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Biznes rozwija się szybciej w korzystnych warunkach, które polski rząd poprawia 
w ramach Konstytucji dla Biznesu. Pakiet, którego celem jest zreformowanie 
i  uproszenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej 
dotyczy relacji przedsiębiorcy z urzędami, zasad tworzenia prawa gospodarczego 
i obowiązków związanych z prowadzeniem firmy.  Z pozytywnych zmian korzystają 
przedsiębiorcy budowlani, korzysta gospodarka, a pracownicy odczuwają to jako 
poprawę warunków pracy i wzrost zarobków.

Branża budowlana podobnie jak inni przedsiębiorcy w Polsce oczekują na jasne i możliwie 
proste zasady gry. Ulepszanie reguł, to zadanie dla rządu. Rządzących swoimi opiniami 
wspierają sami przedsiębiorcy. Ten głos jest bardzo ważny, a opinie wpływają na przyj-
mowane rozwiązania. Dla powodzenia biznesu ważnym wyzwaniem jest możliwość 
sprostania przez firmy konkurencji, często globalnej.
Polska branża budowlana jest konkurencyjna. Wyroby i usługi oferowane przez 
polskie firmy odznaczają się wysoką jakością i korzystną ceną. Od lat jednym z większych 
wyzwań jest skala w jakiej w Polsce działają firmy budowlane. Często chętnie podej-
mują mniejsze ryzyko – jako podwykonawcy, ale oznacza to dla nich także mniejszą 
marżę i mniejszy zysk.

Klastry są platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń i ułatwiają firmom 
tworzenie konsorcjów i ubieganie się o większe, atrakcyjniejsze zamówienia. Zmniejsza-
ją koszt i zwiększają zysk z prowadzonej działalności innowacyjnej, badawczej czy 
nawet tworzenia nowych produktów i usług. Dla klientów to większe możliwości 
wyboru, dla gospodarki – rozwój konkurencyjności.

Wspólne działanie w ramach klastra ułatwia konkurowanie o zamówienia w globalnej skali.  
Zwłaszcza w perspektywicznych obszarach rozwoju budownictwa – budownictwie 
„inteligentnym”, energooszczędnym i pasywnym, gdzie liczy się kompleksowa oferta. 
Życzę Wschodniemu Klastrowi Budowlanemu, żeby zrzeszone w nim firmy coraz 
śmielej i z sukcesami konkurowały o największe zamówienia na rynkach europejskich 
i poza Europą.

Jerzy Kwieciński 
MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU

„Wspólne działanie w ramach klastra ułatwia 
konkurowanie o zamówienia w globalnej skali. 
Zwłaszcza w perspektywicznych obszarach 
rozwoju budownictwa”



Wschodni 
Klaster 
Budowlany  
to:

Reprezentacja 
branży budowlanej 
na szczeblach 
władzy regionalnej  
i krajowej

Reprezentacja  
polskiego  
budownictwa 
na arenie 
międzynarodowej

JADWIGA EMILEWICZ 
MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Polska potrzebuje nowego, silnego impulsu rozwojowego. Musimy przestać 
opierać naszą konkurencyjność na niskich kosztach pracy. Taką szansę daje 
nowy program rozwoju. Wśród  pięciu jego filarów nie przypadkowo znalazł 
się rozwój innowacyjnych firm. Polskie przedsiębiorstwa powinny być silne we 
wszystkich branżach, ale musimy też mieć swoje specjalności, zwłaszcza takie, 
które oparte są na nowoczesnych technologiach. Ich rozwój wesprze wykorzy-
stanie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i  specjalne programy rozwojowe re-
alizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju dla różnych branż.

Realizujemy koncepcję wspierania branż, które są najbardziej przyszłościowe i mają 
najwyższy potencjał rozwoju. Kluczem do konkurencyjności gospodarki bezsprzecznie 
jest jej innowacyjność. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do inteligentnych specjalizacji. 
Mamy je na poziomie krajowym, określiły je także regiony. Bez wątpienia musimy wy-
korzystać wszystkie nasze atuty i stawiać na te obszary i taki rodzaj działalności, które 
przynoszą najwyższą wartość dodaną i wysokie marże, bo to z kolei przekłada się na 
szybsze budowanie kapitału w firmach i na wyższe płace Polaków. 

Wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa pracujemy również nad sys-
temem norm uwzględniających technologie opracowane przez polskich inżynierów, 
dzięki czemu efekty prac B+R znajdą zastosowanie na rynku.

Chcemy w większym stopniu wykorzystywać regionalno-branżowe specjalizacje, 
zachęcać przedsiębiorców do ściślejszej współpracy, także do tworzenia i rozwija-
nia klastrów. Wschodni Klaster Budowlany jest tu dobrym przykładem. Firmy działa-
jące w  jednej branży, dzielące się doświadczeniami, zapleczem produkcyjnym czy 
logistycznym, mają lepsze możliwości rozwoju i konkurowania na większych rynkach 
niż tylko lokalne. Silne Klastry w regionach powinny stanowić podstawę wyłaniania 
specjalizacji gospodarczych, z natury rzeczy opartych o przedsiębiorstwa, sektor B+R, 
uczelnie, czy instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące w regionie. Przy praktycznym 
wykorzystaniu polskiej myśli naukowej mogą być zalążkiem okręgów przemysłowych, 
na kształt podkarpackiej Doliny Lotniczej. Biorąc pod uwagę potencjał polskiej gospo-
darki w wybranych branżach, możemy tworzyć kolejne doliny, jak np.  motoryzacyjną, 
chemiczną czy właśnie budowlaną. 

Na przykładzie Wschodniego Klastra Budowlanego widać, że współpraca branżo-
wa przynosi wymierne korzyści zarówno dla przedsiębiorców jak i instytucji otoczenia 
biznesu. Inteligentne i energooszczędne budownictwo – należące do krajowych 
inteligentnych specjalizacji jest wyróżnikiem Wschodniego Klastra Budowlanego, 
który jako jeden z Krajowych Klastrów Kluczowych posiadających znaczny potencjał 
innowacyjny, wpisuje się w realizację polityki rozwoju gospodarczego kraju.

„Na przykładzie Wschodniego Klastra 
Budowlanego widać, że współpraca 

branżowa przynosi wymierne korzyści 
zarówno dla przedsiębiorców jak 

i instytucji otoczenia biznesu.”



Witold Kozłowski,
 Marszałek Województwa Małopolskiego

Elżbieta Anna Polak,
 Marszałek Województwa Lubuskiego

Małopolska, w której prężnie rozwinęły się aż 2 – z obecnych 16 – Krajowych Klastrów Kluczowych, konsekwentnie buduje 
i  wspiera zaplecze otoczenia biznesu. Tutejsze klastry – a w skali Małopolski możemy mówić o kilkunastu aktywnych inicjatywach 
– centra transferu technologii czy Krakowski Park Technologiczny są silnymi elementami systemu regionalnej gospodarki opartej 
na wiedzy. Ich rozwój wpisuje się w prowadzoną przez Województwo Małopolskie politykę kładącą nacisk na nowoczesne 
technologie i budowę przewagi w oparciu o inteligentne specjalizacje i innowacyjność. Tylko nowoczesne branże regionalnej 
gospodarki mogą zapewnić wzrost konkurencyjności, a w konsekwencji szybszy rozwój regionu.

Województwo Lubuskie odnotowuje stałe zainteresowanie tworzeniem klastrów. Dotychczas powstały klastry m.in. w zakresie 
edukacji, energii, ICT, innowacji agrotechnicznych, transportu, turystyki oraz transgraniczne. Najstarszym i  największym w regionie 
jest Lubuski Klaster Metalowy z Gorzowa Wlkp., którego prężna działalność pozwala nie tylko na dynamiczny rozwój branży, ale również 
na efektywne powiązania między nauką i biznesem w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii, 
a ponadto na budowanie spójnego systemu edukacji na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa wyższego. Mając na uwadze 
zwiększenie roli przedsiębiorców w kreowaniu rozwoju gospodarczego, władze regionalne są zainteresowane wsparciem klastrów 
- w szczególności tych, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego.

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany

Artur Kosicki, 
Marszałek Województwa Podlaskiego

Samorząd Województwa Podlaskiego wspiera wszelkie inicjatywy, które sprawiają, że wzrasta konkurencyjność naszego regionu. 
Taką inicjatywą jest bez wątpienia Wschodni Klaster Budowlany – jeden z najważniejszych klastrów w Podlaskiem i krajowy klaster 
kluczowy. Cieszę się, że w województwie są przedsiębiorcy, którzy nie boją się nowych wyzwań i potrafią ze sobą współpracować, 
by osiągnąć sukces. Rok 2019 będzie dla Podlaskiego bardzo ważny. Rozpoczynamy prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju 
Województwa Podlaskiego, która wskaże kierunki rozwoju regionu na kolejne lata. Jestem przekonany, że głos członków 
Wschodniego Klastra Budowlanego w tej dyskusji będzie dobrze słyszalny.

Adam Struzik,
 Marszałek Województwa Mazowieckiego

„Konkurencyjna gospodarka regionu opiera się na silnych i innowacyjnych przedsiębiorstwach. Kooperacja podmiotów gospodar-
czych zrzeszonych w ramach klastra pozwala na szybszą ocenę sytuacji rynkowej, skuteczniejsze podejmowanie decyzji oraz wpro-
wadzanie na rynek nowych rozwiązań, nowych produktów. Tworzenie wartości w ramach klastra pozwala na bardziej efektywne 
wykorzystywanie własnych i zewnętrznych zasobów, aby budować przewagę konkurencyjną. Doceniamy  znaczenie silnych klastrów 
dla rozwoju gospodarki i w pełni popieramy takie inicjatywy.”



Jarosław Stawiarski,
 Marszałek Województwa Lubelskiego

Władysław Ortyl,
 Marszałek województwa Podkarpackiego

Lubelszczyzna stawia na nowoczesne technologie, ekologie oraz innowacje. Idea klasteringu wpisuje się w ogólny program roz-
woju naszego województwa, w którym to lubelskie przedsiębiorstwa wspierane są przez potencjał środowisk naukowych. Rozwój 
klastrów zapewnia możliwość wzrostu konkurencyjności w skali całego regionu, wpływa na generowanie i przyspieszanie procesów 
innowacyjnych, co w konsekwencji przekłada się na długotrwałe korzyści dla funkcjonujących w ich ramach przedsiębiorstw.
Ze względu na charakter regionu struktura branżowa inicjatyw klastrowych w województwie lubelskim opiera się głównie na pro-
ducentach żywności oraz turystyce, ale również motoryzacji, IT oraz ekoenergii. Dlatego dumnie mówimy: Lubelskie. Smakuj życie!

W województwie podkarpackim działa obecnie 28 klastrów. Naszą dumą jest oczywiście Dolina Lotnicza – klaster przemysłu lot-
niczego - którego rozpoznawalność i znaczenie już dawno przekroczyły granice Podkarpacia. Od kilku lat ma on status Krajowego 
Klastra Kluczowego. Patrząc na gospodarcze efekty, jakie przynosi ta branża naszemu regionowi, zdecydowaliśmy się wspierać także 
inne, podobne inicjatywy, bo wszystkie klastry są dla nas ważne. Już dawno zrozumieliśmy, że klastering to instrument podnoszenia 
konkurencyjności. Ta wiedza ma odzwierciedlenie w zapisach w najważniejszych dokumentach województwa – strategii rozwoju 
oraz strategii innowacji - ale także w konkretnych działaniach jak np. wsparcie dla inicjatyw klastrowych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

Olgierd Geblewicz, 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

Gustaw Marek Brzezin,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Mieszysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomorskiego

Działające w klastrach firmy łączy wspólny cel - rozwój. Dzięki klastrowej współpracy przedsiębiorcy tworzą innowacyjne śro-
dowisko do prowadzenia prac badawczych, rozwiązują wspólne problemy i razem wykorzystują szanse jakie pojawiają się na 
rynku. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego aktywnie wspiera działalność klastrów. Tworzące je firmy często należą 
do tych najprężniej rozwijających się na Pomorzu Zachodnim, tworzą nowe technologie, nowe miejsca pracy, są magnesem dla 
branżowych inwestorów.

Przedsiębiorstwa z regionu, łącząc się w klastry zaczynają dostrzegać korzyści wynikające z funkcjonowania na tym samym obsza-
rze, zmieniają podejście do swojej obecności na rynku oraz do swoich konkurentów. Zamiast koncentrować się tylko na rywalizacji, 
podejmują współpracę, która przekłada się na większe możliwości, np. zdobywania nowych rynków czy poprawę dostępu do 
finansowania. Odnoszone dzięki temu sukcesy przedsiębiorstw, przekładają się z kolei na rozwój regionu oraz jego promocję. Dla-
tego też władze regionalne powinny wspierać tworzenie inicjatyw klastrowych, zwłaszcza, że są one ściśle związane z kluczowymi 
dla danego obszaru gałęziami gospodarki. Uczestnictwo przedsiębiorstw lokalnych w klastrach zwiększa ich konkurencyjność, 
przyczynia się również do nadania większego znaczenia rynkom lokalnym, szybszego rozwoju technologicznego oraz wzrostu 
znaczenia kapitału ludzkiego w regionie. Sektory, w których działają warmińsko-mazurskie klastry są ściśle związane z inteligent-
nymi specjalizacjami naszego regionu, którymi są ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

„Partnerskie podejście jest nadrzędną zasadą stosowaną od lat w województwie pomorskim. Możemy pochwalić się kilkuna-
stoletnim doświadczeniem w budowaniu relacji pomiędzy samorządami, biznesem i uczelniami na płaszczyźnie wspierania 
rozwoju klastrów. Nawiązane relacje stworzyły podwaliny dla aktywnego procesu przedsiębiorczego odkrywania branż o naj-
większym  potencjale rozwojowym tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.  Rola klastrów w tym procesie jest kluczowa, czego 
przykładem jest Pomorski Klaster ICT Interizon - lider specjalizacji ICT czy też Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, który jest 
aktywnym członkiem rady specjalizacji z obszaru technologii offshore i portowo-logistycznych. Dobrze rozwinięta współpra-
ca oraz nawiązane relacje dają początek wielu konkretnym inicjatywom w naszym regionie, o bardzo praktycznym wymiarze, 
takim jak np. Inkubator Morski czy Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych”.



Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany

REKTOR  POLITECHNIKI  BIAŁOSTOCKIEJ  

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

REKTOR UNIWERSYTETU  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

 prof. Ryszard J. Górecki

REKTOR UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

Jesteśmy z Wschodnim Klastrem Budowlanym od samego początku. To dla nas ważny partner, szczególnie 
dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Klaster współpracuje z wiodącymi firmami branży budowlanej w regionie i w kraju, a nasza Uczelnia kształci dla tych właśnie 
przedsiębiorstw znakomitych inżynierów. Warto przy tym podkreślić, że WBiIŚ należy do najlepszych wydziałów w Polsce 
- w ostatniej ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych otrzymał wysoką kategorię A.

Klaster to instytucja doradcza dla Wydziału, patronująca wielu jego przedsięwzięciom, takim jak na przykład Ogólnopolski Zjazd Dziekanów 
Uczelni Akademickich Kształcących na Kierunku Budownictwo. Warto również dodać, że dla naszych pracowników Wschodni Klaster 
Budowlany to szansa na nawiązanie cennych kontaktów, poszukiwanie partnerów do projektów i grantów badawczo-rozwojowych.

Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią w regionie podlaskim. Prowadzimy badania 
naukowe, realizujemy prace badawczo- rozwojowe, kształcimy kadry na rzecz gospodarki. 
Dysponujemy nowoczesnym zapleczem lokalowym, doskonale wyposażonymi laboratoriami 
oraz infrastrukturą informatyczną, która jest wykorzystywana m.in. przez Uniwersyteckie Centrum 
Obliczeniowe (http://uco.uwb.edu.pl/about.php). Nasza kadra to doskonali fachowcy, nie tylko 
sprawni dydaktycy, ale również praktycy gospodarczy. Dzięki temu możemy współpracować 
z  przedsiębiorcami na wielu płaszczyznach. Od kilku lat działamy w ramach Wschodniego Klastra 
Budowlanego.

Naszym celem jest przygotowanie kadry zdolnej do funkcjonowania w innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce. Przy 
budowaniu nowoczesnych programów studiów staramy się wykorzystywać doświadczenie ludzi biznesu. W tym celu powołaliśmy 
Radę Konsultacyjną, w skład której weszli przedstawiciele życia gospodarczego. Jej członkowie służyli uniwersytetowi ekspercką 
wiedzą w zakresie opiniowania programów kształcenia, wprowadzania nowych specjalności i  kierunków studiów. Otrzymaliśmy 
wiele wyróżnień, w tym certyfikaty: Uczelnia Liderów, Dobra Uczelnia- Dobra Praca.

Aktywnie uczestniczymy w sieci współpracy z partnerami regionalnymi, ale również krajowymi i zagranicznymi. Braliśmy m.in. 
udział w pracach nad koncepcją inteligentnych specjalizacji, regionalnych agend naukowo- badawczych, strategii województwa 
podlaskiego. Współpracujemy z ministerstwami, NCBR oraz PARP. Na niwie naukowej działamy wspólnie z  ośrodkami akademickimi 
w  Europie i na innych kontynentach.

Naszym atutem jest posiadanie nie tylko wiedzy i prowadzenie badań w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, ale również unikalna 
wiedza w obszarze nauk społecznych, w tym w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk prawnych. Przedsiębiorcom możemy służyć 
wieloraką pomocą, m.in. w zakresie: opracowania ekspertyz, prowadzenia szkoleń (w tym w ramach Bazy Usług Rozwojowych), 
organizacji studiów podyplomowych (również zamawianych przez przedsiębiorców), realizacji badań przemysłowych i prac 
rozwojowych, transferu technologii- ochrony własności intelektualnej. Działania te, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
przedsiębiorcy, mogą być realizowane bezpośrednio na naszych wydziałach (http://uwb.edu.pl/wydzialy), albo poprzez 
wyspecjalizowane jednostki: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii i Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał w 1999 roku z połączenia m.in. Akademii Rolniczo-Technicznej 
oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej, łącząc tym samym wieloletnią tradycję silnie zakorzenioną w regionie. Ostatnia 
dekada funkcjonowania to znaczący rozwój bazy dydaktycznej i naukowej. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie 
laboratoriów i  pracowni. UWM wykorzystał do tego celu znaczne środki z  funduszy unijnych.

Zakorzenienie w regionie, a zatem znajomość jego specyfiki to także zdolność odpowiadania na zapotrzebowanie rynku pracy 
i zdolność skutecznej współpracy z biznesem. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to silny ośrodek naukowo-badawczy. W  2017 
roku realizował 263 projekty finansowane przez MNiSW, NCN, NCBiR.  Rozwój inteligentnych specjalizacji oraz zapotrzebowanie ze 
strony przedsiębiorców na wykwalifikowanych pracowników było przyczyną, dla której uczelnia ma dziś znakomicie wyposażone 
laboratoria umożliwiające prowadzenie skomplikowanych badań. Potencjał innowacyjny UWM wyraża się w  liczbie zgłoszonych 
i uzyskanych patentów, wdrożeń i wzorów użytkowych. W  ostatnich latach pracownicy UWM zgłosili ponad 105 wynalazków, 
uzyskali 24 patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe.

Dzięki współpracy ze Wschodnim Klastrem Budowlanym uczelnia w jeszcze większym stopniu może zapoznać się ze specyfiką 
branży budowlanej, aby następnie skutecznie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku. Oczywiście, współpraca realizuje się 
dwukierunkowo, nie tylko sygnalizując zmiany w przemyśle na potrzeby analizy ich wpływu na szkolnictwo wyższe, ale także w 
możliwości świadczenia usług w zakresie przygotowywania ekspertyz i prowadzenia specjalistycznych badań. Efekty synergii wynikającej 
z integracji instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami za pośrednictwem Klastra reprezentuje się w niezwykle wartościowych dla 
gospodarki nowych rozwiązaniach technologicznych i ponadregionalnych inwestycjach.



TOMASZ KOZŁOWSKI, 
Prezes Polskiego Klastra Budowlanego

„Dotychczasowe lata naszej inicjatywy klastrowej były czasem intensywnej pracy, szeregu wspólnych aktywności 
i wdrażania wypracowanych standardów współdziałania. Rozwijamy się integrując firmy sektora budowlanego, 
przedsiębiorstwa branż pokrewnych, włączając we wspólne formy aktywności podmioty z sektora nauki i  otoczenia 
biznesu. Określiliśmy cele strategiczne klastra, wśród których znajdują się: najwyższa jakość produktowa i usługowa oraz 
trwałe umiędzynarodowienie działalności. Od początku naszej aktywności lobbujemy na rzecz rozwiązań przyjaznych 
branży budowlanej, promujemy filozofię kooperacji firm ze sobą konkurujących. W najbliższej przyszłości koncentrować 
się będziemy na intensyfikacji makroregionalnych powiązań kooperacyjnych, na możliwościach internacjonalizacji 
działalności uklastrowionych podmiotów oraz wypracowywaniu i wdrażaniu energooszczędnych rozwiązań.

Przedsiębiorstwa i uczelnie należące do Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego, mając 
zdefiniowane plany badawczo-rozwojowe, liczą na dalsze, efektywne kształtowanie swojej przewagi konkurencyjnej 
m.in. dzięki wdrażaniu innowacji. Profil naszej działalności silnie wpisuje się w krajową inteligentną specjalizację 
(inteligentne i energooszczędne budownictwo), co pozwala na sięganie po dodatkowe środki zewnętrzne (fundusze 
unijne), umożliwiające szybszy rozwój naszych podmiotów.

Na przykładzie Wschodniego Klastra Budowlanego widać, że współpraca branżowa przynosi wymierne korzyści zarówno 
dla przedsiębiorstw, jak i instytucji otoczenia biznesu. Wspólnie tworzymy silny podmiot na rynku krajowym, organizację 
wspólnych aspiracji, wizji i celów. Jesteśmy otwarci na nowych uczestników, nowe ścieżki rozwoju naszych podmiotów, 
podejmowanie nowych wyzwań biznesowych. 

Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych!”

364 podmioty gospodarcze skupione w Klastrze.

Jesteśmy jedynym klastrem budowlanym 
wśród Krajowych Klastrów Kluczowych.

Jesteśmy reprezentowani  
w szesnastu województwach.

10 lat ciągłej działalności Klastra.

Jesteśmy jednym z czterech  
Krajowych Klastrów Kluczowych.

Jesteśmy jednym z największych 
Polskich Klastrów.



Podlaskie

Podkarpackie

Świętokrzyskie

Małopolskie

Mazowieckie

Łódzkie
Lubelskie

Wielkopolskie

Pomorskie

Lubuskie

Śląskie

Opolskie

Zachodnio-
pomorskie

Dolnoślaskie

Warmińsko
- mazurskie

Kujawsko
- Pomorskie
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49

27

34

14

26

12
19

12

6

11

7

2

9

6

6

Choć pierwotnie Wschodni Klaster Budowlany powstał jako projekt regionalny zainicjowany w województwie Podlaskim, 
dziś stanowi już instytucję o ogólnopolskim charakterze. Rozpoznawalna marka, w ramach której realizowana jest skuteczna 
wymiana doświadczeń i działania o szeroko rozumianym charakterze promocyjnym, nie mogły obyć się bez echa w branży 
budowlanej. To właśnie ta aktywność zaowocowała tak dużym zainteresowaniem przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 

Klastra i określiła jego ponadregionalny zasięg.

364 firmy z Polskiego Klastra Budowlanego
w ujęciu ogólnopolskim

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność InnowacyjnośćKrajowy Klaster Kluczowy

Polski Klaster Budowlany



Uczestnicy powiązania klastrowego

ZAUFANIE
WSPÓŁPRACA

ROZWÓJ

Po 10 latach współpracy  
w ramach Wschodniego Klastra  
Budowlanego możemy potwierdzić, 
że najważniejszym czynnikami 
warunkującymi osiągnięcie sukcesu 
są wzajemne zaufanie, chęć 
podejmowania współpracy 
oraz ciągły rozwój.

364
PODMIOTY

26
FIRM W

POWIĄZANIACH
KOOPERA-
CYJNYCH

10
UCZELNI

WYŻSZYCH

24
INSTYTUCJE
OTOCZENIA

BIZNESU

64
PODMIOTÓW

OKOŁO
BUDOWLANYCH

8
WSPÓLNYCH 
INWESTYCJI

3
INICJATYWY
KLASTRA

1
 PSDIK

KOORDYNATOR 
KLASTRA

62
BIZNES 
KLASTER

FIRMY

Spośród wszystkich  364 
podmiotów zrzeszonych 
w ramach WKB, 
współpracują ze sobą aż 
282 firmy z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, 
24 instytucje otoczenia 
biznesu oraz 10 uczelni 
wyższych. Koordynatorem 
Wschodniego Klastra 
Budowlanego jest Polskie 
Stowarzyszenie Doradcze 
i Konsultingowe, które podejmuje 
działania na rzecz współpracy 
pomiędzy podmiotami Klastra 
oraz budowania  
wzajemnego zaufania.

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany



Certyfikaty
Certyfikat członkostwa przyznawany przez 
Radę Klastra, potwierdza przynależność Firm 
do grona Wschodniego Klastra Budowlanego.
Partnerzy zrzeszeni w ramach WKB dłużej niż trzy lata otrzymują 
Złoty Certyfikat, potwierdzający ich aktywną działalność.

Wspólny wizerunek 
firm klastrowych

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany



Foldery
Materiały promocyjne w postaci folderów, opracowane 

pod wspólną marką Wschodniego Klastra Budowlanego, 
dedykowane są indywidualnie każdej z firm, pozwalając na 

identyfikację profilu ich działalności, poznanie oferty 
oraz zaprezentowanie najnowszych i najciekawszych 

 realizacji i projektów.

Wydawnictwa
Promując ideę klasteringu pod wspólną marką Wschodniego 
Klastra Budowlanego cyklicznie wydawane są różnego rodzaju 
publikacje, gazety oraz broszury. Materiały są źródłem informacji 
o bieżącej działalności, uwzględniającym ostatnie aktywności 
i wydarzenia, spotkania branżowe oraz efekty wspólnych 
przedsięwzięć.

Wywiady Klastra
Wywiady prezentują indywidualne osiągnięcia Firm 
kooperujących w strukturze klastrowej oraz sylwetki kadry 
zarządzającej,  stojącej za sukcesem każdego z podmiotów. 
W treści nie brakuje także fachowej wiedzy branżowej, 
technicznej oraz naukowej.





