowanie produktów wartych swojej ceny. Każdy z pracowników dysponuje odpowiednim
przygotowaniem aby służyć Państwu fachową pomocą. Poszukujemy wciąż najlepszych i
najtańszych rozwiązań dla naszych klientów. Każda firma podejmująca z nami współpracę może
liczyć na fachową obsługę i terminowe płatności.
Jesteśmy firmą godną zaufania. Atrakcyjna oferta , korzystne warunki płatności i
terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec klientów są naszym atutem. Gwarantujemy
sprawną , profesjonalną obsługę zarówno dostawców jak i odbiorców.
Firma EWAND wykonuje również usługi remontowo – budowlane min.: KAFELKOWANIE
Posiadamy własny transport.

BIELSKO-BIAŁA
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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: Blanco, Franke, Schock, Teka, Pyramis, Deante, Regonix, Elleci, Intra,
System Ceram.
Baterii: Blanco, Franke, Blue Water, Pyramis, Schock, Art Platino, Teka, Deante.
Sprzętu AGD wszystkich obecnych na rynku firm, m.in. Electrolux, Hitachi.
Wyposażenia łazienek – ceramika sanitarna, wanny, kabiny, płytki ceramiczne, meble łazienkowe.
Urządzeń sanitarnych ze stali nierzewnej.
Filtrów do wody Brita i Blanco.

Praktyczne zawołanie firmy MENTEL brzmi
WSZYSTKO DO KUCHNI - WSZYSKO DO ŁAZIENEKPOD JEDNYM DACHEM
Dowóz do klienta w promieniu 10 km - gratis
Raty, Karty płatnicze
Udzielamy rabatów oraz organizujemy częste promocje nowych wyrobów wprowadzanych na
rynek, a także wyprzedaże towarów w korzystnych cenach.
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Fello Sp. z o.o.
Ćwilice 43-229
Ul. Spokojna 61A
office@fello.com.pl
tel. 792 805 036
Firma Fello specjalizuje się w produkcji systemów balustrad, poręczy ściennych oraz systemów
ogrodzeń, swoje produkty wykonujemy ze stali nierdzewnej lub aluminium.
Lakierujemy produkty w kolorach palety RAL oraz w strukturze drewna. System powlekania z
imitacja drewna na stali polega na metodzie termoutwardzalnej lakierowania
proszkowego elementów stalowych przy użyciu folii transferowych.
Produkty których używamy są najwyższej jakości do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz
budynków odporne na czynniki atmosferyczne UV itp. wysoki poziom odporności
na ścieranie oraz atest qualicold.
W naszej ofercie :
- Balustrady wewnętrzne
- Balustrady zewnętrzne
- Balkony francuskie
- Poręcze ścienne
- Profile aluminiowe
- Bramy, furtki oraz panele ogrodzeniowe

FS Projekt Sp. z o.o.
ul. Hołdunowska 57
43-143 Lędziny
tel.: 889-443-120
biuro@fsprojekt.pl
www.fsprojekt.pl
Oferta firmy obejmuje budowę budynków w lekkiej konstrukcji stalowej LGS. Konstrukcja
charakteryzuje się odpornością na wstrząsy, wysokimi parametrami izolacyjnymi budynku, precyzją
wykonania i szybkim terminem realizacji.
Oferujemy budowę:
• domów jednorodzinnych,
• wiat, garaży,
• hal przemysłowych,
• pawilonów handlowych,
• budynków użyteczności publicznej,
oraz nadbudowę istniejących już budynków.
Budynki stawiane metodą LGS są energooszczędne i powodują znaczne obniżenie kosztów
utrzymania. Okres budowy jest znacznie krótszy niż metodą tradycyjną co pozwala zaoszczędzić
czas i pieniądze inwestora.
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Galeria Pod Rotuzem
Marzena Iskrzycka
43-520 Chybie
ul. Św. Huberta 15
Tel. +48 660 467 292
www.galeriapodrotuzem.pl
Stylizacja starych mebli, malarstwo olejne, renowacja rzeźb, dekoracje.
Z zamiłowania jestem malarka do każdej swojej realizacji podchodzę bardzo indywidualnie a
ukończone prace zyskują niepowtarzalny unikalny rytm dopasowując się do potrzeb klienta.
Wszystko z obowiązującymi trendami z odrobina magii

GARMAT
Ul. Żywiecka 139
43-365 Wilkowice
Tel. 508483900
www.garmat.pl
Jesteśmy specjalistyczną firmą zajmującą się produkcją i dystrybucją nowoczesnych akcesoriów
ogrodowych.
W naszej ofercie znajdują się:
- Pergole tarasowe
- Zadaszenia ogrodowe, materiałowe.
- Materace i poduszki ogrodowe wykonywane na wymiar.
- Nowoczesne meble ogrodowe.
Wszystkie te produkty dostępne są w bardzo szerokiej gamie kolorów i wzorów o różnym poziomie
komfortu.
Firma „GARMAT” współpracuje z wieloma producentami tkanin i wypełnień, dzięki czemu jest w
stanie zaspokoić najbardziej wyszukane wymagania swoich klientów.
Nasi klienci cieszą się szybką i terminową realizację zleceń, a także miłą i fachową obsługą.
Dzięki atrakcyjnym wzorom, szerokiej palecie barw i różnorodności opcji, ogród ozdobiony
produktami firmy „GARMAT” może stać się wymarzonym miejscem do odpoczynku.
Dokładamy wszelkich starań, aby klient, który skorzystał z naszych usług, był w pełni zadowolony.
Zapraszamy do współpracy.
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P.H.U. GLOBAL-TECH
ul. Armii Krajowej 1C
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. 32/ 264 86 86
tel. kom. 696 065 202, 604 405 229
www.gruntowe-wymienniki.pl
www.globaltech.com.pl
biuro@globaltech.com.pl
Firma Global-Tech jest producentem:
- gruntowych wymienników ciepła bezprzeponowych GEOSTRONG
- gruntowych wymienników ciepła rurowych GLOBAL
- mineralnych pochłaniaczy smogu SMOGSORBER
Firma Global-Tech zajmuje się również montażem instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
(rekuperacji).
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz
wykonawstwa. Firma nasza zapewnia profesjonalną obsługę zarówno klientów indywidualnych
(domów jednorodzinnych) jak również instytucjonalnych (deweloperów, gmin, urzędów) oraz
firm budowlanych.

