KATALOG WYSTAWCÓW

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

PLAN TERENÓW TARGOWYCH

Miejscowość

NAZWA

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

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

Nr
Stoiska

4-ECO SP. Z O.O.

Kielce

110

ABAKON DOMY

Bielsko-Biała

13

ABAKON MATERIAŁY BUDOWLANE

Bielsko-Biała

13

ACCON KREDYT HIPOTECZNY

Bielsko-Biała

95

AK-INŻYNIERIA BUDOWLANA

Pietrzykowice

82

ARIS

Bielsko-Biała

92

ARTECH WÓZKI WIDŁOWE

Żywiec

129

ARTPLAST SYSTEMY ODGROMOWE

Bielsko-Biała

14

ART-STYL KOZIEŁ MARCIN

Żywiec

127

BESKIDZKI ODDZIAŁ PZITS

Bielsko-Biała

23

BESKIDZKIE CENTRUM KOTŁÓW I INSTALACJI SIB

Buczkowice

63

BIOWER

Tychy

17

BK MEBLE

KĘTY

84

BOX HAUS

Łaziska Górne

110

BRUK BET

Bielsko-Biała

86

BUD STONE

Wieprz

98

CARSTEN

Kobiór

64

CELENDRA

Łódź

53

CENTRUM IZOLACJI

Skoczów

115

CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ SP. Bieruń

119

COLUMBUS ENERGY SA

Kraków

31

CYCLO VAC

Rekowo Górne

74

CZYSTE GRZANIE

Łodygowice

102

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
DELIS

Zabrze

DEWRO

Bestwina

DGE

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
HOMIQ BIPI JANUSZ PIECHA

Czerwionka Leszczyny

77

79

INFRARED HAUS S. Z O.O.

Orzesze

24

Bielsko-Biała

42

INFRARED EXPERT

Mikołów

28

DOBRA MARKA

Bielsko-Biała

117

INSTAL CENTRUM

Cieszyn

25

DOM DLA KAŻDEGO

Kaniów

114

INSTAL MAX

Żywiec

63

DOM PLUS Sp. z o.o.

Kraków

104

INSTALEX

Żywiec

48

DOMOTERM S.C.

Racibórz

89

INTER WELM

Bielsko-Biała

19

ECO POWER

Pszczyna

IRENEUSZ KOZŁOWSKI SA

Białystok

11

EIDOS

Kraków

61

JARMARK

Bielsko-Biała

38A

EKOPELET

Kęty

30

Kraków

104

EKOSOLAR SP. Z O.O.

Jastrzębie Zdrój

27

KLASTER ZRÓWNOWAŻONA INFRASTRUKTURA

EKOSUN

Bielsko-Biała

78

KLIMATERM

Kozy

73

ELPE

Kraków

85

KOMINKI TIM

Trzebinia

21

EXTRA ENERGIA

Bielsko-Biała

43

KOMINKI VECTOR

Tarnowskie Góry

TZ

FELLO SYSTEMY BALUSTRAD

Ćwiklice

70

KOMINKOWA DOLINA

Czechowice Dziedzice

50

FIRMA MENTEL

Bielsko-Biała

131

KRONIKA BESKIDZKA

Bielsko-Biała

109

GD FABRYKA MEBLI

Sieraków Śląski

58

LIGNUM HOME

Żywiec

105

GERARD

Warszawa

72

MAGAZYN WNĘTRZ

Bielsko-Biała

99

GLOBAL TECH

Dąbrowa Górnicza

80

MAJSTEREK

Żywiec

132

GOJA

Łodygowice

18

Manufaktura Decha

Sosnowiec

100

GRAFFIT MIROSŁAW HOJKA

Bielsko-Biała

112

MAREX

Bielsko-Biała

111

GREEN LEAF

Zebrzydowice

52

MAX PUR IZOLACJE PIANOWE

Bielsko-Biała

76

GRENTON

Kraków

36

MAX UNITED Sp. z o.o.

Kokotów

104

HEBAN GALERIA FINANSOWA

Bielsko-Biała

47

MCE

Klecza Dolna

71

HEFAJSTOS

Gliwice

123

MERBETT

Częstochowa

87

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

MITSHUBISI

Cieszyn

16

TORA WENTYLACJA

Częstochowa

15

MTD FILTR SYSTEM

Bielsko-Biała

108

TOYOTA

Bielsko-Biała

TZ

NAJMAR

Czechowice Dziedzice

46

UDENS

Bielsko-Biała

35

OGRODY TOMSZAK

Czechowice Dziedzice

130

UNIWERSAL S.A.

Katowice

29

OKNO BEST PIOTR ŚWIERCZEK

Rybarzowice

26

URZĄD MIEJSKI

Bielsko-Biała

94

PASJA – AUTORYZOWANY SALON MS

Bielsko-Biała

106

VENIFLOOR

Sucha Beskidzka

65

Pracownia ASJA ART

Świnna

51

WARDYŃSKI OKNA I DRZWI

Bielsko-Biała

10

PROFI PARTNER

Bielsko-Biała

57

ZEPTER INTERNATIONAL

Bielsko-Biała

88

RAINBOW

PYSKOWICE

38

ZGODA WIEPRZ

Wieprz

37

REDMAKS

Warszawa

124

ZITERM - INSTALACJE

Skoczów

122

RENAULT WEKTOR SP. Z O.O.

Bielsko-Biała

12

Związek Polskich Artystów Plastyków

Bielsko-Biała

97

RIG

Katowice

ROMICKI EKO SYSTEM

Bielsko-Biała

32

SFERADO

Bielsko-Biała

128

SMART HOUSING

Kraków

104

SMARTWOODS

Ostroszowice

121

SOLO

Stalowa Wola

39

SOUL OF FIRE

Wilkowice

81

STAL-HART

Bujaków

TZ

SUNDEA

Skoczów

62

SUN-VITA

Gliwice

22

TADEO

Bielsko-Biała

TZ

TERMOFOL

Kraków

75

TGA Izolacje

Jaworzno

TZ

TOM ENER

Radzionków

59
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Nr
Stoiska

ARIS

Bielsko-Biała

92

BK MEBLE

KĘTY

84

BUD STONE

Wieprz

98

CYCLO VAC

Rekowo Górne

74

DEWRO

Bestwina

79

FELLO SYSTEMY BALUSTRAD

Ćwiklice

70

FIRMA MENTEL

Bielsko-Biała

131

GD FABRYKA MEBLI

Sieraków Śląski

58

INFRARED HAUS S. Z O.O.