Wspólny wizerunek 

firm klastrowych
Krajowy Klaster Kluczowy

Polski Klaster Budowlany
Zmieniamy się  dla Was!



Obszary działalności firm
Wschodniego Klastra Budowlanego

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany

Budownictwo 
przemysłowe

Usługi
projektowe

Budownictwo
infrastrukturalne

Budownictwo
hydrotechniczne

Budownictwo
mieszkaniowe

Budownictwo
energetyczne

Budynki 
użyteczności 
publicznej

Produkcja  
dla budownictwa

Finansowanie

Materiały
budowlane



Eksport
usług budowlanych

Eksport
produktów budowlanych

Eksport
wiedzy i technologii

74 zagraniczne rynki zbytu, do których docierają 
firmy z Polskiego Klastra Budowlanego

39 mld  roczne przychodu
ze sprzedaży osiągane przez
podmioty Klastra

8 mld stanowiły 
przychody z eksportu

36%  przedsiębiorstw 
uzyskuje przychody 
z eksportu

218 aktualnie 
realizowanych inwestycji

32 tys pracowników w podmiotach klastra 
 i powiązanych



Jesteśmy obecni 
na ważnych światowych
wydarzeniach biznesowych

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany





PPU PALISANDER Sp. z o.o. 

Sławomir Janusz Żubrycki 
Prezes Zarządu
Branża: budownictwo / systemy szalunkowe
Doświadczenie w branży: 30 lat

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej. 
Współwłaściciel i Prezes PPU Palisander Sp. z o.o. Aktywny członek 
Wschodniego Klastra Budowlanego, Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa, Rady Programowej Wydziału Budownictwa 
Politechniki Białostockiej. Laureat wielu nagród i  wyróżnień w branży 
budowlanej. Doceniany za prorozwojową działalność i politykę 
zarządzania.

Spółka Palisander to czołowy dostawca systemów 
szalunkowych w Polsce, posiadająca oddziały na  
terenie kraju oraz zatrudniająca prawie 150 osób. 

Palisander oferuje pełen wachlarz systemów szalunkowych 
i technologii, a w ramach autorskiego systemu jakości QLOS 
Klient otrzymuje szereg usług usprawniających współpracę. 
Wykwalifikowana kadra inżynierów świadczy wysoko 
jakościowe usługi projektowe. Bierzemy udział w  proce-
sach badawczych i innowacyjnych. Przeprowadzamy próby 
i testy nowych rozwiązań oraz opracowujemy i  wdra-
żamy dokumentację jakościową. Naszym celem nie jest 
nadążanie za obecnymi trendami. Palisander stawia sobie 
za cel bycie o krok przed nimi.

Planujemy nowe inwestycje w technologie, technikę 
i kadrę. Chcemy wejść na nowe rynki i nadal powiększać 
grono Klientów. Udoskonalanie istniejącego systemu 
zarządzania jakością QLOS to jeden ze stałych celów firmy. 
Na pewno będziemy kłaść nacisk na nowatorskie  
rozwiązania z zakresu BHP, ponieważ wiemy, że 
bezpieczeństwo i ochrona na placach budów jest 
sprawą nadrzędną i priorytetową. 

Przynależność firmy Palisander do Wschodniego Klastra 
Budowlanego wpisuje się w naszą filozofię stałego rozwoju. 
Współpraca w ramach organizacji umożliwia realizację 
znacznie większych projektów niż w pojedynkę.  
Międzynarodowe spotkania dają możliwość zdobywania 
wiedzy technologicznej innej niż nasza, która może stać 
się impulsem do nowych rozwiązań technicznych jak 
również pozyskiwania nowych zleceniodawców. 

UNIBEP SA

Leszek Marek Gołąbiecki,
Prezes Zarządu
Branża: budownictwo
Doświadczenie w branży: 25 lat

Absolwent Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. 
Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł 
wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. 
budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–
Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2005 roku rozpoczął pracę  
w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego. W czerwcu 2014 roku decyzją 
Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa 
zarządu spółki. Jest także członkiem rad nadzorczych w spółkach: 
Unidevelopment SA oraz Budrex–Kobi Sp. z o.o.

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym 
z największych przedsiębiorstw budowlanych w 
Polsce, funkcjonującym na rynku od blisko 70 lat.  
To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 
2008 roku notowana na Giełdzie Papierów  
Wartościowych w Warszawie.

Jestem dumny, że pracuję w firmie z Podlasia, spółce 
z polskim kapitałem. Pragnę podkreślić, że obecnie 
Unibep S.A. znajduje się w gronie 10 największych firm 
branży budowlanej, które działają w Polsce. Jestem 
absolutnie przekonany, że spółka osiągnęła ten sukces 
dzięki wiedzy, pasji i determinacji właścicieli i znakomitej 
kadry. To właśnie kompetentni i ambitni pracownicy 
oraz kultura organizacyjna są niesamowitymi atutami 
Unibep SA. To dlatego możemy wciąż się rozwijać, 
pracować przy coraz ambitniejszych projektach, 
rywalizować z najlepszymi na rynku. Cieszę się z tego, 
że mogę zarządzać tak dobrą firmą.

Naszym długofalowym celem jest bycie międzynarodo-
wym przedsiębiorstwem z polskim kapitałem, w którym 
przestrzegane są wysokie standardy etyczne i jakościowe. 
Dlatego rozwijamy naszą działalność eksportową, dba-
jąc jednocześnie o rozwój naszego biznesu w Polsce. 

Jestem przekonany, że polskie firmy mogą i potrafią ze 
sobą efektywnie współpracować. To jest bardzo ważne 
zwłaszcza na rynkach eksportowych. Dlatego wszelkie 
inicjatywy klastrowe, w tym skuteczna działalność Wschod-
niego Klastra Budowlanego, mogą pomóc w  budowaniu 
silnej pozycji polskich firm na rynkach zagranicznych.

F.B.I. TASBUD S.A.

Andrzej Maciej Czapczuk
V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 
Branża: budownictwo
Doświadczenie w branży: 10 lat

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Politechnice Warszawskiej, 
gdzie jest wykładowcą i coach’em dla kadry inżynierskiej. Jest V-ce 
Prezesem Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, 
Przewodniczącym Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii 
i Inteligentnych Systemów Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa, Członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego.

Dr inż. Andrzej Czapczuk stanowisko V-ce Prezesa Za-
rządu oraz Dyrektora Generalnego F.B.I. TASBUD S.A. 
pełni od ponad dziesięciu lat. W tym czasie 
wprowadził swoje przedsiębiorstwo na rynki 
światowe: europejskie, afrykańskie i azjatyckie. 

Jednym z najważniejszych osiągnięć było podpisanie, 
z pełnym poparciem MSZ RP, umowy Joint Venture 
w Kuwejcie, w zakresie naukowo-wykonawczym, 
z członkiem rodziny królewskiej, a tym samym 
z rządem tego kraju. Współpraca międzynarodowa 
firmy, wyłącznie z polskim kapitałem, przyczynia 
się do rozwoju gospodarki narodowej, co wpływa 
na pozytywny rozwój współpracy Polski z innymi 
państwami. Wprowadził możliwość praktyk dla 
studentów i młodych inżynierów, jak również 
zatrudniania ich na stanowiskach technicznych, 
aby mogli zdobywać doświadczenie i rozpocząć karierę 
zawodową zgodnie z posiadanym wykształceniem. 

Bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach, 
odczytach, prezentacjach wraz z publicznymi 
dyskusjami, w Polsce i na świecie, służącymi 
rozwojowi nauki w dziedzinie budownictwa oraz 
w  zagadnieniach nowatorskich dotyczących sztucznej 
inteligencji. Jest autorem wielu innowacyjnych 
artykułów i publikacji naukowych. Dorobek naukowy  
dr inż. Andrzeja Czapczuka toruje drogę do zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań opartych na rozwijaniu 
sztucznej inteligencji w nauce jak również w praktyce, 
co powoduje czynną współpracę świata biznesu i nauki.  
W wolnym czasie jest instruktorem samoobrony, sztuk 
walki oraz międzynarodowym sędzią full contact.



YUNIWERSAL PODLASKI Sp. z o.o.  

Antoni Piekut 

Prezes Yuniwersal Podlaski Sp. z o.o. 
Branża: budownictwo

Białystok - to w tym mieście swoją historię rozpoczęła 
firma, która na stałe zakorzeniła się w świadomości 
mieszkańców regionu, jako godny zaufania deweloper. 
Yuniwersal Podlaski swój rozkwit przeżywał wraz 
z dynamicznym rozwojem miasta Białystok. 

Założycielem i Prezesem firmy od początku jej istnienia 
jest Pan Antoni Piekut. Yuniwersal Podlaski powstał 
w 2004 roku, jest to firma deweloperska, która oferuje 
budownictwo wielorodzinne oraz jednorodzinne 
przede wszystkim w Białymstoku, w Warszawie oraz 
w Suwałkach i w Ełku. 

Wiele inwestycji zrealizowanych przez Yuniwersal 
Podlaski na stałe wpisało się w krajobraz architektoniczny 
miasta. Jak dodaje Prezes firmy Pan Antoni  
Piekut, trudno byłoby mówić o Yuniwersal-u 
gdybyśmy nie wspomnieli o firmie Wersal, która 
powstała 25 lat temu, a Yuniwersal przejął siedzibę 
po Wersalu Podlaskim. Należy wspomnieć, iż Wersal 
Podlaski wybudował tysiące mieszkań w Białymstoku 
i Warszawie. 

„Jesteśmy firmą, która stara się robić budownictwo 
przyjazne dla przyszłych naszych lokatorów. 
Jesteśmy otwarci na nowostki, a przede wszystkim 
trzymamy jakość. Z tego jesteśmy znani.”- twierdzi 
Antoni Piekut. Yuniwersal Podlaski postanowił 
być jeszcze bliżej swoich klientów i uruchamia 
pierwszą w Polsce telewizję deweloperską dzięki, 
której będziecie Państwo na bieżąco z informacjami 
dotyczącymi wszystkich inwestycji.

Pozbud T&R S.A.

Tadeusz Andrzejak
Prezes Zarządu Pozbud T&R S.A.
Branża: budownictwo

Spółka Pozbud T&R S.A. wywodzi się bezpośrednio 
z firmy rodzinnej założonej przez Pana Ryszarda  
Andrzejaka. W 1975 r. powstał warsztat stolarski 
produkujący stolarkę budowlaną – zatrudniający dwie 
osoby. W 1983 r. założyciel firmy przekazał ją synowi, 
Tadeuszowi Andrzejakowi, który zwiększył zatrudnienie 
do 4-5 osób, a w roku 1995 przekształcił warsztat stolarski 
w firmę POZ-OKNA z siedzibą w Złotnikach k. Poznania.

18 lipca 2002 r. Tadeusz Andrzejak i Roman Andrzejak 
zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą  
w Złotnikach. Kapitał Zakładowy wynosił 100.000 zł 
i dzielił się na 200 równych, niepodzielnych udziałów 
po 500 zł. Każdy z braci posiadał 50% udziałów. 
Prezesem Zarządu Spółki został Tadeusz Andrzejak,  
a Wiceprezesem – Roman Andrzejak.

Pan Tadeusz Andrzejak, jako Prezes Zarządu, 
w bieżącej działalności operacyjnej nadzoruje sferę 
produkcyjną w zakresie stolarki otworowej, handlową 
i inwestycyjną Spółki.

UNICELL POLAND Sp. z o.o. 
Roman Sawulski 

Prezes Zarządu UNICELL POLAND Sp. z o.o.
Branża: chemia budowlana

Przemysł budowlany, a wraz z nim rynek materiałów 
budowlanych i wykończeniowych przechodził ciężkie 
chwile, naszej firmie udaje się utrzymać pozycję rynkową 
i  obroty, a nawet w sporym stopniu je zwiększyć.

Do znacznych osiągnięć firmy należy zaliczyć 
wprowadzenie certyfikowanego systemu ISO 9001, 
certyfikowanego systemu zakładowej kontroli produkcji 
oraz certyfikatu FSC. Nasze laboratoria opracowały 
i udoskonaliły wiele nowych produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowych linii farb, pigmentów i lakierów. 
Wszystkie nasze marki – Primacol Professional -  chemia 
budowlana, klej i impregnaty, Primacol Decorative 
– system kreatywnej dekoracji oraz Luxdecor – produkty 
do ochrony i dekoracji drewna, wzbogaciły się o nowe 
produkty. Ekologiczna, nowoczesna linia pigmentów do 
farb marki Primacol Professional powstała w znacznej 
mierze dzięki wsparciu funduszy unijnych.

Firma dynamicznie zdobywała nowe rynki zbytu, 
zwłaszcza poza granicami kraju i Unii Europejskiej. 
Udaje nam się nawiązywać współpracę z wieloma 
kontrahentami zagranicznymi, w tym również 
z  bardziej egzotycznych kierunków, takich jak Kuwejt, 
Cypr, Azerbejdżan czy Mongolia. Bez wątpienia duży 
wpływ na te sukcesy miało uczestnictwo w imprezach 
targowych oraz misjach handlowych, organizowanych 
wspólnie ze Wschodnim Klastrem Budowlanym. 

Mamy nadzieję, że nowo opracowane produkty 
i  technologie, w połączeniu z pełnym zaangażowaniem 
pracowników firmy pozwolą nam w kolejnych latach 
zwiększać swój udział w rynku i stać się liczącym się 
producentem farb i chemii budowlanej w Polsce i Europie.