G-Pol Gabriela Polak
ul. Browarna 76A
34-300 Żywiec
tel. +48 500-378-746
info@g-pol.pl
Jesteśmy żywiecką firmą, działającą na rynku od lipca 2018 roku. Zajmujemy się szeroko
rozumianym projektowaniem, produkcją i sprzedażą gotowych wyrobów metalowych. Oferujemy
przede wszystkim przedmioty metalowe codziennego użytku: stoły, taborety, kociołki lampiony.
W nasze ofercie znaleźć też można wyroby o większych gabarytach: bramy garażowe, czy też
pergole. Produkty firmy G-Pol łączą sobie zalety ciekawego wzornictwa, bardzo dobrej jakości i
unikatowego stylu. Można znaleźć w sklepach stacjonarnych i internetowych.
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Grohe Polska sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Phone +48 22 54 32 640
Internet: http://www.grohe.pl
Firma GROHE jest wiodącym dostawcą kompletnych rozwiązań do kuchni i łazienki. Działa zgodnie
z wartościami dotyczącymi technologii, jakości, designu oraz zrównoważonego rozwoju, by
zapewniać prawdziwą radość z wody - “Pure Freude an Wasser”.
Od początku działalności systematycznie wprowadza na rynek nowe produkty. Wśród nich są już
systemy kuchenne GROHE Blue i Red oraz system ochrony przed zalaniem GROHE Sense, będący
istotnym elementem rosnącego rynku technologii SmartHome. Innowacja, design oraz rozwój są
ze sobą ściśle powiązane i wpisane w niemieckie dziedzictwo firmy. W rezultacie produkty GROHE
wyróżniają się znakiem jakości “Made in Germany”.
W ciągu ostatnich 10 lat zdobyły ponad 300 nagród za design i innowacje, zaś firma znalazła
się w kilku prestiżowych rankingach, w tym German Sustainability Award, potwierdzając swój
sukces w branży. GROHE jest pierwszą marką nagrodzoną przez niemiecki rząd nagrodą CSR za
zrównoważony rozwój oraz została umieszczona w prestiżowym rankingu magazynu Fortune®
jako jedna z 50 firm, które zmieniają świat.
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HEFAJSTOS
Marek Lekan
ul.Bydgoska 43
44-164 Gliwice
Skontaktuj się z nami: 888-973-925
E-mail: lekan.m@interia.pl
Sklep z materiałami budowlanymi HEFAJSTOS.
Dystrybutor profesjonalnych narzędzi do prac wykończeniowych.

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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IC-INVEST
ul.Rolna 6
43-300 Cieszyn
tel. 601 967 933
office@ic-invest.pl
www.ic-invest.pl

IC-Invest jest firmą z ugruntowaną pozycją działająca na rynku od ponad dwudziestu lat, wywodząca
się z Cieszyna. Nadmienić należy że zaletą i gwarancją wykonywanych i oddawanych do użytku
inwestycji jest to iż firma nie jest żadną spółką, ma status osoby fizycznej prowadzącej działalność
opartej o własny kapitał.
Poprzez zdobyte doświadczenie oraz wiedzę wychodzimy na przeciw Naszym klientom, realizując
funkcjonalne inwestycje w przyjaznym otoczeniu dające poczucie pełnego bezpieczeństwa oraz
komfortu życia.
W naszym portfolio mamy inwestycje mieszkalne – osiedle domków jednorodzinnych.

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

John Guest Polska Sp.z o.o.
Ul. Starołęcka 7
61-361 Poznań
Tel 61 878 04 08
www.ijohnguest.com
www.rwc.com
info.pl@rwc.com
John Guest to wiodący na świecie producent złączy wtykowych do systemów rurowych. W swojej
ofercie posiadamy ponad 3000 produktów. Nasza oferta obejmuje między innymi :
- instalacje sanitarno-grzewcze i ogrzewanie płaszczyznowe
- automatykę sterującą AURA
- instalacje pneumatyczne 4-28 mm
- węże PA, PE
Posiadamy wiele certyfikatów m.in. ISO i PZH
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JARMARK
Tygodnik Ogłoszeniowy JARMARK
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 19
tel. 33/813 78 37, 33/813 78 39
e-mail: biuro@jarmark.com.pl
www.jarmark.com.pl
KUPUJ I SPRZEDAWAJ Z JARMARKIEM – z nami możesz tylko ZYSKAĆ!
JARMARK jest liderem prasy ogłoszeniowej regionu. Co tydzień zamieszczamy w nim kilka tysięcy
ogłoszeń w różnorodnych kategoriach tematycznych: nieruchomości, praca, motoryzacja, usługi,
rolnictwo, budownictwo, kredyty i inne.
Ukazuje się w każdy wtorek. Na rynku jest obecny od ponad 25 lat. Cyklicznie znaleźć w nim można
dodatki tematyczne: twój dom, zdrowie, senior, finanse, auto, ogród, wakacje oraz strefę rozrywki.
Wybrane oferty znaleźć można również w serwisie internetowym.
JARMARK - LOKALNE OGŁOSZENIA W PRASIE I INTERNECIE
Tutaj znajdziesz wszystko czego szukasz i zamieścisz własne ogłoszenie.

JSW Innowacje S.A
JSW Innowacje S.A. - siedziba główna,
ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
JSW Innowacje S.A. - produkcja peletu VARMO,
ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec
tel. +48 32 357 09 00
VARMO Premium, to innowacyjny pelet węglowy, który dzięki swym ekologicznym właściwościom,
klasyfikowany jest jako paliwo nowej generacji.
VARMO produkowane jest z przeznaczeniem do wykorzystania w nowoczesnych kotłach z
automatycznym podawaniem paliwa, czyli kotłach z podajnikami ślimakowymi i tłokowymi.
Paliwo VARMO do doskonała alternatywa dla dostępnych na rynku ekogroszków, jego główne
wyróżniki to wysoka, powtarzalna jakość, bardzo niska zawartość wilgoci, wysoka kaloryczność i
nadzwyczaj korzystny stosunek jakości do ceny.
VARMO Premium jest paliwem charakteryzującym się wysokimi parametrami jakościowymi i
użytkowymi:
•
wartość opałowa 27 000 ÷30 000 kJ/kg;
•
zawartość popiołu: 6 ÷ 8 %;
•
zawartość siarki: do 0,8 %;
•
zawartość wilgoci: 2 ÷ 6 %;
•
średnica: 16 mm.
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KARINO WENT
Goleniowy, ul. Wyzwolenia 33
42-445 Szczekociny
woj. Śląskie, Polska
+48 604 145 499
34 3557 446
biuro@rekuperatoryspiralne.pl
info@karino.net.pl
Rekuperatory spiralne KARINOwent (dawniej “Żubr”), bazują na unikalnym chronionym prawem
patentowym wymienniku spiralnym, krzyżowo-przeciwprądowym z radiatorem autorstwa Pana
Wojciecha Wierzbowskiego.
Naszym klientom w standardzie oferujemy 4 modele rekuperatorów. Każdy rekuperator
przygotowujemy jednak na indywidualne zamówienie “pod klienta”. Uwzględniając miejsce
montażu, jesteśmy w stanie przygotować centralę wentylacyjną maksymalnie dopasowaną do
potrzeb klienta. Przygotujemy wersje w orientacji pionowej oraz poziomej, a także prawej lub
lewej. Do każdego modelu możemy dodać także bypass, który pozwoli na chłodzenie domu, gdy
temperatura na zewnątrz jest niższa niż w środku oraz chłodnicę/nagrzewnicę glikolową. Przed
podjęciem decyzji o zakupie warto zapytać o dodatkowe możliwości i upewnić się, który rekuperator
będzie najlepiej pasował do Państwa domu oraz oczekiwań.