Orzesze

24

INFRARED EXPERT

Mikołów

28

KOMINKI TIM

Trzebinia

21

KOMINKI VECTOR

Tarnowskie Góry

TZ

KOMINKOWA DOLINA

Czechowice Dziedzice

50

Manufaktura Decha

Sosnowiec

100

MTD FILTR SYSTEM

Bielsko-Biała

108

Pracownia ASJA ART

Świnna

51

SFERADO

Bielsko-Biała

128

SMARTWOODS

Ostroszowice

121

SOUL OF FIRE

Wilkowice

81

UDENS

Bielsko-Biała

35

VENIFLOOR

Sucha Beskidzka

65

ZEPTER INTERNATIONAL

Bielsko-Biała

88

Związek Polskich Artystów Plastyków

Bielsko-Biała

97

INSTAL-SYSTEM 2020

4 ECO Sp. z o.o.
Plac Niepodległości 1
25-506 Kielce
TEL: +48 533 012 231
E-MAIL: biuro@4-eco.pl
www.4-eco.pl
Czym się zajmujemy?
- instalacją i dystrybucją fotowoltaiki
- montażem pomp ciepła
- termoizolacją opartą o nanotechnologię
Realizujemy usługi na terenie całej Polski, dbając o środowisko naturalne i zadowolenie Klientów. Kształtujemy
swoją tożsamość, podążając za innowacyjną technologią. Stawiamy na ekonomię, estetykę i jakość.
Współpracujemy z wiodącymi producentami systemów fotowoltaicznych w Europie.
Co nas wyrożnia
- innowacyjna technologia
zapewniamy najnowsze rozwiązania fotowoltaiczne według indywidualnych potrzeb Klientów
- profesjonalizm
posiadamy wysoko wyspecjalizowany zespół fachowców, którzy gwarantują profesjonalną i życzliwą pomoc
na każdym etapie realizacji
- długoterminowa gwarancja
dajemy do 25 lat gwarancji na wydajność paneli oraz 3 lata na prace instalacyjne i montażowe
- szeroki wachlarz usług
świadczymy usługi kompleksowo – od projektu, poprzez montaż, po przyłączenie do sieci i sporządzenie
wymaganej dokumentacji
- terminowość
cenimy naszych Klientów, dlatego zawsze jesteśmy na czas i wykonujemy montaż zgodnie z harmonogramem
- konkurencyjna jakość
stosujemy materiały wiodących producentów w branży i wykorzystujemy je w najnowszych technologiach
Mamy wyłączność namoduły fotowoltaiczne Invent
Dzięki opatentowanej technologii InvisibleCell® połączenia elektryczne są niewidoczne, a moduły
fotowoltaiczne całkowicie czarne. Mamy możliwość tworzenia wzorów i motywów graficznych bezpośrednio
na powierzchni paneli fotowoltaicznych.
Floor® to moduł fotowoltaiczny, po którym można chodzić. Dzięki nowej technologiiopatentowanej przez
Invent można go instalować w podłogach.
4 ECO to solidny zespół:
- 40 oddziałów
- ponad 250 doradców
- 38 ekip montażowych
4 ECO to ponad 500 realizacji miesięcznie w całej Polsce.
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ABAKON Materiały Budowlane

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

AK-Inżynieria Budowlana Andrzej Krzus

Accon Kredyt Hipoteczny - firma numer 1 według Google
Access Consulting
Krzysztof Dudek
ul. Emilii Plater 18a/5,
43-300 Bielsko-Biała
www.accon.pl
hipoteka@accon.pl
Tel. 888 666 320

Zarzecze, ul. Na Kępie 7
34-326 Zarzecze
Telefon 601 422 891
a_krzus@poczta.onet.pl
http://www.ak-inzynieriabudowlana.pl

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.

INSTAL-SYSTEM 2020

W AK-Inżynieria Budowlana kompleksowo zajmiemy się twoją inwestycją – od pomysłu i projektu poprzez
bieżący nadzór i doradztwo, po oddanie budynku pod klucz. Jesteśmy firmą, która posiada szerokie
doświadczenie zdobyte przez wiele lat działalności w branży. Na rynku budowlanym działamy od 2006 roku.
Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie realizacji budowy.
Dbamy o to, aby proces Waszej budowy przebiegał szybko i sprawnie. Nasz zespół zatroszczy się o to aby
inwestycja spełniła Wasze oczekiwania zarówno pod względem techniczno-funkcjonalnym jak i finansowym.
Wiele uwagi poświęcamy monitorowaniu budżetu inwestycji, a także kontroli zgodności postępu prac z
harmonogramem, projektem, prawem budowlanych oraz obowiązującymi normami. Zawsze koncentrujemy
się dostarczeniu naszym klientom usług i produktów najwyższej jakości.

ARIS
Ul. Witosa 45
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 810 78 40
tel. kom. 601 52 54 03
PRACOWNIA SZTUKATERII
- produkcja i montaż elementów architektonicznych
( do wnętrz - elementy gipsowe , na elewacje - elementy styropianowe powlekane zaprawą cementowoklejową )
- stylizacja wnętrz i fasad
ponad to:
- montaż płyt kartonowo-gipsowych
- prace malarskie

18

BIELSKO-BIAŁA

19

58 Międzynarodowe Targi Budownictwa

JESIEŃ 2020

22 Targi Technik Grzewczych

Artech WÓZKI WIDŁOWE

ARTPLAST Systemy Odgromowe

ul. Firmowa 12
34-321 Łękawica
tel. 33 8622606
fax 33 8622572
mail biuro@widlak.net
www.artech-wozki.com.pl

Artur Krywult
ul. Gen. Maczka 9,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 608 245 279
e-mail: artur.krywult@artplastelektro.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

INSTAL-SYSTEM 2020

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

20
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BESKIDZKIE CENTRUM KOTŁÓW I INSTALACJI SIB

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.

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
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BIOWER

BUDSTONE

BIOWER
Grota-Roweckiego 25,
43-100 Tychy
Telefon: 534 832 531
e-mail : biuro@biower.pl
https://biower.pl

Centrum 567, 34-382 Wieprz
Telefon: 533 244 803
e-mail: produkcja@poczta.fm

BIOWER - rodzinna firma, zajmującą się oczyszczalniami ścieków od ponad 13 lat! W swojej ofercie
posiadamy oczyszczalnie dla domów, restauracji, hoteli oraz pensjonatów. Nasze doświadczenie
potwierdzają liczne, pozytywne opinie, ponad 1000 prawidłowo funkcjonujących instalacji oraz
aktualnie pierwsze miejsce w sprzedaży produktów Kingspan na rok 2019.
Stawiamy na biologiczne oczyszczalnie ścieków, które w każdym przypadku są niezaprzeczalnie
oszczędniejszym rozwiązaniem, niż tradycyjne zbiorniki, tzw. “szamba”.
Miejsce naszego działania to województwo Śląskie, Opolskie, Małopolskie, Łódzkie oraz
Świętokrzyskie.

INSTAL-SYSTEM 2020

Firma Beton dekoracyjny Budstone.
Wykonujemy nowe i odnawiamy stare powierzchnie. Posadzki żywiczne , bruki zewnętrzne, tarasy,
ściany i elewacje. Chętnie wykonamy dla Państwa schody w systemach dekoracyjnych: beton
stemplowany (beton odciskany, presbeton) oraz microtopping. Oferujemy także technologie
epoksydowe, polimerowe cienkowarstwowe, spray system renowacji betonu bardzo mocnymi
warstwami. Potrafimy profesjonalnie zrealizować następujące projekty: Tynki dekoracyjne. Tynki
natryskowe przy dociepleniach budynków, tynk tradycyjny maszynowy – system decopierre,
mikrocement. Tynk kamienny w postaci mas kamiennych imitujących kamień – system decowall.
Dekoracje ogrodowe: skały, drzewa, alejki, w systemie: Beton Stemplowany (odciskany). Mury
oporowe skalne w systemie Beton Stemplowany. Remonty starych posadzek, betonów i ścian z
użyciem najnowszych pionierskich technologii, na przykład mikrocement.

BOX HAUS Sp. z o.o.

Carolina Toyota Bielsko

ul. Pawła Wyry 14a
43-173 Łaziska Górne , tel. 48 570 561 600
www.box-haus.pl
tomasz@box-haus.pl

ul. Świerkowicka 26
43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 33 506 65 65
www.toyotabielsko.pl

BOX HAUS – producent i wykonawca prefabrykowanych, drewnianych domów zeroenergetycznych i
energooszczędnych dla każdego.
Od ponad 15 lat zmieniamy w rzeczywistość plany i marzenia naszych klientów o posiadaniu pięknego,
funkcjonalnego i energooszczędnego domu. Budujemy według projektów własnych, adaptujemy znane
i lubiane projekty, a także urzeczywistniamy najśmielsze wizje w projektach indywidualnych. Skorzystaj z
doświadczenia BOX HAUS i stwórz z nami swoje miejsce do życia. Sprawdź co oferujemy na www.box-haus.
pl i skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły.”