Siła
Klastra 

to ludzie,
którzy go 
tworzą.

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany



Opowiada o drewnie jak Francuzi o winie, Amery-
kanie o whisky, Hiszpanie o oliwkach czy Szwedzi 
o  swoich autach. Walenty Wasiluk - choć jest jed-
nym z największych w Polsce producentów podłóg 
drewnianych - codziennie osobiście dogląda jako-
ści drewna użytego do produkcji. Mówi o drewnie z 
wielką pasją i wyczuwalnym szacunkiem. Tradycjo-
nalista, który lubi osobiście tworzyć i testować nowe 
kolory produktów. Mecenas lokalnej społeczności, 
podróżujący co roku na targi i misje handlowe w kil-
kunastu krajach - od USA poprzez Niemcy i Kazach-
stan aż po Dubaj i Australię. Wiele z nich odbywa się 
pod  patronatem Wschodniego Klastra Budowlanego.

Parkiet Hajnówka to polska rodzinna firma produkująca od 
pokoleń w okolicach Białowieży tradycyjne i nowoczesne 
podłogi drewniane. Kochamy i wspieramy Puszczę, bo to 
dom naszych przodków. Choć podłogi produkujemy w 
podlaskiej Hajnówce, używamy certyfikowanego drewna 
z Belgii, Ukrainy i Holandii. Polska to jeden z wielu rynków, 
na którym sprzedajemy swoje produkty. Nasza oferta musi 
na co dzień sprostać wymaganiom odbiorców m.in. w Ro-
sji, Kazachstanie, Norwegii i Niemczech. Deska podłogowa 
naszej firmy zdobi dziś nie tylko wnętrza Opery w Oslo, Te-
atru Komedii w Baku, również niewielkie kawalerki w War-
szawie, Poznaniu czy Białymstoku.

Drewniana podłoga to widoczna jakość w domu i  biurze. 
Parkiet Hajnówka nie tylko przetrwa pokolenia, ale też 
zbuduje klimat nowoczesnych wnętrz - boho, skandynaw-
skich czy glamour. Niezależnie od tego ile razy zmienisz 
kanapę, dodatki lub styl wnętrza, podłoga będzie do niego 
zawsze pasować.

Szeroka paleta barw, pragmatyzm, rekomendacja, estetyka, 
chęć posiadania rzeczy definiujących jakość - nasze badania 
pokazują, że nie ma jednego powodu dla którego Klienci 
wybierają tradycyjne podłogi drewniane Parkiet Hajnówka.

Idea klasteringu jest zgodna z moją wizją zrówno-
ważonego rozwoju spółki Vikking w oparciu o po-
wiązania kooperacyjne i współpracę z podmiotami 
stowarzyszonymi w WKB. Niezmiernie trudno prze-
szacować zalety takiej formuły współpracy-szcze-
gólnie w obszarze aktywności na rynkach trzecich.

Vikking ,będąc spółką innowacyjną,zarówno w pro-
cesie produkcyjnym,jak i też w oferowaniu energo-
oszczędnej i spersonalizowanej stolarki -jest wiodącym 
uczestnikiem aktywnych zmian na rynku budownictwa 
pasywnego.

Stworzony od podstaw, autorski system kompozyto-
wych drzwi wejściowych oraz innowacyjna technologia 
dekoracji powierzchni okien PVC- to główne przewagi 
spółki w wysoce konkurencyjnym otoczeniu producen-
tów stolarki. Zachęceni sukcesem na lokalnym rynku, 
dynamicznie rozwijamy kanały dystrybucji w krajach 
zachodniej europy i USA.

W obliczu globalizacyjnych wyzwań,połączenie ener-
gii i doświadczenia członków WKB ,zdynamizowane 
przez  koordynacyjne i marketingowe wsparcie klastra  
jest optymalnym sposobem na wykorzystanie poten-
cjału każdego podmiotu będącego aktywnym człon-
kiem klastra.

Niezakłócony,dynamiczny rozwój podmiotów zrzeszo-
nych w WKB to niewątpliwie istotny obszar oczekiwań 
menagenentu w stosunku do idei klasteringu.

Na temat przynależności naszej firmy do Wschodnie-
go Klastra Budowlanego mogę wypowiadać się je-
dynie w samych superlatywach. Nie widzę minusów 
jakie mogłyby wyniknąć z tego, że przedsiębiorstwa 
z tej samej branży jednoczą się dla wspólnego celu 
i  rozwoju. Przekłada się to na wymierne korzyści, np. 
w kwestii starania się o duże kontrakty czy dotacje 
na inwestycje. W takich sytuacjach sprawdza się sta-
re powiedzenie, że większy może więcej. Zaczynamy 
wówczas negocjacje z innej, mocniejszej pozycji. 

Dzięki temu, że jesteśmy członkiem Klastra prezentu-
jemy się jako silna grupa także podczas międzynaro-
dowych targów i innych ważnych imprez w branży 
budowlanej. Ułatwia to nawiązywanie biznesowych 
kontaktów i  wpływa pozytywnie na wizerunek naszej 
marki w kraju i zagranicą. Fakt przynależenia do klastra 
działa też na niższych poziomach, w przypadku drob-
nych spraw, dotyczących tzw. szarej codzienności w firmie. 

Liczę więc na to, że Klaster będzie rósł w siłę, a my wraz 
z nim. Gdybym miał wyrażać jakieś postulaty i refor-
matorskie życzenia, to chciałbym więcej bezpośred-
nich spotkań w ramach naszego Klastra. Poza tym, że 
przedstawiciele należących do niego firm poznają się 
wtedy osobiście, co zawsze korzystnie wpływa na dal-
szą współpracę, to podczas takich rozmów twarzą w 
twarz, rodzą się najciekawsze pomysły i projekty. Na 
przykład jedna ze spółek od dawna nosi się z pomysłem 
na produkcję, ale ma różne obawy, szuka podwykonaw-
ców i  podczas takiego spotkania okazuje się, że inna 
firma z Klastra może podjąć się części zadań, właśnie 
w tych obszarach, które stały pod dużym znakiem za-
pytania, albo podpowiada inne rozwiązanie problemu. 
Uważam, że klastrowicze powinni po prostu mieć szan-
sę lepiej się poznać.

PARKIET HAJNÓWKA ALINA WASILUK  

Walenty Wasiluk 

Właściciel firmy Parkiet Hajnówka.
Branża: budownictwo  / wyposażenie wnętrz

TIS GROUP

Tomasz Mańczuk 
Prezes Zarządu TIS Sp. z o.o.
Branża: budownictwo  / wyposażenie wnętrz

P.W. Vikking KTS Sp. z o.o. 
Tadeusz Konaszuk 

Właściciel firmy VIKKING.
Branża: budownictwo / wyposażenie wnętrz
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P.P.H. MELIOREX Sp. z o.o.

Piotr Paciorko
Prezes Zarządu P.P.H. MELIOREX
Branża: budownictwo

NETTO PLUS Sp. z o.o.

Cezary Krzysztof Dąbrowski 
Prezes Zarządu NETTO PLUS
Branża: produkcja materiałów budowlanych

MELIOREX - Przedsiębiorstwo rodzinne z ponad  
25-letnim doświadczeniem. Siedziba Przedsiębiorstwa 
znajduje się w woj. podlaskim, w miejscowości Szkocja  
(k. Suwałk). 

Nasze realizacje widoczne są na terenie całego kraju od 
podlaskiego, gdzie w listopadzie 2016r. została oddana do 
użytku wybudowana przez nas „obwodnica Raczek”, po 
województwo zachodniopomorskie, gdzie  obecnie 
trwają prace nad budową obwodnicy Koszalina i Sianowa. 
W województwie pomorskim MELIOREX możemy 
d o s t r z e c  n a  b u d o w i e  d ro g i  S - 7  G d a ń s k . 
W woj. warmińsko-mazurskim kontynuujemy budowę  
drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek 
wraz z budową obwodnicy Ostródy. W woj. 
mazowieckim realizujemy zadania w wielu dzielnicach 
Warszawy np. na Bemowie. Zakończone kontrakty 
są potwierdzeniem, że posiadamy doświadczenie, 
które umożliwia nam realizację nawet najbardziej 
skomplikowanych zleceń. Firma początkowo zajmowała 
się robotami związanymi z branżą wodno - kanalizacyjną. 

W roku 2014 rozszerzono zakres o sieci cieplne 
i kotłownie ekologiczne. Dziś oprócz tego MELIOREX 
zajmuje się wydobyciem i sprzedażą kopalin, hurtową 
sprzedażą paliw oraz transportem. Ciężka praca, 
sumienność oraz zaangażowanie zaowocowały 
szeregiem wyróżnień takich jak np.: Super Firmy, Złota 
100 podlaska, Diamenty Forbesa czy też gazele Biznesu.  
Dynamiczny rozwój umożliwia zatrudnienie praco-
wników z Polski jak również z krajów sąsiadujących.  
Bogata baza sprzętowa, rozwój technologiczny, 
organizacyjny i osobowy sprawiają, że firma stale się 
rozwija powiększając swoją bazę sprzętową.

RUTKOWSKI DEVELOPMENT 
Kamil Rutkowski 
Prezes Zarządu RUTKOWSKI DEVELOPMENT
Branża: budownictwo

„Co uważa Pan za swój osobisty sukces?

Sukces to Marka RUTKOWSKI DEVELOPMENT, która na 
przełomie kilku lat stała się liderem rynku deweloperskiego 
Północno-Wschodniej Polski. To właśnie tu, budujemy 
obiekty KLASY PREMIUM. Urodziliśmy się tutaj i jeste-
śmy lokalnymi patriotami. Uważamy, iż Podlasie i Mazury 
zasługują na prestiżowe inwestycje tak samo, jak duże 
miasta zachodniej Europy. Jako priorytet przy realizacji 
każdego przedsięwzięcia, stawiamy zadowolenie Klienta 
a detal, często lekceważony, jest naszym znakiem firmowym, 
czego dowodem jest wiele nagrodzonych inwestycji.

Jakie plany na przyszłość?

Plan na przyszłość to dalszy dynamiczny rozwój Naszej 
Firmy, poszerzanie oferty mieszkań i apartamentów 
na kolejne obszary Polski. Obecnie mamy kilkanaście 
projektów, jednak z dużą uwagą decydujemy 
o kolejnych z myślą, aby były to wyjątkowe przestrzenie 
miejskie, mające autorski design i nowoczesne 
rozwiązania. 

Oczekiwania związane z przynależnością do 
Wschodniego Klastra Budowlanego i jakie są 
pomysły na współpracę i wspólne projekty.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przynależności do 
Wschodniego Klastra Budowlanego. Jesteśmy pełni 
uznania dla działań naszego klastra, równocześnie 
mamy wizję wspólnych projektów. Najcenniejszy 
jest dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które 
przy wspólnej współpracy dają nam szansę na 
zaprojektowanie najbardziej innowacyjnego  budynku 
w regionie. Mam nadzieję że niedługo będziemy się 
mogli wszyscy o tym wspólnie przekonać. „

Twórcą idei oraz sukcesów NETTO jako outsourcingowego 
producenta płytek ceramicznych i gresowych jest Dr Cezary 
Krzysztof Dąbrowski, absolwent Akademii Medycznej 
w  Białymstoku na kierunku lekarskim. To zarazem twórca 
największej w Europie firmy dystrybucyjnej w branży 
płytek ceramicznych Cortina S.A., sprzedanej następnie 
największemu koncernowi branży budowlanej – Saint-
Gobain, właściciela takich MAREK jak Isover i Rigips oraz 
monopolisty w skali świata w szybach i systemach dociepleń. 

Za swój osobisty sukces uważamy stworzenie outsourcingo-
wej produkcji PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH jako 
pierwszej europejskiej fabryki w Indiach produkującej na rzecz 
europejskich fabryk płytek, o jakości ponad europejskiej.

Po drugie, wdrożenie własnych niespotykanych na rynku tech-
nologii, jak np. kolekcja Stardust w wykończeniu Sugar porów-
nywalny do efektów z rozsypanymi skrzącymi się kryształkami 
Swarovskiego. TZW 2 IN 1 EKSKLUZYWNA PŁYTKA ŚWIECĄCA 
SIĘ HIGH-TECH A ZARAZEM ANTYPOŚLIZGOWA. Kolekcja ta 
była wielokrotnie nagradzana na wielu targach międzynaro-
dowych oraz zdobyła tytuł Perła Ceramiki na polskim rynku.

Acz za największy swój sukces, firma uważa sprzedaż na 
wszystkich kontynentach, w tym do kolebki przemysłu cera-
micznego, czyli do Włoch.

Jakie plany na przyszłość ma firma NETTO?

Przyszłość firmy to zwiększenie portfolio fabryk, na rzecz któ-
rych będziemy produkować nasze płytki ceramiczne jak i gre-
sowe, wprowadzenie nowych technologii oraz zwiększenie 
światowej ekspansji. Przynależność do Wschodniego Klastra 
Budowlanego postrzegamy jako szansę na dalszy rozwój, 
podejmowanie współpracy branżowej z pozostałymi Klastro-
wiczami, a co za tym idzie zdobywanie nowych rynków. W ra-
mach Klastra firma uczestniczy w misjach targowych, planuje 
wystawiennictwo na największych targach budowlanych w 
skali świata. A lokalnie oferuje szansę na zaspokojenie potrzeb 
członków Klastra w niepowtarzalne płytki o topowej jakości. 