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.
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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

KLINK INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Krakowska 60,
Bielsko-Biała 43-300
Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 10.00 - 18.00
sob.: 9.00 - 13.00
tel. +48 502 291 971
e-mail: bielsko@klink.pl
www.klink.pl
Zapraszamy serdecznie do Studia Klink w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 60.
Nasza przestronna ekspozycja Klink Bielsko oddaje do Państwa dyspozycji płytki z kamienia
naturalnego takiego jak trawertyn, marmur, granit, łupek, kwarcyt, wapień.
Proponowane przez nas materiały znajdują zastosowanie jako okładziny posadzek, ścian
wewnętrznych, elewacji, schodów zewnętrznych itp. Szeroka różnorodność wzorów, kolorów i
wykończenia pozwala komponować nasze materiały z każdym wnętrzem.
Dzięki współpracy z projektantami wnętrz i wykonawcami służymy również fachową pomocą przy
doborze materiału oraz wykonawstwie.
Do zobaczenia.
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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, portale 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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Kuna System
Ul. Krakowska 367
43-300 Belsko-Biała
Tel. +48 33 810 57 22
biuro@kunasystem.pl
www.kunasystem.pl
Kuna System jest generalnym dystrybutorem Bluewater - szwedzkiej firmy produkującej najlepsze
filtry do wody na świecie. Mamy 20-letnie doświadczenie w zakresie uzdatniania wody pitnej
oraz oczyszczania powietrza dla domu i firmy. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wyłącznie
produkty niezawodne, gwarantujące bezpieczeństwo i spokojne, wieloletnie użytkowanie. Fachowo
doradzamy i pomagamy w doborze odpowiednich urządzeń oraz filtrów, tak by nasi klienci mogli
cieszyć się krystalicznie czystą wodą i zdrowym powietrzem. Wierzymy i działamy według zasady,
że „tylko najlepsze jest wystarczająco dobre”. Zapraszamy do świata czystej wody i powietrza,
świata w kolorze blue.

KVALITNI TERASA s.r.o.
Firma Kvalitní terasa s.r.o.
http://www.kvalitni-terasa.cz
http://pl.woodplastic.cz
tel. +420 602 524 043
Oferujemy tarasy Woodplastic oraz pokrycia basenowe i tarasowe POPP
WoodPlastic®
Gwarancja aż na 25 lat / Produktom WoodPlastic wierzymy, dlatego udzielamy gwarancji aż na 25 lat
Cenimy sobie Twoje zaufanie do marki WoodPlastic®, dlatego oferujemy ci nieprzeciętne warunki
i wychodzimy naprzeciw.
Przyjedż się przekonać o naszej jakości do Ostrawy w Czechach, gdzie znajdziesz nasz salon a
także chętnych do pomocy przygotowanych pracowników.
POPP
Nie śledzimy, ale jesteśmy nosicielami nowych rozwiązań technicznych. Wprowadzamy innowacje,
zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.
http://www.popp-international.com
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MAX-PUR Izolacje Pianowe
ul.ks. Brzózki 63
Bielsko-Biała
tel. 509-124-178
email: mfoltyn@op.pl
www.maxpur.pl
Firma została założona w 1997 r . Kilka lat temu powstał pomysł wejścia w branżę budowlaną
a dokładnie izolacje. Przez dwa lata poznawaliśmy technologię poprzez intensywne szkolenia.
Dokonaliśmy zakupu maszyny do izolacji natryskowych i od 4 lat wyspecjalizowaliśmy się w tym
rodzaju izolacji.
Maszyny, które posiadamy to najlepsze konstrukcję na świecie firmy Graco.
W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania usług i zadowolenia klienta posiadamy:
- sprzęt najwyższej jakości
- stosujemy materiały najlepszych producentów
- posiadamy certyfikat oraz jesteśmy autoryzowanymi wykonawcami wiodących producentów
pianek
- udzielamy pisemnej gwarancji ( 5lat) na wykonanie izolacji oraz 25 letniej lub dożywotniej
gwarancji na zastosowany materiał izolacyjny
- posiadamy program lojalnościowy dla naszych klientów co pozwala obniżyć koszty inewstycji
- posiadamy program bezpieczna inwestycja

MEBLE CZYSZCZOŃ
P.P.U.H STOLARSTWO CZYSZCZOŃ
SŁAWOMIR CZYSZCZOŃ
ul. Fabryczna 15a
32-650 Kęty
telefon: 509 614 964
e-mail: kontakt@stolarstwoczyszczon.pl

P.P.U.H Stolarstwo Czyszczoń to zakład stolarski działający w Kętach od 2013 roku. Wieloletnie
doświadczenie i bogata wiedza z zakresu obróbki różnych gatunków drewna sprawiają, że z
powodzeniem realizujemy nawet najbardziej śmiałe pomysły naszych klientów.
-Pracujemy na rodzimych i egzotycznych gatunkach drewna.
-Działamy kompleksowo – od pomiaru, przez produkcję, po montaż u klienta.
-Każde zlecenie realizujemy starannie, solidnie i terminowo.
-Wszystkie usługi wyceniamy indywidualnie na spotkaniu z klientem.
-Na każdym etapie współpracy służymy fachowym doradztwem.
Zapewniamy 2-letnią gwarancję na wykonane meble i schody.
Miejscowości, do jakich dojeżdżamy na montaż schodów i mebli na wymiar: Bielsko-Biała, Katowice,
Kraków wraz z okolicami.
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MIKEA
ul. Mikołowska 112
43-100 Tychy
e-mail: salon@mikea-tychy.pl
+48 502 401 061
http://mikea-tychy.pl/
W salonie MIKEA w Tychach przy ul. Mikołowskiej 112 oddajemy do dyspozycji naszym klientom
blisko 300m2 przestrzeni ekspozycyjnej. Choć naszą domeną są drzwi produkowane przez
firmę MIKEA II to odwiedzający nas klient ma możliwość zapoznania się z szeroką gamą drzwi
innych renomowanych producentów jak również okien, bram garażowych, rolet okiennych oraz
wyposażenia uzupełniającego.
Sprzedajemy produkty najwyższej jakości więc dokładamy wszelkich starań by ich instalacja
odbywała się na najwyższym poziomie. Osiągamy to oferując naszym klientom usługę montażu
za pośrednictwem naszych profesjonalnych ekip montażowych.
Oferujemy drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne w szerokiej gamie kolorystycznej, z wykończeniem
w postaci przeszkleń i witraży. W naszej ofercie znajdują się drzwi stalowe, drewniane, PCV,
aluminiowe, szklane. Potrafimy sprostać każdemu zamówieniu!
Ponadto posiadamy pełną gamę okien PCV, rolet zewnętrzne oraz parapetów. Różnorodność
oferowanych profili okiennych wraz z tworzącymi je komponentami zadowoli każdego
wymagającego Klienta.
Jesteśmy dystrybutorem firmy Wiśniowski więc oferujemy bramy garażowe najwyższej klasy.
Cechuje je duża stabilność powierzchniowa i w wysokim stopniu zabezpieczają przed włamaniem.
Oferujemy również serwis bram oraz automatyki.
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MULTIKO ARCHITEKTURA OKIEN
WWW.MULTIKO.EU
Salon w Bielsku-Białej
Mazańcowice 57
tel. 512 621 571
email bielsko@multiko.eu
Salon w Chorzowie
ul. Katowicka 157
tel. 519 101 283, email chorzow@multiko.eu
Salon w Rybniku
ul. Prosta 180
tel. 513 812 072, email rybnik@multiko.eu
Architektoniczna stolarka z aluminium, PVC oraz drewna, gabarytowe okna HST o szerokości do
22 metrów, okna glasscorner, szkło do szkła po długości, okna kryte szkłem w technologii „na
step”, technika osłonowa, najbardziej zaawansowane technologie montażowe, wspomaganie
projektowania. Wybrali nas fachowcy, jesteśmy partnerem SARP oraz firmą rekomendowaną
przez niezależne branżowe organizacje.

NOGEN
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MTD 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!!

NORTHOUS
NORTHOUSE Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 39-41
www.northouse.pl
tel. +48 572 361 701
Zmieniamy filozofię budowania domów!