Carolina Toyota Bielsko to nie tylko Dealer samochodów osobowych Toyoty, ale również Dealer samochodów
dostawczych.
W swojej ofercie mamy modele samochodów dostawczych w trzech rozmiarach i w różnorodnych wersjach
rozkładu części bagażowej i pasażerskiej.
Dodatkowo oferujemy możliwości konfiguracji zabudowy w zależności od potrzeb. Przy idealnie dopasowanym
finansowaniu,
w którym mamy zawarty serwis i ubezpieczenie nasze samochody dostępne są na każdą kieszeń!
Więcej na www.toyotabielsko.pl, 33 506 65 65
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Carsten Radosław Bizoń
Ul. Leśników 4; 43-210 Kobiór
www.carsten.pl
biuro@carsten.pl
797 667 772
Firma Carsten zajmuje się od ponad 10 lat odnawialnymi źródłami energii w szczególności instalacjami
fotowoltaicznymi oraz pompami ciepła.
Nasze doświadczenie staramy się przekładać na jakość wykonywanych instalacji i rzetelność wobec klientów.
Staramy się aby stosowane przez nasz technologie wyprzedzały konkurencje i były najkorzystniejsze dla klienta.
Zapraszamy do współpracy.

22 Targi Technik Grzewczych
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Columbus Energy S.A.
Columbus Energy S.A. to Lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, któremu zaufało już ponad
8 tys. rodzin i przedsiębiorców. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania eko-energetyczne, m.in. w zakresie
pozyskiwania dobrej energii ze słońca dla domów jednorodzinnych, biznesu i długoterminowych inwestycji
w farmy fotowoltaiczne.
Dowiedz się więcej o tym, jak zyskać darmową i ekologiczną energię ze słońca.
Biuro Obsługi Klienta Columbus Energy: 12 307 30 96
https://columbusenergy.pl/

Centrum Stolarki Budowlanej Sp. z o.o.
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Cyclo Vac – Odkurzacze centralne

CzysteGrzanie.pl

Consortes s.c.
Lipowa 17, Rekowo Górne
84-123 Połchowo
Tel: +48 58 672 15 05
Tel: +48 795 575 588
Mail: kontakt@cpdp.pl

CzysteGrzanie.pl Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 59
34-325 Łodygowice
tel. 881 253 228
https://czystegrzanie.pl
biuro@czystegrzanie.pl
https://www.facebook.com/CzysteGrzanie
https://www.instagram.com/czystegrzanie_pl/

Cyclo Vac to szeroki wybór najwyższej jakości produktów podnoszących komfort życia i pozwalającym
użytkownikom na korzystanie z niebywale czystego powietrza. Dzięki unikalnej jakości użytych podzespołów
i nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym możemy zapewnić niespotykaną trwałość i wydajność naszych
urządzeń. Jakość zastosowanych komponentów i dbałość o procesy produkcyjne sprawia, że jesteśmy w
stanie zaoferować dożywotnią gwarancję na obudowę naszych urządzeń. Na silniki i podzespoły elektryczne
aż do 25 lat gwarancji, a także do 5 lat gwarancji na akcesoria do sprzątania. Zaangażowanie naszego zespołu
sprawia, że potrafimy sprostać nawet najbardziej wyszukanym oczekiwaniom naszych klientów. Produkty tej
marki znajdują się w milionach budynków, których mieszkańcy są zadowoleni z wyboru. Prawie 60 lat badań
i doświadczeń sprawiło, że dzisiaj Cyclo Vac to lider w zakresie innowacyjności i nowatorskich rozwiązań.

INSTAL-SYSTEM 2020

CzysteGrzanie.pl to firma która od ponad 10 lat zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych oraz
energooszczędnych systemów grzewczych. Naszą misją jest minimalizowanie kosztów zaopatrzenia budynku
w energię cieplną i elektryczną poprzez wykorzystanie naturalnych zasobów energetycznych naszej planety.
Pomagamy w otrzymaniu dotacji na ekologiczne systemy grzewcze, uczymy mądrze kumulować i
dystrybuować energię. Zajmujemy się instalacjami w nowo powstałych budynkach, oraz modernizacjami
istniejących instalacji w celu zwiększenia ich efektywności.
Głównym profilem firmy jest sprzedaż i montaż:
•
instalacji fotowoltaicznych,
•
pomp ciepła,
•
instalacji solarnych,
•
kotłów indukcyjnych(elektrycznych),
•
kotłów gazowych,
•
grzejników na podczerwień,
•
mat i folii grzewczych.
Dbamy o każdy szczegół współpracy z Klientem. Począwszy od projektu instalacji, poprzez montaż,
uruchomienie, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

28

BIELSKO-BIAŁA

29

58 Międzynarodowe Targi Budownictwa

JESIEŃ 2020

22 Targi Technik Grzewczych

DEWRO WRÓBEL SP. J.

DOBRA MARKA NIERUCHOMOŚCI

43-512 Bestwina
ul. Braci Dudów 42
tel. 33- 845-64-83
e-mail: salon@dewro.pl
www.dewro.pl

MATEUSZ RZĄD
ul. CYNIARSKA 22a/3.11
43-300 BIELSKO-BIAŁA

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

DGE Diagnostyka Gazowo-Energetyczna Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 412
43-300 Bielsko Biała
Biuro: Park Przemysłowo-Technologiczny EkoEnergia - Efektywność
ul. Żeliwna 38 p. 2/38-39, 40-599 Katowice

INSTAL-SYSTEM 2020

https://dobramarka.net/
e-mail: biuro@dobramarka.net
tel. 532 775 994, 731 762 865
Dobra marka została stworzona przez grupę aktywnych inwestorów i specjalistów w dziedzinie nieruchomości.
Podczas naszych działań inwestycyjnych, współpracy z agencjami nieruchomości czy firmami remontowymi,
doszliśmy do wniosku, że idealnie byłoby znaleźć miejsce gdzie wszystkie usługi związane z szeroko pojętą
tematyką nieruchomości, znajdowałyby się w jednym miejscu. W miejscu gdzie oferowane będzie najwyższa
jakość obsługi, a każda odwiedzająca je osoba poczuje się wyjątkowo. Oprócz pośrednictwa w sprzedaży
nieruchomości wzbogaconych o profesjonalny home staging oraz fotografię, świadczymy również usługi
z zakresu:
-doradztwa w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (domy jednorodzinne, szeregowce)
-nadzoru i koordynacji remontów,
-znajdujemy dla klientów okazje inwestycyjne -finansowanie nieruchomości.
Oprócz tego budujemy domy na małych osiedlach oraz działkach klientów. Chętnie wycenimy i wybudujemy
również Państwa projekt.
Zapraszamy do współpracy.

info@d-ge.pl
511 275 433
pawel.chybiorz@dge.com.pl
69 00 43 007
Firma DGE powstała w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie rynku na specjalistyczne doradztwo
w obszarze optymalizacji kosztów dystrybucji gazu, ciepła miejskiego, energii elektrycznej oraz instalacji
fotowoltaicznych.
Jesteśmy ekspertami z kilkuletnim doświadczeniem w tej branży, doświadczenie zdobywaliśmy w największych
spółkach energetycznych z kraju i zagranicy.
Obsługujemy klientów biznesowych, indywidualnych oraz jednostki samorządowe.
Świadczymy kompleksowe rozwiązania energetyczne, gazowe i cieplne, stawiamy na rzetelną i indywidualną
obsługę, znacząco przekraczając oczekiwania naszych klientów.