Elektromontaż Wschód sp. z o. o. jest specjalistycznym 
przedsiębiorstwem branży elektroenergetycznej, dzia-
łającym na rynku od ponad 25 lat. Marka Elektromon-
taż sięga dużo wcześniej i na trwałe wpisała się w histo-
rię polskiej elektroenergetyki przemysłowej.

Jest doskonale znana i rozpoznawalna wśród inwesto-
rów branżowych oraz w środowisku inżynierów elek-
tryków i elektromonterów. To właśnie Elektromontaż 
był odpowiedzialny za budowę najbardziej znanych 
i kluczowych dla rozwoju gospodarki  naszego kraju 
obiektów przemysłowych w zakresie elektrycznym. 

Wspólnie z  Pracownią Projektową Enspro sp. z o.o. (na ryn-
ku od 20 lat) i Białostockim Przedsiębiorstwem Instalacji  
Elektrycznych sp. z o.o. (na rynku od 55 lat) stworzyliśmy grupę 
kapitałową  Elmont Grupa S.A. w 100% z polskim kapitałem. 
Jako nieliczni możemy teraz zaoferować naszym klientom 
kompleksową realizację inwestycji od analizy i  koncepcji 
począwszy, poprzez zaprojektowanie i wybudowanie, na 
uruchomieniu i oddaniu do użytkowania skończywszy.  
Nasze brygady montażowe i serwisowe działają w całej Polsce. 
Dysponujemy własnym sprzętem specjalistycznym i  jeste-
śmy  w stanie prowadzić kilkadziesiąt projektów jednocześnie.

Uważam, że firmy regionalne powinny ze sobą współpra-
cować, a w określonych przypadkach łączyć siły w grupach 
kapitałowych. Myślę tu zarówno o firmach niekonkurują-
cych ze sobą i wzajemnie uzupełniających swoje usługi, jak 
i o firmach będących w bezpośredniej konkurencji. 
Łączenie jest jedną z dróg rozwojowych i w szybkim cza-
sie pomaga zbudować przewagę konkurencyjną na rynku. 
Jesteśmy tego najlepszym przykładem. 

Doskonałym miejscem do nawiązania wzajemnych  kon-
taktów i rozpoczęcia ścisłej współpracy jest Wschodni Kla-
ster Budowlany. Działalność klastra ułatwia firmom rozwija-
jącym się, jak i tym z dużym dorobkiem i znaczącą pozycją 
na rynku nawiązanie wzajemnych relacji, uczestnictwo 
w  misjach gospodarczych, zdobywanie wiedzy praktycznej 
w  zakresie pozyskania i  realizacji kontraktów za granicą.

„Idea klasteringu we Wschodnim Klastrze Budow-
lanym z pewnością pomaga kreowaniu kapitału 
intelektualnego przedsiębiorstw w nim uczestni-
czących. Dzięki potencjałowi firm członkowskich 
podejmowane w ramach inicjatywy działania po-
zwalają im osiągnąć przewagę konkurencyjną.

W moim odczuciu przynależność do Klastra ma nie tylko 
wymiar prestiżowy ale nade wszystko biznesowy - daje 
szanse na rozwój, poszerzenie rynków a także wymianę 
doświadczeń i wiedzy - o co w środowisku biznesowym 
nie jest tak łatwo. Z naszej - ponad 18 letniej perspek-
tywy w branży stolarki otworowej - widzimy ogromny 
potencjał w tego typu współpracy. 

Gdy Vito Polska startowało z produkcją okien, wiedzy 
i  branżowego wsparcia było jak na lekarstwo.

Dziś - już jako producent innowacyjnej technologii pro-
dukcji okien PVC i całkiem poważny gracz na rynku chęt-
nie dzielimy się wiedzą. Jesteśmy przekonani, że eduka-
cja rynku jest wciąż potrzebna. 

Mamy nadzieję, że twórcy i członkowie Wschodniego 
Klastra Budowlanego nadal będą rozwijać inicjatywy 
z  otoczenia biznesu oraz przysłużą się dalszemu rozwo-
jowi branży budowlanej i  podmiotów na nich działają-
cych. Jesteśmy otwarci na współpracę i wspólne projekty”.

Od urodzenia związany z Białymstokiem Doświadczenie 
w biznesie zbierał od najmłodszych lat w prowadzonych 
przez rodzinę firmach budowlanych w kraju i za granicą. 
Prowadzi własny biznes od 19 roku życia. Laureat wielu 
nagród i wyróżnień w branży. Aktywny członek Wschod-
niego Klastra Budowlanego, lider wśród dystrybutorów 
mebli  na wymiar  oraz sprzętu AGD w Polsce. 

13VIP od 18 lat tworzy wymarzone wnętrza najbardziej 
wymagających Klientów. Na indywidualne zamówienie, 
projektujemy i dostarczamy Klientom meble kuchenne i za-
budowy meblowe producentów klasy premium oraz sprzęt 
AGD i wyposażenie kuchni najlepszych światowych marek. 
W ostatnich latach z  powodu zaprzestania współpracy 
z  krajami z Europy wschodniej coraz prężniej rozwijamy się 
zarówno na rynku polskim, jak i w  krajach UE. 

Kompleksowość i najwyższa jakość – taką ideą kieruje-
my się od lat, zyskując grono zadowolonych Klientów. 
Pragniemy wkraczać na nowe rynki z indywidualnymi 
produktami, także autorską linią mebli kuchennych kla-
sy premium. Nasz rozwój idzie w parze z rozwojem firm, 
z którymi współpracujemy, dzięki temu uzyskaliśmy 
możliwość dostarczania produktów do miejsc na całym 
świecie. Wyróżnia nas to, że oferujemy kompleksowość 
– realizujemy projekty od początku do końca, angażując 
się w  każdy etap realizacji, oferując naszym Klientom nie 
tylko meble, ale też sprzęt AGD, niezbędne wyposażenie 
kuchni i  profesjonalną opiekę nad inwestycją. Nie boimy 
się wyzwań, realizujemy nieszablonowe projekty. 

Dzięki współpracy z uznanymi architektami wnętrz oraz 
naszymi partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne 
produkty, które chcielibyśmy sprzedawać na arenie mię-
dzynarodowej. Wspólne działania ze Wschodnim Klastrem 
Budowlanym dają nam nowe możliwości, otwierają hory-
zonty do zyskania solidnych partnerów na całym świecie. 
Od 2019 roku posiadamy własne zaplecze techniczne, 
gdzie produkujemy autorskie linie mebli. 

ELMONT GRUPA S.A 

Artur Łaszkiewicz 

Prezes Zarządu Elmont Grupa S.A 
Branża: budownictwo / elektroenergetyka

13VIP SP. Z O.O. SP.K 

Piotr Zubrycki 

CEO  13VIP Sp. z o.o. sp.k. 
Branża: budownictwo / wyposażenie wnętrz

VITO POLSKA SP. Z O.O 

Witold Michalak
Prezes Vito Polska Sp. z o.o
Branża: budownictwo

4 home & kitchen

4 home & kitchen 4 home & kitchen

4 home & kitchen 4 home & kitchen



Wschodni Klaster Budowlany:

Wschodni Klaster Budowlany  zrzesza podmioty z branży budowlanej oraz instytucje otoczenia biznesu z obszaru całej Polski. Celem a zarazem misją 
Wschodniego Klastra Budowlanego jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stwo-
rzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań 
pomiędzy członkami Klastra, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami naukowymi w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze 
usług budowlanych. Wschodni Klaster cieszy się wsparciem samorządów lokalnych, angażuje się w szereg przejawów współpracy gospodarczej na 
szczeblu regionalnym i krajowym. 

Siłą Wschodniego Klastra Budowlanego są jego członkowie, kooperujący ze sobą i kreujący nowe rozwiązania biznesowe. Rdzeniem Klastra są przedsię-
biorstwa, zarówno te  o ugruntowanej, m.in. kilkudziesięcioletniej historii, jak też podmioty dynamiczne, zawiązane w ostatnim czasie. Siedziba Klastra 
zlokalizowana jest w Białymstoku, koordynatorem Klastra jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.
Jako, że jesteśmy organizacją o ugruntowanej pozycji, wspieramy polskie przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej przyczyniając się do ich rozwoju, 
postanowilismy zmienić nazwę na Polski Klaster Budowlany - Krajowy Klaster Kluczowy.

Wydawnictwa Wschodniego Klastra Budowlanego

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany



Krajowy Klaster Kluczowy:

Wschodni Klaster Budowlany uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego, który nadawany jest przez Ministra Gospodarki, w następstwie rozstrzygnię-
cia wieloetapowego, ogólnopolskiego konkursu. Na obecną chwilę, jedynie 7 klastrów w Polsce może poszczycić się posiadaniem tego tytułu. Krajowe 
Klastry Kluczowe są to klastry duże, reprezentujące strategiczne branże kraju, posiadające przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych. Budow-
nictwo energooszczędne, wyróżnik Wschodniego Klastra Budowlanego, jest zarazem jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji (jak współcześnie 
określa się najbardziej rozwojowe sektory narodowej gospodarki). Konkurs na wybór Krajowych Klastrów Kluczowych został przeprowadzony przez  
Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polską Agencją Roz-
woju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wschodni Klaster Budowlany jako Krajowy Klaster Kluczowy jest strukturą realizacji polityki rozwoju gospodarczego kraju. Celem polityki klastrowej 
państwa polskiego jest  m.in. wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji 
i przepływów wiedzy w ramach Klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych: Klastrów Kluczowych.

Foldery  Wschodniego Klastra Budowlanego



Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Klastrem:

Chęć wspólnego osiągania celów, współpraca i jedność w działaniu na rzecz spraw dla nas ważnych sprawia, iż łączymy siły by pokonać pojawiające się 

przeszkody. Integracja i poczucie odpowiedzialności za wspólne działania czyni nasz Klaster wyjątkowym!

1. Skupienie potencjału przedsiębiorstw,  dostęp do sieci powiązań i kontaktów biznesowych. 

2. Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze.

3. Szansa na rozwój, współpracę branżową, pozyskanie nowych rynków. 

4. Integracja środowiska przedsiębiorstw z branży budowlanej i branż powiązanych łańcuchem wartości.

5. Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej.

6. Możliwość nawiązania współpracy z firmami konkurencyjnymi.

7. Zwiększone szanse na pozyskiwanie dofinansowania z UE w realizacji projektów firm klastrowych. 

8. Możliwość aplikowania w konkursach UE dedykowanych tylko i wyłącznie do Krajowych Klastrów Kluczowych.

9. Zwiększenie rozpoznawalności marki poprzez działania marketingowe w szerokim zakresie.

10. Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników.

11. Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich.

12. Integracja środowiska przedsiębiorstw z branży, możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi.

13. Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług.

14. Korzyści zewnętrzne w zakresie dyfuzji technologii i przepływów wiedzy wynikające z bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami Klastra.

Folder angielsko-rosyjski  Wschodniego Klastra Budowlanego



Nasza Działalność polega na: Wschodni Klaster Budowlany to:
1. Cyklicznych spotkaniach klastrowych.

2. Spotkaniach branżowych oraz B2B.

3. Promocji działalności Klastra oraz jego uczestników.

4. Aktywnym udziale w targach oraz prestiżowych wydarzeniach gospodarczych. 

5. Organizowaniu oraz współpracy w zakresie szkoleń, konferencji, seminariów.

6. Organizowaniu misji gospodarczych.

7. Działalności wydawniczej w zakresie specjalistycznych materiałów. 

informacyjnych i reklamowych.

8. Współpracy w zakresie kreowania wspólnych produktów oraz przedsięwzięć.

9. Przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, 

badawczych, szkoleniowych oraz promocyjnych finansowanych ze środków UE. 

Aktywnym przepływie informacji branżowych poprzez mailing oraz newsletter.

1. Największy Polski Klaster budowlany, działający najdłużej na rynku.

2. Zrzesza ponad 160 firm oraz instytucji, współpracuje z uczelniami wyższymi  

i parkami naukowo- technologicznymi.

3. Jedyny Krajowy Klaster Kluczowy w budownictwie.

4. Skupia wszystkie sektory z branży.

5. Jedna z największych Organizacji  we Wschodniej Polsce.

6. Wspiera i promuje polskie budownictwo, nowe trendy oraz rozwój rynku.

7. Reprezentuje Partnerów  lokalnie, regionalnie oraz na arenie krajowej.

8. Wdraża innowacje w budownictwie.

9. Wspiera przepływ wiedzy oraz technologii.

10. Zapewnia dostęp do sieci powiązań i kontaktów partnerów.

11. Promuje firmy, usługi oraz produkty  firm klastrowych.

12. Łączy potencjał klastrowiczów przez co poszerza ofertę handlową.

13. Obejmuje patronatami wydarzenia branżowe, wspiera merytorycznie inicjatywy 

związane z budownictwem.

14. Podejmuje kooperację międzynarodową, przez co zdobywa nowe rynki.

Materiały POS Wschodniego Klastra Budowlanego
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WSPÓLNE PROJEKTY 
START-UPY

PRACE BADAWCZE  
I ROZWOJOWE 

KSZTAŁCENIE 
ZAWODOWE

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA

Klaster obsługuje biuro obsługi inwestycji, 
które w kompleksowy sposób odpowiada 
za realizację inwestycji, począwszy od 
pozyskania finansowania z  projektów 
unijnych.