ZIELONE MARZENIA
www.zielonemarzenia.pl
e-mail: biuro@zielonemarzenia.pl
tel. +48 531 580 099
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ODKURZACZE CENTRALNE “DOMAR”
Marek Dudek
BIURO HANDLOWE / SKLEP
ul. Bielska 100
43-332 Pisarzowice
tel. kom. 502 380 560
e-mail: info@domar-bielsko.pl
www.domar-bielsko.pl

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

tel. 502 380 560
tel. 604 473 879

Serdecznie zapraszamy
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OKNA KOZIOŁ
www.oknakoziol.pl
Bielsko-Biała ul. Krakowska 103
Łazy ul. Konstytucji 3- Maja 40
Dąbrowa Górnicza ul. Królowej Jadwigi 10
Olkusz ul. Szpitalna 44
Zawiercie ul. Piłsudskiego 12

tel: 666 338 489 email: okna@op.pl
tel: 32 67 19539 email: biuro@oknakoziol.pl
tel: 32 261 20 90 email: kozioldg@gmail.com
tel: 32 30 70 872 email: okna-olkusz@o2.pl
tel: 32 672 20 59 email: koziolzawiercie@wp.pl

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm, w branży stolarki okiennej.
Naszą przewagą jest jakość usługi, stosując najnowsze technologie montażu.
Specjalizujemy się w montażu stolarki wielkogabarytowej.
Nasza codzienność to duże szklenia, systemy przesuwne HST, CornerGlass ( czyli szkło do szkła,
łączone narożnie bez łączników ),montaż w warstwie ocieplenia.
W naszej ofercie stolarka z PVC, drewna oraz aluminium, bramy garażowe, rolety zewnętrzne, drzwi
Nasi Partnerzy:

OKNO-SERVICE-PLUS
rok zał. 1998
ul. Konopnickiej 30 (pawilony-przystanek)
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811-39-67, 785-224-554
e-mail: osplus@o2.pl
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę rozwiązań osłon przeciwsłonecznych wewnętrznych
i zewnętrznych.
Od 1998r. specjalizujemy się również w sprzedaży i montażu okien i drzwi.
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OKNOSLIDE
Bystra ul. Szczyrkowska 144
biuro@oknoslide.pl
tel: 517609200, tel: 696484436, tel. 506 076 036
www.oknoslide.pl
Nasza firma zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym stolarką otworową.
Współpracujemy z renomowanymi producentami,co świadczy o wysokiej jakości oferowanych przez nas
produktów pod względem estetycznym,funkcjonalnym jak i technologicznym.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
-okna PCV energooszczędne i pasywne /Veka, Brugman, Rehau, Ovlo, Encore, Prime/
-okna drewniane /Eco Therm + Retro/
-stolarkę aluminiową /Ponzio, Aliplast, Aluprof/
-systemy przesuwne HST, VEKA SLIDE
-okna dachowe /Fakro, Okpol, Velux, Roto/
-Drzwi zewnętrzne drewniane /Agmar, Stolpaw, Doorsy, Erkado, Pol-Skone, Wiatrak, Cal/
-drzwi stalowe /Wikęd,Gerda,Setto,Delta/
-drzwi wewnętrzne /Agmar, Erkado, Porta,DRE, Pol-Skone,Voster,Vasco,Centurion/
-bramy garażowe /Gros, Horman,Wiśniowski,Gerda,Legbud/
-automatykę do bram garażowych i przesuwnych /Somfy,Nice,Faac/
-rolety zewnętrzne standard i podtynkowe /Portos,Vertex/ Fill
-markizy tarasowe
-osłony okienne /plisy,rolety materiałowe,żaluzje aluminiowe,drewniane,rolety dzień-noc,moskitiery/
-parapety wewnętrzne /PCV,drewniane,konglomerat,granit,MDF laminowany i lakierowany/
-parapety zewnętrzne stalowe,aluminiowe,alucynk,tytancynk,granit/
-montaż w/w produktów

OSŁONY OKIENNE WANDZEL
PPHU Wandzel Dariusz Wandzel
Wyzwolenia 291
43-365 Wilkowice
tel/fax 338171384
tel kom 668 39 29 24
www.wandzel.com.pl
Firma Wandzel zajmuje się produkcja oraz montażem wszelkiego rodzaju osłon okiennych. W
naszym asortymencie znajdą Państwo rolety wewnętrzne, plisy, moskitiery, rolety zewnętrzne,
żaluzje oraz bramy garażowe.
Wieloletnie doświadczenie sprawia, że możemy sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających
klientów.
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PASJA – AUTORYZOWANY SALON
MS więcej niż OKNA
ul. Partyzantów 53
43-300 Bielsko - Biała
tel./fax (+ 48 33 ) 814 01 99
tel. kom. (+48 ) 502 770 216
www.ms.pl, www.pasjams.pl
e-mail: pasja@ms.pl
PASJA - Autoryzowany Partner Handlowy “MS więcej niż OKNA”.
Wszystko co robimy i czym się zajmujemy robimy z wyboru oraz jak wskazuje nasza nazwa : robimy to z pasją.
Sukces naszej firmy oparty jest na stabilnych fundamentach 24-letniego doświadczenia w branży
okiennej. Współpracujemy z wieloma architektami i firmami budowlanymi. Cenimy sobie wysoką jakość i
rzetelność, prawdopodobnie dlatego największą część naszych Klientów stanowią osoby z polecenia.
Do współpracy zaprosiliśmy producentów, których produkty odznaczają się na tle innych wysoką
jakością i niezawodną funkcjonalnością. W ofercie posiadamy produkty energooszczędne czołowych
producentów :
•
•
•
•
•

STOLARKA OKIENNA oraz DRZWI HS I PATIO z pvc, aluminium oraz drewna.
DRZWI WEJŚCIOWE : stalowe, aluminiowe, z pvc oraz drewniane.
BRAMY GARAŻOWE z automatyką : segmentowe, rolowane oraz uchylne.
ROLETY ZEWNĘTRZNE : systemy pod zabudowę, nadstawne oraz elewacyjne.
ŻALUZJE FASADOWE aluminiowe.

Uzupełnieniem oferty są parapety wewnętrzne i zewnętrzne, rolety wewnętrzne oraz moskitiery.
Dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego wykonania montażu, dlatego używamy w pracy najlepszych
narzędzi i elektronarzędzi oraz sprawdzonych materiałów montażowych, a nasi pracownicy posiadają
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywanej pracy.
Wykonujemy montaże w strefie muru oraz w warstwie ocieplenia. Oferujemy wykonanie montażu z
zastosowaniem energooszczędnych profili pod-parapetowych i pod-ramowych z xps czy klinaryt, a także z
taśmami rozprężnymi oraz foliami paro-izolacyjnymi i paro-przepuszczalnymi.
Zapewniamy kompleksową obsługę, fachowe doradztwo, indywidualne podejście do Państwa potrzeb
i oczekiwań, pomiar, transport, profesjonalny montaż oraz serwis.
Za całokształt działalności oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i produktów na rynek zostaliśmy
nagrodzeni Pucharem Prezydenta Miasta Bielska – Białej
Zapraszamy do naszego Salonu Sprzedaży w Bielsku – Białej przy ul. Partyzantów 53
w celu dokładniejszego zapoznania się z naszą ofertą handlową.
ZAPRASZAMY - KUPUJ I MONTUJ OKNA Z . . . PASJĄ !!!
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Plast-Met
Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe ŚLĄSK Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Ceramiczna 5b
43-300 Bielsko Biała
e-mail biuro@plastmetslask.pl
www. plastmetslask.pl
tel. 33 818 4365, kom. 510 178 592, 510 178 593

ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica
Tel. 71/38-89-231 fax 71/387-08-30
www.plast-met.pl ; biuro@plast-met.pl