30

BIELSKO-BIAŁA

31

58 Międzynarodowe Targi Budownictwa

JESIEŃ 2020

Dom dla Każdego
ul. Batalionów Chłopskich 45
43-512 Kaniów
www.ddk.pl
e-mail: dom@ddk.pl
tel. 32 214 11 55
Rodzinna firma budowlana sprzedająca domy jednorodzinne wolnostojące na terenie Śląska.
Dom Dla Każdego to rodzinna firma z wieloletnią tradycją, zajmująca się budową oraz sprzedażą domów
jednorodzinnych na terenie Śląska i Bielska-Białej. Nasza historia sięga 1983 roku i od samego początku
przyświecają nam cele: wysokiej jakości wykonawstwo i nowoczesne standardy technologiczne. Nasze
portfolio świadczy o wysokim zaufaniu klientów – wybudowaliśmy już ponad 420 domów w 90 różnych
lokalizacjach. Realizujemy inwestycje pod klucz oraz w stanie deweloperskim. Szczególną uwagę poświęcamy
dobrym relacjom z naszymi klientami, by jak najlepiej sprostać ich oczekiwaniom. Dla nas dom to nie tylko
cztery ściany i dach. To miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie. Tutaj tworzą się rodzinne wspomnienia. Ta
refleksja zawsze przyświeca naszej pracy.

22 Targi Technik Grzewczych
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ECO POWER Sp. z o.o.
W 2017 roku powstał pierwszy prototyp ECO POWER. W kolejnych latach, przy zaangażowaniu naukowców
Politechniki Śląskiej, prowadzono intensywne testy i modyfikacje urządzenia oraz przygotowywano linię
technologiczną. W 2019 roku, przy wsparciu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, rozpoczęto
produkcję na skalę masową.
Kocioł elektrodowy ECO POWER to niewielkie, bezemisyjne, nowoczesne urządzenie grzewcze, z precyzyjnie
ulokowanymi wewnątrz elektrodami zamiast grzałek oporowych. Przepływający pomiędzy nimi prąd
elektryczny ogrzewa ciecz, którą następnie zasilana jest instalacja grzewcza. I tyle. Prosto, szybko, bez
dodatkowych elementów. Dzięki temu sprawność energetyczna ECO POWER wynosi ponad 99,98%. a trwałość
ponad 25 lat. Z prostego powodu – tu nie ma się co zepsuć. Urządzenie posiada układ wielostopniowego
zabezpieczenia i możliwość regulacji temperatury wyjściowej aż do 85°C. Może pracować w instalacjach
nowych i już istniejących, niezależnie od zastosowanych materiałów (stal, żeliwo, miedź, aluminium, tworzywa
itp.).
W połączeniu z zasilaniem z fotowoltaiki kocioł ECO POWER oferowany jest pod marką ECO DUET. I jest to
jeden z prostszych i najtańszych rozwiązań grzewczych dla domów jednorodzinnych czy obiektów firmowych.
Może zasilać systemy klasyczne – z grzejnikami pod oknami, tzw. „podłogówkę”, czy np. dmuchawy stosowane
do ogrzewania hal i/lub warsztatów. Firma ECO POWER oferuje kompleksową obsługę w zakresie produkcji,
doboru i dostaw oraz montażu kotłów/kotłowni. A także - wraz z partnerem - doboru oraz dostaw wymaganej
instalacji fotowoltaicznej.

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
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EIDOS Sp. z o.o.

EkoPelet

ul. Nowohucka 92a,
30-728 Kraków

32-650 Kęty
ul. Fabryczna 15A, I piętro
biuro@ekopelet.com.pl
TELEFONY
+48 506 773 038
+48 503 700 250

Jesteśmy młodą, dynamiczną firmą, oferującą realne korzyści. Spółka EIDOS rozwinęła się z firmy
EIDOS Marek Przychodzeń, powstałej w 2011 roku. Nasza firma ewoluowała wraz ze zmianami na
rynku energetycznym. Szybko uświadomiliśmy sobie, że najlepiej spełnimy oczekiwania naszych
Klientów, gdy zamiast spółek energetycznych zaczniemy reprezentować interesy odbiorców.
Dzięki przejrzystemu mechanizmowi współpracy odciążamy firmy od zajmowania się sprawami
energii i w ich imieniu negocjujemy najlepsze ceny, warunki formalno-prawne sprzedaży i
przesyłu prądu oraz na bieżąco monitorujemy kluczowe parametry gospodarki energią w
przedsiębiorstwach. Bazując na doświadczeniu w świecie energetyki mocno rozwinęliśmy dział
prowadzenia analiz związanych z efektywnością energetyczną przedsiębiorstw oraz inwestorów
indywidualnych. Podążając za trendami energetycznymi poszukujemy opłacalnych rozwiązań dla
naszych klientów, które obecnie związane są głównie z odnawialnymi źródłami energii.

INSTAL-SYSTEM 2020

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.

MAMY WIEDZĘ I NIE ZAWAHAMY SIĘ JEJ UŻYĆ!
WIĘCEJ O NAS na stronach internetowych firmy:
Jesteś przedsiębiorcą? https://eidos.krakow.pl/
Jesteś klientem indywidualnym? https://audyty-eidos.pl/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Agata Gibaszek
M: 691255252
E: agata@eidos.krakow.pl
Michał Podniesiński
M: 519058463
E: podniesinski@eidos.krakow.pl

Ekosolar Sp. z o.o.
ul. Energetyków 38
44-335 Jastrzębie-Zdrój
kom. +48 570 330 065
e-mail: biuro@ekosolar.com.pl
Zajmujemy się sprzedażą i montażem systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz folii grzewczych.
Posiadamy w ofercie gotowe systemy montażowe typu Carport, na grunt, elewację, dach płaski oraz skośny,
a także inwertery oraz moduły fotowoltaiczne.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: https://ekosolar.com.pl/
Myśl Ekologicznie, działaj Ekonomicznie, bądź niezależny Energetycznie !

Marek Przychodzeń
M: 784601018
E: przychodzen@eidos.krakow.pl
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EKOSUN
EKOSUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Karpacka 15, 43-300 Bielsko-Biała
infolinia: 801 906 222
tel.: 33 499 88 66
e-mail: biuro@ekosun.pl
ekosun.pl
Oferujemy ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:
- Ogniwa Fotowoltaiczne
- Kolektory Słoneczne
- Pompy Ciepła
Z nami KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA:
- Bezpłatne doradztwo
- Opracowania techniczne
- Przygotowanie i monitorowanie wniosków o dotacje
- Montaż systemów i odbiór techniczny
- Opieka gwarancyjna i pogwarancyjna

ELPE
ELPE Elektroprodukt sp. z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 16
30-797 Kraków
tel. (012) 651 11 00

22 Targi Technik Grzewczych
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EXTRA ENERGIA Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Michałowicza 12
Biuro Handlowe i Magazyn:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Towarowa 26
tel. 334454445, 606655949
www.extraenergia.pl
info@extraenergia.pl
https://www.facebook.com/EXTRAenergiaPV
Dostarczamy nowoczesne technologie i rozwiązania z branży Odnawialnych Źródeł Energii.
Ponad 20 letnie doświadczenie w branży budowlanej i instalacyjnej naszej kadry technicznej, w tym
doświadczenie w montażach dużych i małych instalacji fotowoltaicznych oraz w montażach i modernizacjach
instalacji grzewczych opartych na kotłach, pompach ciepła czy innych energooszczędnych rozwiązaniach,
skłoniło nas do budowania własnej marki Extra Energia, która będzie się kojarzyć z rzetelnością, zaufaniem
i zadowoleniem Klienta.
Obsługujemy kompleksowo zarówno inwestorów prywatnych jak i komercyjnych, zapewniając doradztwo
techniczne, projekt, montaż i serwis, a nasze doświadczone ekipy montażowe są przeszkolone z zakresu
montażu, obsługi i serwisu oraz w pracach na wysokości.
W ofercie asortymentowej Extra Energia znajdują się produkty sprawdzone, znanych producentów, głównie z
dłuższymi gwarancjami produktowymi. Pracujemy narzędziami najwyższej jakości. Przy wykonywaniu zleceń
stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz jakości.
Posiadamy ubezpieczenie OC, uprawnienia UDT, SEP.
Naszym celem jest absolutne zadowolenie klienta, potwierdzone referencjami i poleceniami.