Naszym głównym celem jest utworzenie 
wspólnego Centrum B+R, które będzie 
dostępne wszystkim Klastrowiczom do jak 
najbardziej efektywnej współpracy  
w ramach rozwoju branży budowlanej.

Kooperacja w ramach Wschodniego Klastra 
Budowlanego skutkuje nawiązaniem 
trwałych relacji biznesowych oraz 
podejmowania wspólnych inicjatyw. 

Realizacja indywidualnych projektów 
opartych często o innowacyjne rozwiązania 
techniczne bądź technologiczne, skutkuje 
zazwyczaj utworzeniem nowych Spółek.  
WKB często staje się inkubatorem od 
powstawania, jak i finansowania nowych 
podmiotów w formie start-upów, 
które z uwagi na swoją krótką historię 
i  poszukiwanie odpowiedniego modelu 
biznesowego, korzystają z wiedzy 
i doświadczenia Klastrowiczów.

Koordynujemy projekty szkoleniowe 
(tzw. miękkie) dla szkół i uczelni. 
Podjęliśmy współpracę ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi w zakresie 
praktycznego kształcenia studentów oraz 
dostosowania jakości kształcenia 
do wymagań rynkowych, jak 
i  zawodowych, przy współpracy 
i inicjatywie firm klastrowych.

W zakresie współpracy międzynarodowej 
skupiamy się na umiędzynarodowieniu 
firm działających w Klastrze poprzez 
obecność na różnego rodzaju wydarze-
niach branżowych. Ponadto, pozyskuje-
my kontakty do firm budowlanych oraz 
organizujemy spotkania w formule b2b z 
przedstawicielstwami z wybranych regio-
nów  krajów europejskich. Podejmujemy 
organizację wydarzeń biznesowych rów-
nież na Wschodzie jak i działania na rzecz 
polepszania stosunków gospodarczych z 
naszymi sąsiadami.

Inicjatywy Polskiego Klastra Budowlanego
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Klaster jest organizatorem zagranicznych 
misji handlo- wych, targów oraz wystaw.  
Zasadniczym celem organizowanych 
przez Wschodni Klaster Budowlany misji 
gospodarczych jest stworzenie Członkom 
Klastra warunków do współpracy z 
partnerami zagranicznymi oraz nawiązanie 
lub rozszerzenie kontaktów handlowo - 
gospodarczych.  

MISJE HANDLOWE 
I GOSPODARCZE: TARGI KONGRESY 

I KONFERENCJE SZKOLENIA

Jesteśmy na najważniejszych imprezach 
targowych. Udział Klastra na branżowych 
wydarzeniach targowych zarówno na 
szczeblu krajowym jak i międzynarodo-
wym, pozwala na aktywny monitoring 
trendów panujących w budownictwie oraz 
szeroką formę promocji firm zrzeszonych 
w Klastrze jak i samej idei klasteringu.  

Jesteśmy organizatorem ważnych 
wydarzeń gospodarczych . Głównym 
celem organizowanych przez PSDIK - WKB 
Kongresów oraz Konferencji jest stworzenie 
platformy do merytorycznej debaty 
na temat branży budowlanej, podjęcia 
dyskusji eksperckiej, przedstawienia 
możliwości współpracy przedsiębiorców, 
jednostek samorządu terytorialnego, przy 
wspólnym udziale przedstawicieli sektora 
naukowego.

Organizujemy szkolenia na potrzeby 
członków klastra.  Podniesienie kluczowych 
kompetencji oraz umiejętności jest 
podstawowym celem szkoleń branżowych, 
dedy-kowanych zarówno dla szczebla 
zarządzającego jak i pracowników Firm 
zrzeszonych w ramach Wschodniego 
Klastra Budowlanego. Szkolenia 
dedykowane są zarówno  
ogólnym potrzebom branży jak 
i wewnętrznym potrzebom firm 
klastrowych.  

Działania Polskiego Klastra Budowlanego



WSPÓLNE KONSORCJA 
FIRM KLASTROWYCH

GRUPY ZADANIOWE 
KLASTRA

PARTNERSTWA

Wschodni Klaster Budowlany jest jedną 
z nielicznych organizacji działających na 
Polskim rynku zdolnym tworzyć wspólne 
konsorcja do różnych zadań.  W ramach 
klastra tworzymy konsorcja do wspólnych 
wystąpień , składamy wspólne oferty.  
Wspieramy się wzajemnie i tworzymy 
pełen łańcuch dostaw.

W latach ubiegłych udało się stworzyć 
kilka spółek zależnych dedykowanych 
konkretnym inwestycjom / badaniom 
czy nowym wdrożeniom innowacyjnych  
technologii.

W ramach Wschodniego Klastra 
Budowlanego działają grupy zadaniowe. 
Grupy mają na celu rozwiązywać 
poszczególne problemy występujące 
w organizacjach / firmach należących 
do klastra.

W ostatnim czasie działało 12 grup 
zadaniowych zajmujących się różnymi 
aspektami życia gospodarczego. Wymienić 
warto grupę zadaniową do rozwoju rynku 
Białoruskiego.  Grupę zadaniową do 
innowacyjnych technologii zajmującą się 
obecnie wdrożeniem 6 nowych rozwiązań 
i technologii dla budownictwa, czy grupę 
do realizacji zadań na rynku krajowym .

Posiadamy wielu Partnerów  
w  zakresie współpracy biznesowej, 
naukowej oraz gospodarczej.  
Wspólne działania podejmujemy  
z Instytucjami Otoczenia Biznesu, 
Organizacjami pozarządowymi,  
Instytutami Transferu Technologii, 
jak i  z  Parkami Naukowo- 
Technologicznymi.  
Współpracujemy również  
z jednostkami samorządów 
terytorialnych oraz władz lokalnych.

Inicjatywy Polskiego Klastra Budowlanego

WSPÓŁPRACA
WEWNĘTRZNA KLASTRA

Podstawowy obszar działań 
z zakresu współpracy klastrowej stanowią 
cykliczne spotkania Członków WKB, 
spotkania branżowe oraz B2B. Skupienie 
potencjału przedsiębiorstw w strukturze 
Klastra umożliwia wspólne, wiarygodne 
oraz uproszczone pozyskiwanie 
strategicznych kontraktów oraz nowych 
rynków zbytu. Wspólna kooperacja 
ułatwia również dostęp do sieci 
powiązań, kontaktów oraz potencjalnych 
kontrahentów.
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INTEGRACJA ŚRODOWISKA 
BUDOWLANEGO

REPREZENTACJA 
ŚRODOWISKA I POLSKIEJ 
BRANŻY BUDOWLANEJ

LOBBING NA RZECZ FIRM 
KLASTROWYCH I POLSKIEJ 
BRANŻY BUDOWLANEJ

JESTEŚMY 
REPREZENTOWANI W 
NAJWAŻNIEJSZYCH 
GREMIACH KRAJOWYCH

Wschodni Klaster Budowlany przez 
szeroko zakrojoną swoją działalność liczne 
konferencje , sympozja , targi czy szkolenia 
stał się miejscem wymiany wiedzy 
i informacji. Liczne spotkania członków 
klastra i firm z branży budowlanej 
i pokrewnej przyczyniły się do integracji 
środowiska w skali dotąd nie występującej 
na rynku polskim . Ilość , mnogość oraz 
wysoka jakość zakresu tematycznego 
przyczyniła się do integracji środowiska 
wokół klastra. 

Wschodnie Klaster Budowlany jest 
największą organizacją zrzeszającą firmy 
branży budowlanej w Polsce ponad 
280 członków i wielu sympatyków 
klastra.  Pozwala to śmiało stwierdzić, 
że reprezentujemy interesy polskiego 
budownictwa. W najbliższych latach dzięki 
dynamicznie rosnącemu zapotrzebowaniu 
na budowanie silnych więzi współpracy 
i powiązań kooperacyjnym chcemy 
umacniać swoją pozycje i tworzyć 
regionalne struktury naszej organizacji.

Dzięki silnej pozycji Wschodniego Klastra 
Budowlanego i jego liczebności staramy 
się kształtować przyjazne środowisko 
współpracy i rozwoju firm członkowskich.  
Udaje się nam rozwiązywać liczne 
trudności i je przezwyciężać.  
Wspólnie realizujemy cele i polityki 
pomagające wdrażać nowe Polskie 
produkty i usługi na rynkach zewnętrznych.

Uczestniczymy w pracach komisji na 
szczeblach regionalnych i krajowych. 
Konsultujemy akty korzystając 
z opinii naszych członków. 
Skutecznie reprezentujemy członków 
klastra w tworzeniu przyjaznego 
otoczenia życia biznesowego. 
Nasi członkowie zasiadają w licznych 
radach a głos klastra i branży ważnym 
czynnikiem podejmowania decyzji. 
Za pośrednictwem organów 
w skład których wchodzimy mamy duży 
wpływ na kształtowanie stosunków 
społeczno – gospodarczych.

Działania Polskiego Klastra Budowlanego
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Krajowy Klaster Kluczowy
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LAN Technika
INSTALACJE   TELETECHNICZNE
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Polski Klaster Budowlany



P.B. Eko-System Sp. .J - Blok mieszkalny Apartamenty Wiejska w Białymstoku. 

Spółka UNIBEP S.A. - Biurowiec Corius w Warszawie.

Mostostal Puławy S.A. - Kryty tor kolarski i obiekty towarzyszące w Pruszkowie koło Warszawy. Mostostal Puławy S.A. - Most im. Jana Pawła II przez rz. Wisłę w Puławach.

REALIZACJE NASZYCH KLASTROWICZÓW

NAZWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny wielorodzinny z
lokalami usługowymi i miejscami garażowymi

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Białystok, ul. Kręta 2

NAZWA FIRMY

Przedsiębiorstwo Budowlane Eko-System
Kostro, Radlmacher s.j.

KONTAKT

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4
15-111 Białystok

tel. +48 85 743-56 31
eko-system@eko-system.pl

SPECJALIZACJA 

budownictwo przemysłowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo handlowo-usługowe

Z podziemnej hali garażowej na poziomy mieszkalne dosta-
niemy się nowoczesnymi cichobieżnymi windami. W budynku 
znajdują się mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe o zróżnico-
wanej powierzchni od 26m2 do 67m2 oraz układach architekto-
niczno-funkcjonalnych zapewniających optymalne wykorzysta-
nie metrażu. 

Wszystkie mieszkania zaprojektowano z dbałością o przyjazny 
charakter i maksymalną wygodę. Liczne przeszklenia, duże 
okna, balkony spełnią oczekiwania nawet najbardziej wyma-
gających klientów, zapewniając doskonałe nasłonecznienie 
poszczególnych lokali, a tym samym wysoki komfort życia ich 
mieszkańcom. Przestronne wnętrza dadzą poczucie pełnej 
swobody we własnym domu. Na atrakcyjność lokali na najwyż-
szych kondygnacjach wpłynie piękny widok na panoramę mia-
sta. W budynku zainstalowano najnowocześniejszy system in-
stalacji przeciwpożarowej, w tym wentylacji oddymiającej.

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność
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PB-U BIRKBUD - Blok mieszkalny, Białystok, Al. J. Pawła II.

 PB-U BIRKBUD - Blok mieszkalny, Białystok, ul. Hetmańska.

 Rutkowski Development - Marina House apartamentowiec nad jeziorem Niegocin w Gizycku.

 Firma Rutkowski Development - Osiedle Komfort House przy ulicy Miłosza w Ełku. MAR-BUD Budownictwo Sp. z o. o. - Miedzynarodowy Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie.. 

F.B.I. TASBUD S.A.  - DOM KULTURY „KADR”,  Warszawa, ul. Rzymowskiego 32.

MAR-BUD Budownictwo Sp. z o. o.  - Stadion Legii przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. 

REALIZACJE NASZYCH KLASTROWICZÓW



„Coral”  W. Perkowski, J. Perkowski Sp. J. - Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. 

BUDREM Group Sp. z o. o. - Sortownia owoców z zapleczem sanitarno-higienicznym i biurowym w Białej Rawskiej.

 Spółka UNIBEP S.A. - Osiedle Słodowiec City w Warszawie.

Spółka UNIBEP S.A. - Osiedle Słodowiec City w Warszawie. Firma  PXF Lighting. - Szpital Pediatryczny WUM, oprawy oświetleniowe. 

BUDREM Group Sp. z o. o. - Budynek sortowni dla grupy SADCO Sp z o.o., 
pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie.



Kombinat Budowlany Sp. z o. o. - Zacisze Dolistówki, zespół budynków,  
ul. 42 Pułku Piechoty, Białystok. Spółka UNIBEP S.A. - Galeria Północna przy ul. Światowida na warszawskiej Białołęce.

 F.B.I. TASBUD S.A. - ECHO „NOWY MOKOTÓW”,  Warszawa.Firma FADBET - Apartamenty przy Operze, ul. Kijowska 7 - Białystok. 

Kombinat Budowlany Sp. z o. o. - Nowa Wygoda - kompleks kameralnych budynków 
wielorodzinnych, ul. 42 Pułku Piechoty, Białystok. 

P.B. Eko-System Sp. .J.  - Salon samochodowy  BMW, DODGE, JAGUAR, LANCIA,  
LAND-ROVER. w Porosłach.

Firma W.AWRUK Stolarka Budowlana - Ośrodek Sportu i Rekracji w Olsztynie 
zabudowa ścienna w okleinie naturalnej.