Firma Plast-Met jest jednym z głównych producentów nowoczesnych i trwałych systemów
ogrodzeniowych w Polsce. Specjalizujemy się w produkcji takich wyrobów jak: nowoczesne
ogrodzenia frontowe, modułowe ogrodzenia frontowe, 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. Prawie 30-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, czyli Państwa.
Plast-Met jest firmą prywatną ze 100% kapitałem Polskim. Szereg inwestycji w nowoczesne
technologie, rozbudowę zakładu oraz operatywna, młoda kadra pozwoliły na powstanie marki
dobrze postrzeganej przez klientów i dystrybutorów oraz przyczyniły się do rozbudowy sieci
sprzedaży.
Nazwa naszego przedsiębiorstwa określa cechy jakie posiada nasza firma, które każdego dnia
staramy się rozwijać:
•
P jak planowanie (planujemy każdy nawet najmniejszy aspekt naszej działalności)
•
L jak logistyka (posiadamy własny tabor samochodów ciężarowych od 2 do 16 ton, dzięki
czemu jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego z naszych klientów)
•
A jak adaptacyjność (jesteśmy elastycznym przedsiębiorstwem przygotowanym na zmiany i
dynamikę rynku-otoczenia, w którym funkcjonujemy)
•
S jak skuteczność (nieustannie wprowadzamy nowe rozwiązania, które skutecznie wdrażamy
w życie naszego przedsiębiorstwa, dzięki czemu zwiększa się nasza konkurencyjność na
rynku ogrodzeń)
•
T jak terminowość (dotrzymywanie terminów wykonania zleceń jest najważniejszym
elementem naszej firmy, dlatego codziennie analizujemy wszystkie działania, aby skracać
terminy realizacji)
•
M jak młodość (zatrudniamy młodą wykwalifikowaną kadrę, ludzi z wizją przyszłości, którzy
codziennie podnoszą status firmy i pozwalają firmie podążać wraz ze zmieniającymi się
trendami na rynku)
•
E jak estetyka (wszystkie elementy naszych ogrodzeń są starannie dopracowywane, dzięki
czemu estetyka naszych ogrodzeń cieszy się nienaganną opinią wśród naszych klientów)
•
T jak technologia (co roku wprowadzamy nowe technologie pozwalające szybciej reagować
na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów).
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Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
ODDZIAŁ BESKIDZKI
43-300 Bielsko – Biała,
ul. Grażyńskiego 108
tel: 33-812-82-92
www.pzitsbeskidy.pl;
pzits@pzitsbeskidy.pl
PZITS to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo – techniczna, skupiająca osoby fizyczne
i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa,
wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i
klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa,
techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki
podziemnej i dziedzin pokrewnych.
Celem stowarzyszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu
technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków i innych osób, stała troska
o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Aby zostać członkiem lub skorzystać z usług Beskidzkiego Oddziału Stowarzyszenia należy
skontaktować się z Zarządem: mailem, telefonicznie lub osobiście w siedzibie, w każdą środę w
godzinach 16:00-18:00
Zapraszamy

Pro-Finish
Sufity Napinane
ul. Jodłowa 16
32-625 Przecieszyn
tel. 796521913
www.pro-finish.pl
biuro@pro-finish.pl
W ofercie:
- sufity błyszczące w połysku
- sufity matowe i satynowe
- sufity i ściany napinane z nadrukiem
- sufity i ściany napinane podświetlane
- sufity ażurowe
- sufity wielopoziomowe
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PROJEKTIVO - PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Bielsko Biała ul. Mireckiego 17a
tel. 530 530 960
biuro@projektivo.pl

O pracowni
Jesteśmy zespołem kreatywnych i pełnych zapału projektantów
i architektów wnętrz. Naszym celem jest świadome tworzenie przyjaznej
i wyjątkowej przestrzeni służącej jej użytkownikom.
Stale podnosimy nasze kompetencje uczestnicząc w szkoleniach
i imprezach targowych w kraju i za granicą. Podczas procesu projektowania
skupiamy się na oczekiwaniach i potrzebach klienta, dbamy aby nasze
projekty nie były jedynie odwzorowaniem aktualnej mody i trendów, ale
odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań ich użytkowników.

Projekty wnętrz
prywatnych

Projekty wnętrz
komercyjnych

Dostawy materiałów

Nadzór autorski

projektivo.pl
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REDMAKS S.C.
wyłączny dystrybutor SIGMA w Polsce
ul. Królewska 53
05-827 Grodzisk Mazowiecki
TEL: 22 270 11 85
http://www.sigma.oktaw.eu
n.gasiorowski@oktaw.eu
Profesjonalne maszyny do cięcie i obróbki płytek ceramicznych.
Od 1964 r. Sigma Italia specjalizuje się w produkcji sprzętu dla glazurników, zaprojektowanego
tak, aby spełniał oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Wysokiej jakości produkty firmy Sigma Italia cieszą się rosnącym zainteresowaniem na rynku
krajowym i zagranicznym. Wszelkie prace projektowe wykonywane są wewnętrznie, przy użyciu
programów 3D CAD. Produkty wytwarzane są w oparciu o ściśle określone procesy produkcyjne,
obejmujące kontrole przeprowadzane na każdym ich etapie. Kontrole i testy wykonywane są w
pierwszej kolejności na prototypach, a następnie na ostatecznych wersjach produktów. Dzięki temu
spełniają one najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i wytrzymałości oraz są zgodne z
aktualnymi normami europejskim

Retinall Sp. z o.o.
ul.Bohaterów Monte Cassino 12
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 876 28 89
tel. +48 794 117 680
biuro@retinall.pl
www.retinall.pl
sklep internetowy: impregnaty.biz.pl
Retinall sp. z o.o. zajmuje się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. Produkty firmy to w
szczególności preparaty do czyszczenia i impregnacji kamienia naturalnego (w tym piaskowców),
ceramiki budowlanej, lastrika oraz betonu (w tym ogrodzeń betonowych). Oferujemy impregnaty
akrylowe oraz silikonowe. Zapraszamy do sklepu internetowego: impregnaty.biz.pl
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RENAULT WEKTOR
BIELSKO-BIAŁA ul. Warszawska 295
Informacja handlowa tel. 33 829 56 20
e-mail: firmy@wektor.pl
www.wektor.pl
PRO+
Centrum obsługi firm
- sprzedaż samochodów osobowych, dostawczych i zabudowanych
- samochody do jazd próbnych
- centrum sprzedaży kredytu, leasingu oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
- produkcja i montaż zabudów : skrzyniowych, kontenerowych, izotermicznych, wywrotek oraz
innych na indywidualne zamówienie
- pełny serwis mechaniczny, blacharski i lakierniczy oraz magazyn części zamiennych
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RHJ
RHJ Kuźnik – alarmy.eu
43-200 Pszczyna
ul. Górnośląska 40
tel. 32 210 40 42
e-mail: rhj@rhj.pl
www.rhj.pl
www.alarmy.eu