Jesteśmy polskim producentem elektrycznych ogrzewaczy olejowych z siedzibą w Krakowie. Nasza firma
istnieje od ponad 30 lat na rynku elektrotechnicznym. W procesie produkcji naszych wyrobów duży nacisk
kładziemy na przyjazne oddziaływanie na środowisko naturalne. Do produkcji wykorzystujemy materiały
dostarczone przez sprawdzonych, wieloletnich dostawców: wysokiej jakości materiały hutnicze oraz elementy
elektrotechniczne renomowanych europejskich firm. Jakość produktów jest naszym największym priorytetem
a surowa kontrola jakości stosowana jest na każdym etapie procesu produkcji.
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Fello sp. z o.o.

FIRMA MENTEL

ul. Spokojna 61A
43-229 Ćwiklice
+48 792 805 036, +48 32 447 80 50
fello@fello.pl

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 Fello specjalizuje się w produkcji systemów balustrad (barierki balkonowe, balkony francuskie a także
przegrody/osłony tarasowe) i poręczy ściennych oraz wypełnień ogrodzeń palisadowych - od bramy i furtki
po przęsła i słupki.
Do produkcji wykorzystujemy najwyższej jakości stal nierdzewną i aluminium. Materiały te gwarantują
najwyższą jakość. Nasz produkt jest wykonany tak, aby klient mógł cieszyć się jego bezproblemową
eksploatacją przez długie lata.
Charakteryzujemy się profesjonalnym i nowoczesnym podejściem do klienta, naszą firmę tworzą kompetentni
i doświadczeni pracownicy.
W najnowszej ofercie pojawiły się profile aluminiowe o różnych wymiarach, które można z powodzeniem
wykorzystać w wielu dziedzinach, m.in. we współczesnym budownictwie – śmiało można nimi zastąpić belki
drewniane.
Co więcej posiadamy własną lakiernię proszkową, wykonujemy usługi w zakresie lakierowania elementów
aluminiowych czy stalowych również w oryginalnym kolorze z efektem imitacji drewna.
Kierujemy swoją ofertę zarówno do firm jak i osób prywatnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.fello.pl, gdzie znaleźć można więcej szczegółów.

INSTAL-SYSTEM 2020

Firma oferuje swoim klientom detalicznym i hurtowym oraz studiom meblowym i łazienkowych pełny wybór:
- zlewozmywaków firmy Blanco, Franke, Reginox, Schock, Teka, Pyramis, Deante, Elleci, System Ceram,
- baterii kuchennych i łazienkowych firm Blanco, Franke, Blue Water, Art Platino, Pyramis, Schock, teka, Deante,
Vedo, Ferro,
- sprzętów AGD wszystkich wiodących firm na rynku m.in. electrolux, Faber, Hitachi, Gorenje, Bosch, Simens
czy Samsung
- wyposażenia łazienek - ceramika sanitarna, wanny, kabiny, meble łazienkowe,
- urządzeń sanitarnych ze stali nierdzewnej
- filtrów do wody Brita, Blanco i Franke

Praktyczne zawołanie firmy MENTEL brzmi
WSZYSTKO DO KUCHNI - WSZYSKO DO ŁAZIENEKPOD JEDNYM DACHEM
Dowóz do klienta w promieniu 10 km - gratis
Raty, Karty płatnicze
Dla stałych klientów przewidujemy atrakcyjne rabaty oraz organizujemy częste promocje nowych wyrobów
wprowadzanych na rynek praz prowadzimy cykliczne wyprzedaże.
Zapraszamy do salonu firmowego w Bielsku-Białej przy ul. Katowickiej 96 codziennie w godzinach od 8 do
17 oraz w soboty od 8 do 13”
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G & D Fabryka Mebli

GERARD

e-mail: gd.fabrykamebli@interia.pl
Facebook: https://www.facebook.com/gdfabrykamebli/
tel. 660-798-902

AHI ROOFING GERARD
02-238 Warszawa
ul. Modularna 3A
Tel: +48 22 575 52 25
Mobile: +48 697 500 844
www.gerardroofs.pl

Jesteśmy producentem ekskluzywnych mebli ogrodowych.
Prezentowane meble to połączenie pięknego designu, wygody i jednocześnie najwyższej jakości. Tworzymy
nasze meble z pasją i zaangażowaniem w każdy szczegół podczas produkcji.
Meble wykonane są z najwyższej jakości stali i materiałów, które komponują się razem w niezwykłą całość.
Posiadając nasze meble, Państwa weranda, altana, czy przestrzeń w ogrodzie, uzyska nowoczesny wygląd
i stanie się komfortowym azylem. Produkujemy również meble na podany wymiar przez klienta. Elementy
tapicerowane również dostępne są w różnych konfiguracjach grubości i koloru.
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Blachodachówka Gerard z posypką ze skały wulkanicznej.
Gerard AHI Roofing to największy na świecie producent stalowych pokryć dachowych, które mają posypkę ze
skały wulkanicznej. Blachodachówki wyróżnia ciekawe wzornictwo, przez co zyskuje się interesujące walory
estetyczne dachu.
Powlekana DACHÓWKA ceramiczno-metalowa z kruszywem wulkanicznym, Odporna na korozję, Odporna
na porost,y Wytrzymała mechanicznie, Odporna na ekstremalny wiatr, Stabilna termicznie, Lekkie pokrycie
dachowe, Nie obciąża konstrukcji, Cicha

SUN-VITA

GLOBAL-TECH

Ul.Piastowska 7 lokal II
44-122 Gliwice, woj. śląskie
Telefony:
Sklep: + 32 335 60 47
Sklep: + 48 502 526 733

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 SUN-VITA powstała z myślą o propagowaniu zdrowego trybu życia oraz promowaniu naturalnych metod
leczenia, a także dla osób które chcą poprawić stan swojego zdrowia, a nie wiedzą jak i czym tego dokonać.
W ciągu naszej długoletniej pracy, wprowadziliśmy do sprzedaży wiele urządzeń rehabilitacyjno-leczniczych
między innymi takich firm jak Biocomfort czy Casada. Łączy je najwyższa jakość oraz dbałość o zdrowie.
W ofercie naszej firmy znajdują się również urządzenia do wyciskania soku, wspomagające leczenie chorób
cywilizacyjnych oraz profilaktykę zdrowotną.
Obecnie jesteśmy wyłącznym importerem na Polskę wyciskarek wolnoobrotowych marek WINSTAR, NORTON
oraz DISCOVERY.
Dla państwa komfortu i wygody, uruchomiliśmy stronę internetową, www.sokidlazdrowia.pl umożliwiającą
Państwu stały dostęp do naszych produktów jak i możliwość dokładnego zapoznania się z nimi oraz korzystanie
z naszych promocji . Zapraszamy również na międzynarodowe targi i kiermasze organizowane w całej Polsce,
gdzie jest również możliwość nabycia niektórych z tych produktów.
POZDRAWIAMY
Zespół www.sokidlazdrowia.pl
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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.
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Green Leaf Polska Sp. z o.o.