Danwood S.A. specjalizuje się w budowie domów prefabrykowanych w systemie drewnianej 
konstrukcji szkieletowej dla klientów indywidualnych. Swoim klientom oferuje szeroki wybór 
gotowych projektów domów – od bungalowów, poprzez domy półtora- i dwukondygnacyj-
ne, po domy dwurodzinne, w różnych stylach – tradycyjnym i nowoczesnym. Klienci mogą wy-
brać spośród dwóch standardów wykończenia – dom w stanie deweloperskim lub dom „pod 
klucz”. Okres budowy domu Danwood jest bardzo krótki – od momentu podpisania umowy, 
poprzez produkcję w naszym zakładzie, do czasu dostarczenia oraz zmontowania – może wyno-
sić tylko 6 miesięcy. Zarówno w Polsce, jak i zagranicą Spółka sprzedaje domy pod własną marką  
DAN-WOOD HOUSE. Obecnie większość produkcji kieruje na eksport do państw Unii Europejskiej. 
W wybudowanych przez Danwood domach mieszkają głównie Niemcy, Austriacy, Brytyjczycy oraz 
Irlandczycy, a także Szwajcarzy, Duńczycy, Włosi, Francuzi i oczywiście Polacy.

Danwood S.A.
ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 730 00 01
e-mail: info@danwood.pl
www.danwood.pl

Reprezentujemy polskie 
firmy budowlane.

Pomagamy w rozwoju 
klastrowych przedsiębiorstw.

LAN Technika
INSTALACJE   TELETECHNICZNE

Firma LAN Technika powstała w 2003r.i od tamtej pory jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku 
w branży inteligentnych rozwiązań w teletechnice. LAN Technika, jako firma działająca prężnie od wielu lat na 
polskim rynku, posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zagadnień związanych z budową:

• instalacji niskoprądowych i energetycznych,
• systemów BMS - zarządzania i kontroli budynków,
• systemów sieci lokalnych i rozległych,
• sieci światłowodowe.

LAN Technika specjalizuje się także w następujących obszarach biznesowych:

• dystrybucja nośników danych,
• dystrybucja sprzętu komputerowego,
• usługi serwisowe.

LAN Technika
ul. Handlowa 7/203, 15-399 Białystok
Tel.: (085) 667 08 64
e-mail: biuro@lantechnika.pl 
www.lantechnika.pl



Unibep S.A. z Bielska Podlaskiego jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych  
w Polsce, funkcjonującym na rynku ponad 65 lat. Jest spółką tylko z polskim kapitałem, od 2008 roku 
notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Biznes w ramach Grupy Kapitałowej UNIBEP zbudowany jest na pięciu uzupełniających się 
segmentach: generalnym wykonawstwie w Polsce, generalnym wykonawstwie za granicą,  produkcji 
modułów drewnianych do budowy i montażu domów wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności 
publicznej,   budownictwie drogowym i mostowym oraz działalności deweloperskiej. 

Unibep S.A. to największy polski eksporter usług budowlanych, pracuje na rynkach: rosyjskim, 
białoruskim, norweskim i niemieckim. Firma zbudowała wiele prestiżowych obiektów w kraju:  
Operę i Filharmonię Podlaską w Białymstoku, czy biurowiec Corius na terenie warszawskiego 
Okęcie Business Park, i za granicą, m.in. centrum usługowo – biznesowe „Airport City Sankt 
Petersburg” z hotelem Crowne Plaza w Sankt Petersburgu, hoTel.:„Victoria” w Mińsku na Białorusi.
Grupa Unibep wciąż się rozwija – w 2014 roku przychód Grupy przekroczył miliard złotych,  
w firmie pracuje blisko 1000 osób.

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 731 80 00, fax: 85 730 68 68
e-mail: biuro@unibep.pl
www.unibep.pl

Mostostal Puławy S.A. koncentruje swoją działalność w kilku segmentach rynku budowlanego: 
budownictwo kubaturowe, budownictwo przemysłowe (m.in. chemiczne, petrochemiczne), 
energetyka i ochrona środowiska, infrastruktura komunikacyjna, kolejowa i  lotniskowa. Firma 
specjalizuje się w produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Spółka dynamicznie rozwija swoją 
działalność eksportową , która od najwcześniejszych lat istnienia firmy stanowi poważny segment jej 
działalności. Z biegiem czasu przedsiębiorstwo zdobyło doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia 
do samodzielnego prowadzenia robót zagranicznych. W realizacji usług eksportowych Mostostal 
Puławy S.A. współpracuje z dużymi światowymi korporacjami operującymi na całym świecie. 
Realizację ofertowanych usług zapewnia wysoko wykwalifikowana załoga i odpowiednia struktura 
organizacyjna. Wysokie standardy pracy oraz partnerstwo we współpracy z inwestorem wyróżniają 
firmę na rynku.

Mostostal Puławy S.A. 
ul. Budowlanych 5, 24-110 Puławy-Azoty 
Tel.: 81 473 12 40, fax: 81 473 12 44  
e-mail: info@mostostal-pulawy.com.pl 
www.mostostal-pulawy.com.pl

Inicjujemy partnerstwa
międzysektorowe.

Zdobywamy nowe 
zagraniczne rynki zbytu.



Elektromontaż Wschód sp. z o. o.
Łyski 1a, 16-070 Choroszcz
Tel.: 85 717 17 17,  fax: 85 717 17 18
www.elektromontazwschod.pl
elmont@elektromontazwschod.pl

F.B.I. TASBUD S.A.
ul. Balaton 20, 01-981 Warszawa
Tel.: 22 834 26 47, fax: 22 835 45 93
e-mail: biuro@fbitasbud.pl
www.fbitasbud.pl

Głównym profilem działalności F.B.I. TASBUD S.A. od ponad 30 lat jest generalne wykonawstwo inwestycji 
kubaturowych. Firma oprócz rynku rodzimego znana jest również na rynkach wschodnich, azjatyckim 
i afrykańskim. Przedsiębiorstwo sukcesywnie rozbudowuje w swej strukturze segment budownictwa 
eksportowego, którego główne ogniwo stanowią doskonali polscy specjaliści, posiadający wiedzę 
i doświadczenie w handlu zagranicznym oparte również o znajomość lokalnych uwarunkowań. 
Realizacja tych przedsięwzięć umożliwiła wdrożenie w F.B.I. TASBUD S.A. profesjonalnych metod 
zarządzania procesami, dzięki którym każdy etap procesu budowlanego pozostaje pod szczególną 
kontrolą, nadzorem wykonawczym i inwestycyjnym, zapewniając w ten sposób utrzymanie polityki 
jakości na najwyższym poziomie.

Elektromontaż Wschód sp. z o. o. jest specjalistycznym przedsiębiorstwem branży elektroenergetycznej, działającym 
na rynku od ponad 25 lat. Marka Elektromontaż sięga dużo wcześniej i na trwałe wpisała się w historię polskiej 
elektroenergetyki przemysłowej. Jest doskonale znana i rozpoznawalna wśród inwestorów branżowych oraz 
w  środowisku inżynierów elektryków i elektromonterów. To właśnie Elektromontaż był odpowiedzialny za budowę 
najbardziej znanych i kluczowych dla rozwoju gospodarki  naszego kraju obiektów przemysłowych w zakresie 
elektrycznym. Dziedzicząc te osiągnięcia z pokorą i determinacją cały czas rozwijamy i poszerzamy naszą wiedzę 
inżynierską i możliwości, aby godnie kontynuować rozpoczęte dzieło. Od lat myślimy i budujemy dla przyszłych 
pokoleń, dlatego jedną z dróg, którą idziemy jest energetyka odnawialna.  

Wspólnie z  Pracownią Projektową Enspro sp. z o.o. (na rynku od 20 lat) i Białostockim Przedsiębiorstwem Instalacji 
Elektrycznych sp. z o.o. (na rynku od 55 lat) stworzyliśmy grupę kapitałową  Elmont Grupa S.A. w 100% z polskim 
kapitałem. Jako nieliczni możemy teraz zaoferować naszym klientom kompleksową realizację inwestycji od analizy 
i koncepcji począwszy, poprzez zaprojektowanie i wybudowanie, na uruchomieniu i oddaniu do użytkowania 
skończywszy. Nasze brygady montażowe i serwisowe działają w całej Polsce. Dysponujemy własnym sprzętem 
specjalistycznym i jesteśmy  w stanie prowadzić kilkadziesiąt projektów jednocześnie.

Po zakończeniu inwestycji nie kończy się nasza rola - wykonujemy również  usługi związane z eksploatacją i serwisem. 
Dzięki temu klient nie musi martwić się o energię i może skupić się wyłącznie na swoim celu.

Wspólne planowanie 
i realizacja inwestycji.

Wspólne projekty 
badawczo-rozwojowe.



Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna 
i ceniona od wielu lat za granicą. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę 
Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno–
usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi  
w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, 
przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility 
management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami.

O sukcesach firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą, 
jesteśmy w stanie zaoferować usługi idealnie dopasowane do potrzeb Klientów. Działamy rzetelnie 
i profesjonalnie, realizując powierzone nam kontrakty w oparciu o międzynarodowe standardy 
zarządzania. W naszej działalności kierujemy się koncepcją zrównoważonego rozwoju, dążąc do tego 
by odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe zachodzące 
w Budimeksie. Chcemy również, by CSR stawał się elementem strategii biznesowej firmy.

Od 1995 roku Budimex jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od roku 
2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Silną 
pozycję rynkową Budimeksu potwierdził i ugruntował zakup akcji spółki przez jedną z największych 
firm budowlanych na świecie – hiszpański Ferrovial. Od 2000 roku Hiszpanie są naszym strategicznym 
inwestorem, posiadającym ponad połowę akcji Budimeksu. Potencjał Ferrovialu, jego pozycja rynkowa 
i know-how wspierają naszą przewagę konkurencyjną. Grupa Budimex zatrudnia prawie 5 tys. osób 
i współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów realizując ponad 100 kontraktów w ciągu roku.

Budimex S.A. 
Centrala: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Tel.: 22 623 60 00, fax: 22 623 60 01
e-mail: info@budimex.pl; www.budimex.com.pl

Palisander wynajmuje systemy szalunkowe przedsiębiorstwom budowlanym na terenie całej Polski, 
jak również na Litwie, Łotwie czy Białorusi. Posiada kompletną ofertę najmu szalunków ściennych, 
stropowych, słupowych, inżynieryjnych a także różnorodnych systemów BHP. Wśród wszystkich 
oferowanych rozwiązań znajdują się szalunki światowych, renomowanych producentów, jak również 
autorskie systemy Palisander. Na przestrzeni ponad 22-letniej działalności firma wypracowała 
unikalne rozwiązania, dzięki którym wciąż wyznacza nowe standardy pracy w branży. Rzetelność 
i  wykorzystywanie nowoczesnych technologii, wynikają z doświadczeń zdobytych na placach 
budowy. Czytelna oferta, przejrzyste zasady rozliczeń, fachowe doradztwo oraz sprawna logistyka 
pozwalają na stały rozwój firmy i jej dopasowanie do rosnących wymagań rynku.

PPU Palisander Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 11 B, 15-620 Białystok
Tel.: 85 67 68 159, fax: 85 67 68 160
e-mail: biuro@palisander.com.pl
www.palisander.com.pl

Integracja środowiska 
i branży budowlanej.

Wspieramy rozwój kadr 
w branży budowlanej.



Przedsiębiorstwo Budowlane „RYSTAL- BUD” Spółka z o. o. rozpoczęło działalność w 2000r. i jest dynamicznie 
rozwijającą się firmą branży budowlanej.  Realizację wykonywanych przez nas robót prowadzimy na 
najwyższym poziomie organizacyjnym i technicznym w maksymalnie krótkim czasie.

Spółka posiada potencjał osobowy, finansowy i sprzętowy pozwalający na wykonywanie prac terminowo, 
solidnie i zgodnie z wymaganiami technicznymi, uzyskując przy tym wysoką ocenę specjalistów i spełniając 
oczekiwania użytkowników. Doświadczenie i fachowość kadry inżynierskiej bezpośrednio zaangażowanej 
w wykonywane zadania zapewnia sprawność i operatywność działania. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
 „RYSTAL-BUD” Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25, 25-561 Kielce
Tel.: 41 362-31-22, fax: 41 362-31-22 wew. 203
e-mail: biuro@rystalbud.pl
www.rystalbud.pl

EL-IN to przedsiębiorstwo należące do grona liderów działających na rynku robót energetycznych, 
kolejowych i budowlanych oferujące najwyższą jakość usług.

Inwestycje wykonywane są w oparciu o najnowsze technologie i materiały spełniające wysokie wymagania 
klientów. EL-IN to spółka zdolna zarządzać wielobranżowymi kontraktami, pracująca w każdych warunkach. 
Potencjał sprzętowy i dobra organizacja realizowanych przedsięwzięć zapewnia, że projekty wykonywane są 
w  ustalonych terminach. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój firmy. 

Spółka posiada duże możliwości przerobowe. Daje zatrudnienie ponad 200-tu wykwalifikowanym 
pracownikom personelu stałego, a dodatkowo także osobom zatrudnianym podczas realizacji kon-
traktów. Kadrę firmy stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem, którzy gwarantują wysoką 
jakość świadczonych usług, a jednocześnie są wychowawcami dla energicznego i kreatywnego per-
sonelu z  krótszym stażem. EL-IN Sp. z o.o. posiada rozbudowany i zaawansowany technologicznie 
park maszynowy i transportowy składający się w sumie z ponad 120 różnych jednostek sprzętowych. 
W  zasobach przedsiębiorstwa znajdują się ciężkie maszyny do budowy szlaków kolejowych i budow-
nictwa energetycznego. EL-IN to także ponad 140 mln przychodu rocznego i 6 spółek powiązanych 
kapitałowo, ok. 5000 m2 powierzchni biurowych i magazynów oraz 7 ha działek.