W naszej ofercie znajdują się:
- Systemy alarmowe
- Automatyka budynku
- Telewizja przemysłowa
- Wideodomofony i domofony
- Interkomy
- Kontrola dostępu
- Elektrozaczepy, zwory i barierki parkingowe
- Systemy sygnalizacji pożaru
- Systemy oddymiania
- Centrale telefoniczne
W naszej ofercie nie ma przypadkowych urządzeń. Stawiamy na jakość i niezawodność, dlatego
współpracujemy tylko z renomowanymi producentami:
Jablotron, Satel, Avilink, Commax, Urmet. BCS, Mercor, Roger, Platan, Pulsar.
W naszej siedzibie posiadamy salki ekspozycyjne z działającymi systemami.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru urządzeń, pomoc techniczną i szkolenia.
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Ruukki Express Bielsko Biała
Mazańcowice 958
Tel.: +48 33 811 50 63, tel. kom. 692 034 608
www.ruukkiexpress.pl
Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów
tel. 046 85 81 600
e-mail: biuro@ruukki.com
www.ruukkidachy.pl | www.plannja.pl
Ruukki Polska Sp. z o.o.- producent wysokiej jakości stalowych pokryć dachowych i systemów
rynnowych z rodowodem skandynawskim oferujący na polskim rynku marki Ruukki, Plannja i Siba.
Firma jest obecna w Polsce od 1994 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Żyrardowie.
Firma nieustannie doskonali swoje produkty przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego i
obiektów użyteczności publicznej. Celem firmy jest oferowanie produktów o unikalnych zaletach,
zaspokajających potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Wieloletnie doświadczenie w
produkcji i rozwoju rozwiązań stalowych dla budownictwa, skandynawskie wzornictwo i wysoka
jakość oferowanych produktów stanowią gwarancję bezpieczeństwa i komfortu ich użytkowania.
Ruukki Express firmowy punkt sprzedaży pokryć dachowych Ruukki.
Oferujemy zarówno gotowe do montażu produkty, jak również indywidualnie dopasowane do
Twoich potrzeb rozwiązania wraz z montażem, zachowując krótki termin dostawy.
W ofercie Ruukki Express:
•
Blachodachówki, blachy na rąbek stojący i blachy trapezowe
•
Blachy modułowe „od ręki”
•
Dachówki ceramiczne i cementowe
•
Materiały izolacyjne – docieplenie nakrokwiowe
•
Systemy wentylacji mechanicznej
•
Gonty, papy
•
Systemy rynnowe
•
Okna dachowe
•
Obróbki i akcesoria dachowe
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Romicki Eko System
Al. Armii Krajowej 62
43-316 Bielsko-Biała
tel. +48 604-517-681 +48 608-892-289
www.romicki-ekosystem.pl, biuro@romicki-ekosystem.pl
Firma Romicki Eko System od 12 lat zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji w zakresie
instalacji:
- wentylacji mechanicznej, rekuperacji, GWC i klimatyzacji,
- pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła,
- instalacji grzewczych i wod-kan.
- odkurzaczy centralnych.
Wykonujemy izolacje natryskowe pianą PUR.
Oferujemy produkty wysokiej jakości oraz pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną naszych
instalacji.
Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie oferowanych usług oraz bogate portfolio
zrealizowanych prac dla:
- inwestorów indywidualnych,
- przychodni lekarskich, aptek, obiektów gastronomicznych i przemysłowych,
- deweloperów oraz firm budowlanych.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

RYDEX PPUH
34-300 Żywiec ul. Fabryczna 5
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.
NOWOŚĆ!
- FREZOWANIE KOMINÓW
- SZLAMOWANIE KOMINÓW
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RYMAR S.C. - SALON FIRMOWY KRATKI.PL
34-300 Żywiec, ul.Fabryczna 5
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
Jednocześnie Rymar jest ambasadorem NOWEJ lini KRATKI PRO oraz kampanii antysmogowej „Nie
Rób Dymu” .
W Naszej ofercie znajdą Państwo ;
- KOMINKI , wkłady i piece wolnostojące tradycyjne i z płaszczem wodnym
- ZABUDOWY kominkowe
- INSTALACJE DGP
- INSTALACJE C.O. , WOD-KAN , GAZ
- REKUPERACJA
- BIOKOMINKI
- KUCHNIE , GRILLE OGRODOWE , PIECE CHLEBOWE
- BETON ARCHITEKTONICZNY
- NATURALNE KAMIENIE ;GRANIT, MARMURY,TRAWERTYNY....
- KOTŁY C.O. NA PELLET
Świadczymy również usługi w zakresie pomiarów i wykonawstwa w pełnym zakresie .
Zapraszamy do Naszego Salonu Firmowego w Żywcu.

RYMAR - CENTRALNE ODKURZACZE
34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 5
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
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SCHODY MARCHEWKA
SCHODY – PODŁOGI – WNĘTRZA
Sp. z o.o. Komandytowa
Piotrowice 125, 55-311 Kostomłoty
tel. +48 71 397 01 94
mob. +48 513 184 515
mob. +48 513 184 509
Firma „MARCHEWKA” jest polską firmą z 30-letnim doświadczeniem. Oferta firmy obejmuje:
schody klasyczne lub nowoczesne, deski podłogowe długie do 9m, wnętrza m.in. stoły z plastra
drewna czy sufity kasetonowe.
D E S K I P O D Ł O G O W E:
-długość do 9 m
-szerokość od 16 do 35 cm
-indywidualna realizacja każdego zamówienia
-rozliczenie tylko za powierzchnię zamontowanej podłogi (bez odpadów)
-opcjonalna grubość deski: 16mm lub 20mm
-posiadamy opatentowany system montażu desek na ogrzewaniu podłogowym
-dodatkowo oferujemy transport z montażem
-montaż bezpośrednio do betonu lub na legary (klejenie do płyty OSB)
-możliwość łączenia z kamieniem-kaflami
-wykończenie: lakier mat, półmat, połysk, olej , barwienie olejem, szczotkowanie, pigmentowanie,
patyna
-możliwość cyklinowania
-drewno krajowe lub egzotyczne
S C H O D Y:
-nowoczesne lub klasyczne
-o konstrukcji samonośnej lub betonowej
-z balustradą drewnianą; tralkowa, wstęgowa, rzeźbiona ręcznie, szklaną, metalową z kowalstwa
artystycznego lub stali nierdzewnej
-projekt i realizacja na indywidualne zamówienie
-drewno krajowe lub egzotyczne
W N Ę T R Z A:
-m.in. drzwi, obudowy wanien, sufity kasetonowe, ściany, stoły
-projekt i realizacja na indywidualne zamówienie
-drewno krajowe lub egzotyczne
www.marchewka.pl
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SELENA SA
ul. Wyścigowa 56 E
53-012 Wrocław
kontakt@selena.com
+ 48 71 78 38 301
+ 48 71 78 38 300
SELENA W POLSCE
Selena powstała w 1992 roku we Wrocławiu. Obecnie firma posiada już ponad 25 lat doświadczenia
na rynku chemii budowlanej i od czasu, kiedy to na początku lat dziewięćdziesiątych w sposób
pionierski, rozpoczęła edukację rynku w zakresie nowych technologii z wykorzystaniem
pian, silikonów i uszczelniaczy, oferowany przez firmę Selena asortyment produktów ulega
sukcesywnemu poszerzaniu. Dzisiaj oferta produktowa Seleny należy do najszerszych na rynku
nie tylko w Polsce, ale też na świecie.
W zależności od grup produktowych udział Seleny w rynku waha się od kilkunastu procent do
niemal 40%. Na sukces Seleny pracuje w Polsce ponad 720 pracowników, a firma jest jednym z
trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie. Selena w Polsce to szeroka
sieć dystrybucji, szybkie terminy realizacji zamówień oraz nowoczesne metody obsługi klientów.
Selena S.A. w ramach grupy dysponuje bogatym zapleczem produkcyjnym i badawczym od pian
poprzez silikony, akryle i kleje na papach i tynkach kończąc.