Homiq BIPI Janusz Piecha

ul. Słowackiego 6a, 43-410 Zebrzydowice
T: 600 310 000, 600 410 000, 600 430 000
greenleafpolska.pl
tstopa@greenleafpolska.pl

ul. 3 Maja 26
44-230 Czerwionka-Leszczyny
email: info@bipi.com.pl
Zadzwoń do nas
+48 508 108 408

Green Leaf® posiada w ofercie zdobywające coraz większą popularność karbonowe folie grzewcze na
podczerwień. Podłogowe i sufitowe ogrzewanie foliami grzewczymi na podczerwień jest równie wydajne,
co nadal najpopularniejsze jeszcze tradycyjne ogrzewanie konwekcyjne oparte o grzejniki, zapewnia jednak
zdecydowanie wyższy komfort przy podobnych a nawet niższych kosztach użytkowania. Karbonowe folie
grzewcze na podczerwień GREEN LEAF® typu ALL-COATED są jednymi z najczęściej wybieranych źródeł ciepła
dla budynków energooszczędnych, a to dzięki ich prostej instalacji, bezkonkurencyjnej niezawodności, niskim
kosztom eksploatacji oraz wysokiemu komfortowi użytkowania. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną
zapewniają bezkosztowe ogrzewanie domu. W ofercie firmy bezkonkurencyjne pod względem jakości,
trwałości, wydajności i niezawodności powlekane folie z włóknem węglowym objęte DOŻYWOTNIĄ gwarancją
producenta. #TheAgeOfGreenHeating

Grenton
Grenton Sp.z o.o.
Na Wierzchowinach 3
30-222 Kraków
Tel.: +48 12 2002 998
e-mail: grenton@grenton.pl
Grenton sp. z o.o. to polska firma o globalnym zasięgu, która rozwija, produkuje oraz dystrybuuje innowacyjny
system Smart Home.
System GRENTON realizuje wszystkie dostępne na rynku funkcje Inteligentnego Domu, a jako jedyny na rynku
umożliwiamy np. dostosowanie wyglądu aplikacji mobilnych oraz informacji wyświetlanych na panelach
sterujących do wymagań każdego klienta, dewelopera czy inwestycji. W ofercie posiadamy rozwiązania
przewodowe – dla dużych rezydencji i nowobudowanych domów oraz bezprzewodowe pozwalające na
adaptację istniejących lub mniejszych mieszkań.
Rozwiązania i produkty oferowane przez Grenton są nagradzane i doceniane przez konsumentów na całym
świecie. W portfolio firmy można znaleźć np. takie wyróżnienia jak: Złoty Medal BUDMA, Nominacja do
konkursu TERAZ Polska czy Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017.
W 2018 roku firma rozpoczęła globalną kampanię informacyjną poprzez prezentowanie oferowanego
rozwiązania na międzynarodowych imprezach targów m.in. Targi BUDMA w Polsce, GITEX oraz BIG 5 w Dubaju,
Smart City Expo w Barcelonie, targi CES w Las Vegas i wiele innych.
Wszystkie urządzenia oraz oprogramowanie są opracowywane i produkowane w Polsce, a cena kompletnego
rozwiązania jest elastyczna i można ją dostosować do potrzeb danej inwestycji.
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-Centrum Dystrybucyjnym foli grzewczych Firmy Red Snake, jak i wykonawcą całego kompletnego systemu
grzewczego
-Centrum Dystrybucyjnym systemu inteligentnego domu Firmy Control-by, jak i wykonawcą całego
kompletnego systemu
-Dystrybutorem osprzętu elektrycznego(włączniki i gniazda z ciekawym wzornictwem i super jakością)
włoskiej firmy VIMAR
-Dystrybutorem Lamp firmy Labra ( super jakość wykonania z rewelacyjnymi źródłami światła LED z opcją
ściemniania )
Wykonujemy :
-Instalacje elektryczne tradycyjne i pod system inteligentnego domu wraz z dokumentacją
-Monitoring firmy Dahua
-Alarm firmy Satel
-Rekuperacje dostosowane do potrzeb klienta
-Klimatyzacje dostosowane do potrzeb klienta
W wypadku wykonywania systemu inteligentnego domu koordynujemy prace wszystkich instalatorów

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.
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INSTAL-CENTRUM
P.H.U. INSTAL-CENTRUM
ul. Rolna 1
43-400 Cieszyn
kom. 601 967 993
e-mail: biuro@instal-centrum.pl
Firma INSTAL-CENTRUM specjalizuje się w sprzedaży i montażu nowoczesnych systemów grzewczych.
Należą do nich:
- kolektory słoneczne
- instalacje centralnego odkurzania
- ogrzewanie podłogowe i ścienne
- instalacje wodno-kanalizacyjne
- kotłownie gazowe, olejowa, paliwa stałe
- kominki z płaszczem wodnym
- pompy ciepła
- systemy solarne
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje gazowe
- klimatyzacje
- wentylacja

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 .
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Ireneusz Kozłowski SA
Szosa Knyszyńska 8B
15-694 Białystok
tel./fax +48 85 74 666 89
www.ireneuszkozlowski.pl
Firma Ireneusz Kozłowski SA specjalizuje się w kowalstwie architektonicznym. Wykonujemy m.in. bramy,
furtki, ogrodzenia, balustrady, meble domowe i ogrodowe, itp. Realizujemy oferty od standardowych po
nietypowe – na każdy wymiar i o dowolnym wzorze. Zajmujemy się także różnego rodzaju usługami ślusarskimi
i automatyzacją. Posiadamy nowoczesną, największą w regionie malarnię proszkową.
Doświadczenie
Firma Ireneusz Kozłowski SA istnieje od 1956 r. Od dwóch pokoleń zajmujemy się kowalstwem artystycznym.
Staramy się kultywować rodzinną tradycję i przekazywać umiejętności z ojca na syna. Początkowo firma
świadczyła drobne usługi, zajmowała się podkuwaniem koni oraz reperacją narzędzi. Obecnie posiadamy
stabilną i ukształtowaną pozycję na rynku oraz rozpoznawalną marką.
Od dwóch lat posiadamy tytuł “Złotego Partnera” firmy NICE – wiodącego producenta automatyki do bram
i ogrodzeń. Tytuł ten przyniósł nam prestiż i wyróżnienie wśród szerokiego grona partnerów oraz pomógł
uzyskać przewagę rynkową.
Produkty/usługi eksportowe
- balustrady wewnętrzne i zewnętrzne
- konstrukcje schodów
- bramy, ogrodzenia, słupki ogrodzeniowe
- konstrukcje stalowe
- akcesoria ogrodowe i meblowe
- automatyka do bram
- usługi wstawiania bram garażowych
- usługi malowania proszkowego
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JARMARK

KLIMATERM

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

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

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.

•
•
•
•
•
•
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Systemy grzewcze
Systemy chłodnicze
Systemy wentylacji
Systemy solarne
Pompy ciepła
Rekuperatory

Serwis
grzewczy i chłodniczy 24h

JARMARK - LOKALNE OGŁOSZENIA W PRASIE I INTERNECIE
Tutaj znajdziesz wszystko czego szukasz i zamieścisz własne ogłoszenie.

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.

•
•
•
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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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Kominkowa Dolina

MAREX

Legionów 89 A,
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel 507 127 884

Główna siedziba firmy:
43-436 Górki Małe
ul. Breńska 21a
biuro@marexkm.pl
tel. +48 33 853 90 22, tel. +48 33 853 95 67, tel. +48 33 853 96 85, tel. +48 33 853 96 84

Firma jest przedstawicielem marki Fox Dekorator. W trakcie targów organizowane będą prezentacje sposobów
aplikowania tynków dekoracyjnych i farb strukturalnych tej marki
Dzięki możliwości barwienia tych produktów według palety NSC architekci, projektanci i inwestorzy otrzymują
możliwość praktycznie niczym nie ograniczonej kreacji wnętrz.NCS, architekci, projektanci oraz wykonawcy
otrzymują możliwość, praktycznie niczym nie ograniczonej, kreacji wnętrz.
Prezentacje te odbywać się będą w Strefie Pokazów Aranżacji Wnętrz na antresoli Hali Wystawowej, a
prowadzone będą przez autoryzowanego dekoratora wnętrz Zbigniewa Flosa.

LIGNUM HOME

Oddział Bielsko-Biała:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 104
bielsko@marexkm.pl
tel. +48 725 539 725
tel. +48 518 751 852
Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, a także inwestorów budynków wielorodzinnych.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej firmy, a my dołożymy wszelkich starań aby efekty naszej
współpracy były dla Państwa satysfakcjonujące i korzystne.
Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem czołowych polskich i europejskich producentów m.in:
BRAAS - systemy dachowe		
VELUX - okna dachowe
BRUKBET – kostka brukowa		
BRYZA – systemy rynnowe
LIBET - kostka brukowa
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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

MAX UNITED
Kokotów 752, 32-002 Kokotów
505 932 474, 693 994 199
http://maxunited.com.pl/
MAX UNITED oferuje usługi projektowe, wykonawcze i serwisowe w zakresie montażu instalacji
fotowoltaicznych. Firma dostarcza wyłącznie najwyższej jakości rozwiązania renomowanych światowych firm
, polskich i zagranicznych. Posiada długi okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne, jak również na inwertery
wchodzące. Całą instalację objęta jest ubezpieczeniem. Firma projektuje, realizuje i montujemy instalację
na dachu oraz na gruncie. Całą procedurę przyłączenia instalacji do sieci wykonują najlepsi specjaliści z
kilkuletnim doświadczeniem w branży OZE.
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MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne

MTD FILTRSYSTEM

S.Migdałek P.Kozłowski s.c.
Klecza Dolna 15A
34-124 Klecza Górna
TEL: 33 873 25 11
fotowoltaika@mce.net.pl
fotowoltaika1@mce.net.pl

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

W MCE od 20 lat zajmujemy się ekologicznymi rozwiązaniami z dziedziny techniki grzewczej i odnawialnych
źródeł energii. Począwszy od kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymogi Ekoprojektu i 5 klasy,
poprzez kondensacyjne kotły gazowe i oczyszczalnie ścieków, aż po pompy ciepła i kolektory fotowoltaiczne.
Nasza firma świadczy kompleksowe usługi wyceny, montażu i obsługi instalacji odnawialnych źródeł energii.
Zapytaj naszych przedstawicieli o referencje lub sprawdź nasz profil na facebooku: https://www.facebook.
com/mce.producent.
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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!!

OKNO-BEST PIOTR ŚWIERCZEK
43-365 Wilkowice,
Ul. Żywiecka 141
Salon sprzedaży:
+48 519 058 123
lodygowice@okno-best.com
Firma zajmuje się kompleksową obsługą klienta:
• Wykonywanie pomiarów na budowie,
• Wycena stolarki okiennej,
• Serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne,
• Sprzedaż: okna, drzwi, bramy, rolety, parapety,
• Profesjonalny montaż,
• Profesjonalne doradztwo.
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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 , 509 980 122
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.
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Redmaks s.c.
Fabryczna 6 , 96-313 Jaktorów , NIP: 529-174-58-93
Biuro i salon : Królewska 53 , 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 270 11 85 ; +48 608 089 688
Firma Redmaks s.c. jako wyłączny dystrybutor maszyn Sigma w Polsce pragnie Państwu zaprezentować swoją
ofertę profesjonalnych narzędzi dla Glazurników.
Sprzedaż tych maszyn prowadzimy od ponad dwudziestu lat a zaufanie do marki Sigma zdobywamy poprzez
jakość Premium.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz spotkania z naszym doradcą podczas targów branżowych, gdzie
zaprezentujemy najnowsze i najpopularniejsze modele maszyn.
Dla zwiedzających oprócz pokazu oferujemy również rabaty. „
SIGMA POLSKA - jedyny dystrybutor w Polsce !

W ofercie posiadamy energooszczędne produkty czołowych producentów, które odznaczają się na tle
innych wysoką jakością i niezawodną funkcjonalnością :
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
MOSKITIERY : okienne, drzwiowe, plisowane.
ROLETY WEWNĘTRZNE : materiałowe, Dzień – Noc, plisy.
PARAPETY : wewnętrzne, zewnętrzne

Dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego wykonania montażu, dlatego używamy w pracy najlepszych
narzędzi i elektronarzędzi oraz sprawdzonych materiałów montażowych, a nasi pracownicy posiadają
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywanej pracy.
Zapewniamy 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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REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA w Katowicach
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od ponad 30 lat promuje przedsiębiorczość i pobudza jej
rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia
zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności
biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z
partnerami w kraju i zagranicą.
Organizuje także misje gospodarcze, konferencje, seminaria tematyczne z udziałem ekspertów krajowych
i zagranicznych. Wydaje świadectwa pochodzenia, legalizuje dokumenty eksportowe, doradza w zakresie
pozyskiwania dotacji oraz prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków
krajowych i unijnych.
Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. To wiarygodny partner, kreujący
konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko.
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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

RAINE POLSKA Spółka z o.o.

Romicki Eko System

Ul. 1 Maja 9, 43-300 Bielsko-Biała
Tel: (+48) 33 8149024
+48 732 955 799
email: j.biuroraine@gmail.com

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

UDEN-S to energooszczędny system ogrzewania elektrycznego, wykorzystujący technologię
podczerwieni, o wysokiej wydajności grzewczej i niskim poborze mocy. Dzięki kontroli poprzez
zaprogramowany odpowiednio termostat pozwala na dodatkową oszczędność energii.
Wysoka jakość urządzeń oraz ich ekonomia gwarantują efektywny system grzewczy, eliminujący
zjawisko nierównomiernego rozchodzenia się ciepła w pomieszczeniu.
Panele grzewcze UDEN-S dzięki zastosowanej technologii podczerwieni mają dobroczynny wpływ
na zdrowie, nie wysuszają powietrza, zapobiegają tworzeniu się wilgoci, a tym samym powstawaniu
pleśni i grzybów.
Nie wymagają konserwacji i przeglądów technicznych, a ich montaż jest niezwykle łatwy.
System UDEN-S zapewnia wysoki komfort użytkowania, a jego estetyczny i nowoczesny design
tworzy niepowtarzalny charakter wnętrza.

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.

58

BIELSKO-BIAŁA

59

58 Międzynarodowe Targi Budownictwa

JESIEŃ 2020

SalVitae

Grupa Solo – All for one one for You

SalVitae
ul. Harcerska 6A
43-300 Bielsko-Biała
Tel: 33 85 14 796 | +48 539 937 636

37-464 Brandwica
ul. Orzeszkowej 28
oknasolo.pl

SalVitae to dystrybutor Solanki z Zabłocia, Soli oraz Mydła Zabłockiego na Podbeskidziu!
W dobie wysokiego zanieczyszczenia powietrza wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów,
którzy chcą przebywać w zdrowym i czystym otoczeniu.
Dzięki inhalacjom, kąpielom oraz nawilżaniu powietrza w mieszkaniach czy biurach można znacząco podnieść
komfort życia, a także wspomóc organizm w walce z chorobami.
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór solanek, które idealnie nadają się do kąpieli, inhalacji czy
aromaterapii, sól zabiegową, a także mydło solankowe.