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.
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Stolgut
Właścicielem marki GUTCONCEPT jest:
Stolgut Paweł Gut
05-306 Mistów, ul. Szkolna 14
tel. 607 387 862
email: office@gutconcept.pl
Marka GUTCONCEPT powstała z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy cenią
sobie jakość i wysoką estetykę wykonania w połączeniu z wyrafinowaną techniką. Łączymy w
wysublimowany sposób kamień naturalny, drewno, skórę, stal, szkło. Produkujemy meble w
oparciu o najnowszą technologię, ale to ręce naszych doświadczonych fachowców nadają detalom
niepowtarzalną formę.
The GUTCONCEPT brand was created for the most demanding clients who value quality and
high aesthetics in combination with a sophisticated technique. We combine natural stone, wood,
leather, steel and glass in a sublime way. We manufacture furniture based on the latest technology,
but the hands of our experienced professionals give the details a unique form.

Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
ul. Prosta 11
96-500 Sochaczew
E-mail kontakt@ssrw.pl
tel. 602 395 411

9 kwietnia 2011 roku w miejscowości Rochna, położonej w centralnej Polsce, odbyło się Spotkanie
Założycielskie SGSRW.
Do Rochny przybyło 25 osób reprezentujących wszystkie regiony Polski. Burzliwe obrady trwały
od godzin rannych do późnego wieczora. Na spotkaniu uchwalono Statut stowarzyszenia oraz
wybrano zarząd i komisję rewizyjną.
Założyciele ujęci niezwykłym klimatem i urokiem miejsca, w którym odbyło się spotkanie,
postanowili dodać do nazwy stowarzyszenia człon “Grupa Rochna”
SGSRW “Grupa Rochna” jest jednym z niewielu stowarzyszeń branży glazurniczo- wykończeniowej,
a z pewnością jedynym, które swą działalność statutową opierać będzie na aktywnych działaniach
Oddziałów Regionalnych.
Stowarzyszenie nasze cały czas się rozwija, wychodząc naprzeciw wykonawcom innych zawodów
związanych z pracami wykończeniowymi oraz biorąc pod uwagę że większość z Nas wykonuje
prace kompleksowo w dniu 21.06.2014 delegaci podjęli decyzję o zmianie nazwy na Stowarzyszenie
Specjalistów Robót Wykończeniowych.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Specjalistów Robót
Wykończeniowych.
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Schody Smolarek
ul. Floriana 49
32-651 Nowa Wieś
woj. małopolskie
kom.: +48 694 249 641
e-mail: poczta@smolarekschody.pl
Nasza firma powstała w 1997 roku. Obecnie specjalizujemy sie w projektowaniu, produkcji oraz
montażu schodów. W naszej ofercie znajdą Państwo schody drewniane, schody kręcone oraz
schody gięte.
Do produkcji naszych schodów drewnianych wykorzystujemy wszystkie rodzaje drewna (dąb, buk,
sosna, jawor, jesion, czereśnia, mahoń).
Konstrukcje pod nasze schody drewniane, schody gięte oraz schody kręcone tworzymy z betonu,
drewna bądź metalu. Z kolei bariery wykonujemy z drewna lub stosujemy elementy kute.
Nasza oferta zawiera ekspozycję stałą, jednakże jesteśmy w stanie podjąć się również nietypowego
projektu na życzenie klienta.
Opieramy się na najnowocześniejszych osiągnięciach technologicznych. Sprawiają one, że nasze
schody drewniane, schody kręcone oraz schody gięte możemy wykonać w przeróżnych kształtach
zachowując przy tym najwyższą jakość.
Wykonując schody drewniane dopasowujemy się do wnętrz, zarówno tych tradycyjnych, jak i
nowoczesnych.
Służymy poradą i fachową pomocą.
Schody drewniane, schody gięte oraz schody kręcone naszej produkcji obok podstawowej
funkcji komunikacyjnej między kondygnacjami są istotnym elementem wystroju wnętrz. Nadają
pomieszczeniom swym wyglądem przyjemną atmosferę i komfort.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

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 260 zł w tym robocizna z materiałem.
Wykonujemy iniekcje ciśnieniowe i grawitacyjne w celu uzyskania przepon poziomych, iniekcje
kurtynowe murów zagłębionych w gruncie, oraz izolacje pionowe wraz z drenażem.
W zakresie naszej działalności są naprawy żelbetowych płyt balkonowych i żelbetowych schodów,
wraz w ułożeniem na nich posadzki żywicznej.
Wykonujemy ciśnieniowe iniekcje scalające ( siłowe ) pękniętych konstrukcji żelbetowych. Metodami
iniekcyjnymi uszczelniamy przecieki w konstrukcjach betonowych – basenach, piwicach.
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ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
ul. Szeligiewicza 20 lok.I, 40-074 Katowice
tel. 32 258 90 00
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.

TECTUM
Siedziba główna :
Bestwinka ul. Wincentego Witosa 15
Kom.507 305 977, Tel. 32 211 45 77
Mail: biuro@tectum.biz
Punkt informacyjny: Kozy ul. Bielska 149 budynek „EWANT”
Jesteśmy grupą młodych osób początkowo zajmujących się wykonawstwem, z biegiem czasu udało
nam się stworzyć nasze miejsce na rynku materiałów budowlanych.
Nasza specjalność to kompleksowo – usługa montażu z doborem właściwego materiału.
Sprzedajemy materiały aby nasze usługi miały taki efekt jakiego Państwo oczekujecie.
Nasze mocne strony:
- Stolarka otworowa
- Dachy i obróbki blacharskie
- Fotowoltaika
- Architektura wnętrz
- Materiały budowlane
Zapraszamy do kontaktu.
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Termofol
Ul. Wyzwolenia 6a
Bielsko- Biała
tel biuro 531 932 165, 603770584
Termofol - energooszczędne ogrzewanie elektryczne

TGS SALON ŁAZIENEK
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TOP HOUSE 1000 Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 10
44-268 Jastrzębie Zdrój
www.tophouse1000.pl
tel.: 32 435 90 32, tel.: 32 434 30 53
Top House 1000 to rodzinna firma z polskim kapitałem. Należymy do grupy firm skupionych wokół
marki Top House. Ze względu na innowacyjny charakter naszej firmy rozpoczęliśmy działalność
związaną z produkcją i montażem prefabrykowanych domów szkieletowych, charakteryzujących
się krótkim czasem wykonania w porównaniu do innych technologii.
Zatrudniamy pracowników z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Dzięki małej rotacji
naszego zespołu stworzyliśmy stałą i silną załogę. Połączenie wiedzy z doświadczeniem pozwala
nam na ciągły rozwój. Naszym celem jest satysfakcja inwestora oraz wysoki standard europejskiego
budownictwa prefabrykowanego w technologii szkieletowej. Wieloletnie doświadczenie powiązane
z szybkim rozwojem technologicznym otworzyło nam również rynki zachodnie. Wspólnie z
renomowanymi firmami takimi jak: ISOVER Saint, Gobein, Pfleiderer, Ladenburger, Eurowent,
B.PRO , Z500 oraz Rigips od wielu lat tworzymy innowacyjną produkcję i wysoką jakość usług.
Kierując się wytycznymi w kwestii ochrony środowiska nasze domy są bardzo przyjazne dla
otoczenia. Małe zapotrzebowanie na paliwo energetyczne, pozytywnie wpływa na ochronę
środowiska. Użyte drewniane materiały podczas budowy domów szkieletowych umożliwiają
uzyskanie wysoko przyjaznego mikroklimatu, co ma pozytywny wpływ na aspekty zdrowotne
mieszkańców.
Dzięki własnej komórce projektowej firma posiada możliwość adaptacji każdego projektu do
technologi drewnianej a tym samym daje nieograniczoną możliwość wyboru wymarzonego
projektu.
Domy nasze spełniają normę NF 40 dzięki czemu charakteryzują się niskim zapotrzbowaniem
energetycznym.
Zapraszamy.

TORA – Wentylacja
ul. Batalionów Chłopskich 19
42-200 Częstochowa
Tel/fax 34/ 364 33 56
e-mail: biuro@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. Oferujemy usługi
montażowe na terenie całego kraju.
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TiM Kominki Trzebinia
Lipcowa 62
32-540 Trzebinia
Tel: 604 666 661
e-mail: trzebinia@timkominki.pl
Polska, rodzinna firma, oferującą najwyższej jakości usługi oraz produkty wiodących producentów wkładów
kominkowych. Przez blisko 25 lat firma TiM Kominki zapracowała na zaufanie tysięcy klientów i jest jednym z
najbardziej znanych dostawców usług kominkowych w południowej Polsce. Obecnie swoją ofertę poszerzyliśmy
o grille i piece chlebowe.
Zapraszamy do naszego najbliższego Salonu:

UMYJEM TO
Umyjemto s.r.o.
Dobrovského 874/29
Ostrava
www.umyjemto.pl
tel.: +48 799 901 506
Profesjonalne mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, czyszczenie i usuwanie graffiti
- najlepsze ceny na rynku. Więcej informacji na naszej www stronie.
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WINDHAGER POLSKA - BADO S.C.
1 Maja 19
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 882 94 94 00
Tel. kom: +48 608 54 67 89
E-mail: info@windhager.pl
Anton Windhager zaczął produkcję prostych kominków na drewno w 1921 roku, od tych czasów
jego mały biznes stał się jedną z największych światowych firm produkujących urządzenia grzewcze.
Przez ponad 90 lat, urządzenia z logo Windhager cechuje Austriacka jakość, świeżość innowacji
i skupienie wszystkich działań w trosce o klienta. Otwarcie oddziału firmy w Szwajcarii w latach
80-tych ubiegłego stulecia, poprzedzone otwartymi wcześniej oddziałami w Niemczech, a kolejny
we Francji w roku 2010, było ważnym punktem w dziejach rozwoju firmy. Z załoga pracowniczą
liczącą ok 500 osób, dzisiaj Windhager jest jednym z najbardziej uhonorowanych producentów
kotłów grzewczych w Europie.
Firma Bado S.C. jest Generalnym Dystrybutorem urządzeń marki Windhager w Europie ŚrodkowoWschodniej. W Polsce posiada sieć Autoryzowanych punktów, skupiających elitarne punkty
dystrybucyjne, obsługiwane przez najlepszych specjalistów z branży ogrzewania.
Kotły Windhager to najwyższa półka światowa wśród kotłów na biomasę. Prawie 100 – letnie
doświadczenie producenta w zakresie spalania biomasy, zaawansowane technologie i potencjał
badawczo-rozwojowy firmy gwarantują jakość produktu premium dla najbardziej wymagających
użytkowników. Teraz także w Polsce.

WROTTA
Iwona Budzyńska
Ul. Cesarka 25
34-381 Przybędza
Tel: 793-351-718, Tel: 509 948 990
www.wrotta.pl
wrotta.biuro@o2.pl
Firma WROTTA to autoryzowany partner handlowy renomowanej , niemieckiej marki HORMANN,
największego producenta bram , drzwi i napędów w Europie. W swojej ofercie sprzedażowej
posiadamy: bramy garażowe, drzwi wejściowe (stalowe i aluminiowe), drzwi wewnętrzne drewniane
do domu, automatykę do bram wjazdowych. Bramy przemysłowe, drzwi obiektowe, rampy
załadunkowe wraz z automatyką przemysłową oraz bramy rolowane.
Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów poszerzyliśmy ofertę o sprzedaż
okien renomowanych producentów. W swojej ofercie posiadamy: okna PCV na profilach: Schuco,
Veka , Salamander, Ekosun oraz okna aluminiowe na profilach Aluplast. Od teraz firma Wrotta
kompleksowo wyposaży Wasz dom w pełną stolarkę otworową najwyższej klasy.
Dbając o zadowolenie naszych klientów zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo
w zakresie doboru optymalnych rozwiązań, wyboru oferty i planowaniu zakupów. Zapewniamy
również profesjonalny montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych produktów.
POSTAW NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
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ZGODA WIEPRZ Spółdzielnia Produkcji i Usług
34-122 Wieprz k/Andrychowa
ul. Pogodna 9
tel. (33) 875 50 40
e-mail: biuro@zgoda-wieprz.pl
www. zgoda-wieprz.pl
Jesteśmy producentem kotłów z 40-to letnim doświadczeniem.
WARTO NAM ZAUFAĆ !
Produkujemy kotły:
- ”ISKRA-PLUS EKO” z szufladowym podajnikiem paliwa opalane węglem o uziarnieniu od 0 do
31,5 mm spełniające wymogi 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 o mocach 17÷34 kW.
- “EKO-D-ZGODA” wyposażony w podajnik ślimakowy 16kW, spełnia wymogi 5 klasy wg normy PN
EN 303-5:2012 oraz wymogi “ekodesign”
Produkujemy także kosze i pojemniki na odpady komunalne oraz wykonujemy inne roboty
ślusarsko spawalnicze i konstrukcyjne.

XL-TAPE
XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.				
ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce
tel. +48/41 24-64-619, fax +48/41 24-64-698
e-mail: biuro@BlueDolphin.pl
Internet: www.BlueDolphin.pl
XL-TAPE-INTERNATIONAL jest producentem taśm i akcesoriów malarskich oraz właścicielem
marek 330 i Blue Dolphin Tapes. Od ponad 20 lat z powodzeniem działa na polskim i europejskim
rynku, poszerzając swój asortyment. W chwili obecnej w ofercie Blue Dolphin znaleźć można m.in.
taśmy samoprzylepne, wałki, pędzle, narzędzia budowlane, artykuły ścierne, szczotki budowlane,
mieszadła, oraz chemie budowlaną Łącznie ponad 2000 pozycji towarowych, skierowanych jest
do profesjonalistów i wykonawców, dla których jakość produktu ma najważniejsze znaczenie.
Na uwagę zasługuje również marka 330 która oferuje najbardziej zaawansowane systemy do
malowania oparte na Japońskiej technologii która posiada ponad 100 letnie doświadczenie w
produkcji poszyć do wałków Malarskich. Jakość produktów została potwierdzona przyznaniem
Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Budma.
Producent bardzo dużą wagę przykłada do jakości produktów i ich kontroli czego dowodem jest
posiadanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001-2008. Taśmy i akcesoria malarskie marki
Blue Dolphin posiadają również certyfikaty ITB i SGS. Zaufanie do marki zostało potwierdzone
przez wykonawców w ogólnopolskim badaniu opinii i preferencji firm wykonawczych, w którym
marka Blue Dolphin Tapes została 3 krotnie uhonorowana Złotą Budowlaną Marką Roku.
Więcej informacji www.BlueDolphin.pl
BIELSKO-BIAŁA
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ZITERM
ul. Wiślańska 18
43-344 Skoczów
tel. 33 85 39 220
tel. kom. 669 509 669
e-mail ziterm@op.pl
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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