Grupa Solo to również dystrybutor stolarki otworowej, sprzedaż i transport towarów trwa nie przerwanie od
1998r, siedziba firmy, produkcja oraz magazyny znajdują się w Brandwicy 37-464 przy ul. Orzeszkowej 28.
oknasolo.pl,

Soul of fire

www.sklep.sferado.pl

Soul of Fire Piece Kominki, Bogdan Nikiel
43-365 Wilkowice
ul. klonowa 18
kom: 502 575 067
tel/fax : 33 817 10 42
email: bogdannkl@gmail.com
http://www.kominki-wilkowice.pl

Firma Sferado bazując na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu
oferuje produkty i rozwiązania z dziedziny szeroko pojętego
zdrowego stylu życia. Zdrowy styl życia, to nie tylko zdrowe
jedzenie ale również zdrowy i spokojny sen. Wszyscy wiemy,
jak ważna dla naszego zdrowia, samopoczucia i pięknego
wyglądu, jest wygoda podczas snu.
Zdrowy, to znaczy spokojny, a przede wszystkim
zapewniający regenerację ciała i umysłu. Firma Sferado
wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów,
wprowadziła na rynek kolekcję „Zdrowy sen i witalność”.
Produkty nasze są gwarancją wygody pod każdym
względem. Wygoda użytkowania i komfort snu a właściwości
ortopedyczne to profilaktyka i zdrowie na długie lata.
Wszyscy wiemy że człowiek wyspany, to człowiek szczęśliwy.
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Jesteśmy producentem stolarki pcv na niemieckich systemach Salamander oraz ślusarki aluminiowej z
kształtowników Aliplast. Szeroki asortyment wyrobów jakie dostarczamy na rynki krajowe oraz zagraniczne
cechuje wysoka jakość wykonania, ciekawe wzornictwo oraz najwyższa jakość komponentów. Inspiracje
czerpiemy od naszych odbiorców, nie uznajemy kompromisów dlatego nasze produkty odzwierciedlają
ich potrzeby. W ofercie posiadamy również produkty łączące komponenty pcv oraz aluminium, systemy
hybrydowe czerpią najlepsze z obydwu materiałów eliminując jednocześnie wady.

SFERADO

tel. 33/8196211
Zdrowy sen i witalność
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Nasza Firma specjalizuje się w budowie pieców kaflowych, kominków z wkładem żeliwnym. Zabudowa
pieców może być wykonana z dowolnego, dostępnego na rynku materiału, np. piaskowiec, glina, kafle,
marmur lub granit.
Ponadto mamy przyjemność oznajmić, że posiadamy ogrzewacz OSZ 700 z certyfikatem CE, wg. normy
europejskiej PNEN 15250:2009[2], spełniającej restrykcyjne normy emisyjne. Urządzenie ma moc 50Kwh
przy jednym załadunku (15 kg drzewa), a czas akumulacji ciepła wynosi 24h. Ogrzewacz można obudować
dowolnie wybranym materiałem.
Zapraszamy na nasze stoisko.
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SUN-VITA

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA

Ul.Piastowska 7 lokal II
44-122 Gliwice, woj. śląskie
Telefony:
Sklep: + 32 335 60 47
Sklep: + 48 502 526 733

ul. Szeligiewicza 20 lok.I, 40-074 Katowice
tel. 32 258 90 00
izbabud@izbabud.pl, www.izbabud.pl

Firma SUN-VITA powstała z myślą o propagowaniu zdrowego trybu życia oraz promowaniu naturalnych metod
leczenia, a także dla osób które chcą poprawić stan swojego zdrowia, a nie wiedzą jak i czym tego dokonać.
W ciągu naszej długoletniej pracy, wprowadziliśmy do sprzedaży wiele urządzeń rehabilitacyjno-leczniczych
między innymi takich firm jak Biocomfort czy Casada. Łączy je najwyższa jakość oraz dbałość o zdrowie.
W ofercie naszej firmy znajdują się również urządzenia do wyciskania soku, wspomagające leczenie chorób
cywilizacyjnych oraz profilaktykę zdrowotną.
Obecnie jesteśmy wyłącznym importerem na Polskę wyciskarek wolnoobrotowych marek WINSTAR, NORTON
oraz DISCOVERY.
Dla państwa komfortu i wygody, uruchomiliśmy stronę internetową, www.sokidlazdrowia.pl umożliwiającą
Państwu stały dostęp do naszych produktów jak i możliwość dokładnego zapoznania się z nimi oraz korzystanie
z naszych promocji . Zapraszamy również na międzynarodowe targi i kiermasze organizowane w całej Polsce,
gdzie jest również możliwość nabycia niektórych z tych produktów.
POZDRAWIAMY
Zespół www.sokidlazdrowia.pl

SmartHousing
Baranówka 252
32-010 Kocmyrzów
E-mail: biuro@smart-housing.pl
Telefon: +48 535 464 130
SmartHousing jest integratorem specjalizującym się w projektowaniu oraz realizacji instalacji inteligentnego
budynku. Firmę tworzy grupa inżynierów, którzy w codziennej pracy wyrażają swoją pasję do wykorzystania
technologii w celu upraszczania codziennego życia. Obietnicą marki SmartHousing jest dostarczenie
kompletnego rozwiązania gwarantującego komfort i prostotę użytkowania wszystkich instalacji i technologii
użytych w domu. Instalacje we współczesnych domach stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane, ale
dzięki naszym realizacjom czynimy je intuicyjnymi, samodzielnymi i przyjaznymi
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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.

TERMOFOL
ul. Zakopiańska 162
30 - 435 Kraków
INFOLINIA : +48 12 376 86 00
email : biuro@termofol.pl
fax : +48 12 376 86 09
www.termofol.pl
TERMOFOL - to firma XXI wieku. Europejskie rozwiązania połączone z koreańską technologią pozwoliły na
dostarczenie energooszczędnych i bezawaryjnych systemów grzewczych.
Oferujemy Państwu systemy ogrzewania podłogowego, ściennego i sufitowego w oparciu o folie grzewcze .
Zastosowanie:
- ogrzewanie domów oraz mieszkań,
- hotele oraz pensjonaty
- restauracje
- kościoły
- biura
- fitness
- szkoły i przedszkola
- kamping
BIELSKO-BIAŁA
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TOM-ENER FOTOWOLTAIKA

VENIFLOOR/ ZIP SP Z OO

TOM-ENER SP Z O.O.
Ul. Kużaja 6
41-922 Radzionków
biuro@tom-ener.pl
tel. 574 250 610

ul. Zamkowa 34,
34-200 Sucha Beskidzka
www.venifloor.com

Firma TOM-ENER to wysoko wyspecjalizowana firma energetyczna.
Zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami zarówno dla firm jak i Klientów
indywidualnych w zakresie FOTOWOLTAIKI i szeroko rozumianej energetyki.
Jest importerem modułów fotowoltaicznych oraz wykonawcą pod klucz instalacji PV.
Zarówno mikro, małych, średnich instalacji oraz farm fotowoltaicznych.
To wyjątkowa firma na polskim rynku z bezpośrednimi dostawami z rynków międzynarodowych.
JAKOŚĆ, RZETELNOŚĆ I ENERGIA JASNA JAK SŁOŃCE.
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tel. +48 884-660-660

Obecnie, w swojej stałej ofercie posiadamy deski podłogowe w 4 kolekcjach oraz kilkudziesięciu dekorach.
Wykończenia naszych produktów są wysokiej jakości tak pod względem technicznym jak też wizualnym.
Posiadamy podłogi o wykończeniu lakierowanym jak również wykończone powłoką olejo-wosku. W swojej
ofercie posiadamy dekory gładkie jak też o strukturze szczotkowanej.
Główne zalety produktu:
1) Podłoga dedykowana na ogrzewanie podłogowe.
2) Podłoga o ponadprzeciętnej twardości-> 41% twardsza od deski warstwowej.
3) Ekologiczna produkcja-> racjonalnie wykorzystujemy szlachetny surowiec jakim jest drewno. Z 1
szlachetnego drzewa produkujemy 30 razy więcej podłogi fornirowanej niż producenci podłogi z litego drewna.
4) Prosty i sprawdzony montaż „FOLD- DOWN” –deska po desce: Nasza własność intelektualna.

TORA – Wentylacja
ul. Batalionów Chłopskich 30
42-200 Częstochowa
Tel 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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ZEPTER INTERNATIONAL

Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Dotacje
Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Biuro Zarządzania Energią
e-mail: pze@um.bielsko.pl
tel. 33 / 4971 518

Stoisko informacyjne dotyczące działań antysmogowych realizowanych przez Miasto BielskoBiała oraz możliwych źródeł pomocy finansowej dla mieszkańców w tej dziedzinie.
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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.

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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