EL-IN
Skierniewice, ul. Kościuszki 8 
Tel.: 46 833 27 57 
Tel.: kom: 502 081 012 

Fax: 46 833 45 66 
biuro@el-in.pl 
www.el-in.pl

PREFABET OSŁAWA DĄBROWA S.A. jest firmą produkcyjną działającą od blisko 40 lat w branży mu-
rowych materiałów budowlanych. Jesteśmy producentem Białego Autoklawizowanego Betonu 
Komórkowego oraz Ekosilikatów. W naszym przedsiębiorstwie skutecznie udało nam się połączyć do-
świadczenie i tradycję z nowoczesnymi technologiami zapewniając w ten sposób naszym Klientom 
najwyższej jakości wyroby i usługi. Siedziba naszej firmy oraz zakład produkcyjny znajduje się w pięk-
nie położonej wśród kaszubskich lasów miejscowości Osława Dąbrowa. Strategia naszej firmy oparta
jest na uczciwości i lojalności wobec naszych Kontrahentów, a naszym celem jest, aby proponowany
Klientom standard obsługi stał się wzorcowy w naszej branży.

PREFABET Osława Dąbrowa S.A.
Osława Dąbrowa, 77-143 Studzienice
Tel.: 59 821 61 34, fax : 59 821 60 08
e-mail: prefabet@prefabet.com.pl
www.prefabet.com.pl



Przedsiębiorstwo Budowlane 
 „RYSTAL-BUD” Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25, 25-561 Kielce
Tel.: 41 362-31-22, fax: 41 362-31-22 wew. 203
e-mail: biuro@rystalbud.pl
www.rystalbud.pl

Dekpol jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Jako generalny wykonawca posiada 
wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użytku publicznego, sportowych 
i  rekreacyjnych oraz obiektów ochrony środowiska. Dekpol zrealizował szereg inwestycji, m.in. Galerię 
Kociewską i  Galerię Neptun, Dworzec SKM Gdańsk Śródmieście, węzeł kolejowy i Dworzec Tczew, a także 
wiele obiektów przemysłowych dla Creaton, 7R Logistics, Auto Partner, Oceanic, Vetrex oraz Flextronics. Dekpol 
Stal, realizujący m. in. całościowe projekty konstrukcji stalowych oraz produkujący łyżki i osprzęt do maszyn 
budowlanych, jest drugim z segmentów, rozwijanych przez Dekpol. Dzięki jednej z najnowocześniejszych 
hal produkcyjnych w Polsce firma może wyprodukować niemal każdy rodzaj łyżki czy innego rodzaju 
osprzęt do maszyn budowlanych. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Dekpol SA jest działalność 
deweloperska. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w  Warszawie.

DEKPOL S.A. 
ul. Gajowa 31, Pinczyn 
Tel.: 58 560 10 60  
dekpol@dekpol.pl 
www.dekpol.pl

Pozbruk od ponad 30 lat dostarcza nowoczesnych rozwiązań zarówno dla budownictwa jednorodzinnego, 
jak i dla ogólnopolskich inwestycji, które będą cieszyć oko przyszłych pokoleń. Dziś firma oferuje nie tylko 
szeroki asortyment dekoracyjnych i przemysłowych kostek brukowych, ale  również wysokiej jakości płyty 
tarasowe, systemy schodowe, innowacyjne materiały elewacyjne czy strunobetony.

GRUPA POZBRUK posiada sieć zakładów produkujących prefabrykaty betonowe i własne kopalnie 
kruszyw, które gwarantują firmie ciągłość dostaw i niezmienność procesu produkcyjnego.  Prowadzi także 
działalność na rynku nieruchomości oraz w przemyśle spożywczym, pozostając nadal firmą rodzinną 
z  polskim kapitałem, dla której liczy się nie tylko proces produkcyjny, ale i indywidualne podejście do 
klienta oraz zaangażowanie pracowników.

POZ BRUK Sp. z o.o. Sp.J.
Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica,
Tel.:/fax: 61 814 45 00
e-mail: info@pozbruk.pl
www.pozbruk.pl

Jesteśmy obecni na rynku od ponad ćwierć wieku, bowiem początki działalności firmy K.P.P.U. UNIBUD Sp. 
z o.o. sięgają 1988 roku. To ponad 25 lat doświadczenia i nieprzerwanej działalności związanej z obróbką 
materiałów pochodzenia drzewnego (MDF, HDF i innych) na maszynach numerycznie sterowanych CNC.
Specjalizujemy się w produkcji mebli (przede wszystkim mebli łazienkowych), obudów i kolumn głośnikowych 
oraz obudów automatów do gier. Profil naszej działalności uzupełnia uszlachetnianie wysokojakościowych 
powierzchni i montaż pełnowartościowych produktów z pojedynczych elementów. W chwili obecnej, cała 
nasza produkcja kierowana jest na rynki krajów Unii Europejskiej i poza nią.
Wykorzystywane przez nas w procesie produkcji zaawansowane technologie – CNC sterowane centra do 
obróbki materiałów pochodzenia drzewnego, linie lakiernicze, prasy do oklejania powierzchni foliowanych 
3D oraz liczne inne urządzenia do produkcji i obróbki powierzchni polerowanych na wysoki połysk –  
w połączeniu z KNOW HOW naszych pracowników gwarantują wysoką jakość wytwarzanych u nas produktów.

Kościerskie Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe UNIBUD Sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 27, 83-423 Wielki Klincz
Tel.: 58 680 16 60, fax: 58 686 25 01
e-mail: info@unibud.pl
www.unibud.pl



Energopol Szczecin Spółka Akcyjna 
ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin  
Tel.: 91 462 41 31, fax: 91 462 47 25
e-mail:  ep-sa@energopol.pl; info@energopol.pl 
www.energopol.pl

ANCHOR 
16-070 Choroszcz, ul. Zastawie III
Tel.: 85 719 39 85, fax: 85 719 23 00
email: anchor@anchor.bialystok.pl

ANCHOR istnieje na rynku profesjonalnym od 1993 roku. Założeniem firmy jest kompleksowa realiza-
cja obiektów Służby Zdrowia i innych placówek. Oferujemy profesjonalną obsługę inwestycji poprzez 
doradztwo, dokonanie analiz, sporządzanie kalkulacji, projektowanie i przedstawienie propozycji 
finansowania inwestycji, kończąc na budowie, modernizacji, instalacji urządzeń i wyposażeniu 
w sprzęt.

Proponujemy korzystne formy finansowania inwestycji, w szczególności finansowania wymiany i zakupu 
nowego sprzętu medycznego. Nasza oferta umożliwia inwestowanie w nowoczesne technologie medyczne 
i rozwój infrastruktury medycznej bez konieczności angażowania środków własnych. 

Opracowujemy projekty architektoniczne i technologiczne, zapewniamy realizację całości prac bu-
dowlanych i remontowych z odbiorem odpowiednich służb. Zajmujemy się instalacją urządzeń, 
wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. Kompleksowo wyposażamy oddziały szpitalne, blok 
operacyjny, centralną sterylizację, gabinety zabiegowe, pracownie diagnostyczne w sprzęt i materia-
ły z zakresu profilaktyki szpitalnej. W ciągu ostatnich lat kompleksowo wyposażyliśmy zakłady opie-
kuńczo-lecznicze, hospicja, pracownie diagnostyki obrazowej i endoskopowej, blok operacyjny oraz 
centralną sterylizację wraz z przebudową i  modernizacją.

Firma Ferrox  jest jedną z największych firm serwisowych w branży energetyki cieplnej w regionie pół-
nocno – wschodniej Polski. Współpracuje z takimi firmami jak: ENEA, Mlekpol, Kompania Piwowarska, 
Rockwool, Mlekovita, Hoop, IKEA. Działamy w 3 obszarach:

1. Kompleksowa obsługa urządzeń cieplno – mechanicznych w energetyce zawodowej i przemysło-
wej w zakresie remontów i modernizacji, kompleksowy serwis linii technologicznych m.in. w branży 
spożywczej, budowlanej i innych, specjalistyczne prace spawalnicze i monterskie.

2. Zakład obróbki skrawaniem wyposażony m.in. w nowoczesne maszyny pracujące w technologii 
CNC. Realizujemy usługi mechaniczno - warsztatowe – wykonywanie i regeneracja części zamiennych 
m.in. regeneracja, prefabrykacja części ciśnieniowych kotłów, obróbka skrawaniem metali; prefabry-
kacja i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów. Regenerujemy elementy maszyn budowlanych, 
rolnych i leśnych również elementy wielkogabarytowe, także na miejscu awarii maszyny.

3. Wykonujemy odwierty geotermalne do pomp ciepła wraz z instalacjami pomp ciepła oraz prace 
związane z montażem kolektorów słonecznych w budynkach przemysłowych, jak i prywatnych.

FERROX Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Andersa 15, 15-124 Białystok,
Tel.: 85 888 00 00 
e-mail: ferrox@ferrox.pl
www.ferrox.pl

“Energopol - Szczecin” S.A. to firma budowlana o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Przez wiele lat jej 
działalność była skupiona na budownictwie hydrotechnicznym, to jest na odbudowie po znisz czeniach 
wojennych a następnie rozbudowie infrastruktury portowej i stoczniowej. W chwili obecnej Firma - poza 
inżynierią morską, w której jest liderem w Polsce - realizuje także jako Generalny Wykonaw ca duże projekty 
w zakresie budowy infrastruktury drogowo-mostowej, instalacji wodno- kanalizacyj nych, budowli wielko-
kubaturowych oraz specjalnego fundamentowania – także dla energetyki – na terytorium całej Polski.

Budowa dużych obiektów wymaga zapewnienia pełnej zgodności z projektem, z wymogami technologii 
i przepisami prawa, wiąże się także z zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzkiego - stąd konieczność 
zapewnienia skutecznego, systemowego nadzoru nad prowadzonymi działaniami. Za skuteczność systemu 
zarządzania odpowiada każdy pracownik w ramach swojego zakresu obowiązków i odpowiedzialności, 
a  nadzór nad całością systemu sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością reprezentując w tym zakresie Zarząd „Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna.



EKOINSTAL jest czołowym dystrybutorem wyrobów hutniczych w Polsce, oferując szeroki asortyment 
produktów ze stali węglowej. Od ponad 26 lat dostarczamy naszym Partnerom wyroby hutnicze. Kierując 
się ich potrzebami i wymogami tworzymy dla nich szeroką ofertę magazynową, w której skład wchodzą 
- blachy, rury, profile, kształtowniki, pręty. Spółka posiada wdrożony system jakości zgodny z modelem  
ISO 9001:2008. 

Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i promowanie zrównoważonego rozwoju to dwie integralne części 
naszej strategii. W obu z nich nasi partnerzy i dostawcy odgrywają kluczową rolę. W poszukiwaniu nowych 
pomysłów i sposobów efektywnego ich wykorzystania sięgamy po zewnętrzne partnerstwa strategiczne, 
które pozwalają nam docierać do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców.

Ekoinstal Holding współpracuje obecnie z dostawcami i partnerami biznesowymi w całej Europie. Ponad 
80% naszych zakupów dokonujemy w krajach należących do Unii Europejskiej. Stopniowo otwieramy się 
także na rynki krajów, które nie są członkami UE. Bez względu jednak na to, skąd pochodzi nasz dostawca 
lub partner biznesowy, oczekujemy, że będzie postępować w zgodzie z etyką i wartościami naszej spółki. 
Nasze oczekiwania w stosunku do dostawców są dokładnie takie same dla każdego kraju. Na przykład 
od wszystkich dostawców oczekujemy spełniania takich samych standardów zrównoważonego rozwoju.

EKOINSTAL ŚWIĘTOCHŁOWICE
CENTRALA 
ul. Sztygarska 28, 41-604 Świętochłowice,
Tel.: +48 32 3888 900
info@ekoinstal.pl

Firma Handlowo – Usługowa PROFIL-STAL Piotr Nowakowski powstała w 2000 roku. Celem działalności 
było świadczenie usług cięcia wzdłużnego blach na taśmy oraz sprzedaż taśm gotowych. Ze względu 
na uwarunkowania gospodarcze i potrzebę rynkową firma rozszerzyła profil działalności o działalność 
usługową w zakresie doradztwa technicznego dla firm produkujących kształtowniki zimnogięte oraz 
produkcję ramek międzyszybowych do szyb zespolonych.

Duże możliwości techniczne jak i produkcyjne, wspierane fachową wiedzą i doświadczeniem świetnie 
wyszkolonego zespołu, pozwalają na realizację nawet najtrudniejszych zamówień. Nasze produkty 
skierowane są do klientów krajowych jak również zagranicznych. Idea, która nam przyświeca to 
przede wszystkim zadowolenie naszych klientów.

‘Profil-Stal’ Nowakowski Piotr 
ul. Otolińska 29 f
09-407 Płock
Tel.: 24 366 44 50

Firma NOVA-STAL Sp. z o.o. z powodzeniem działa od 2003 roku. Powstała na bazie wieloletnich 
doświadczeń rynku stali i stanowi kontynuację prowadzonej wcześniej działalności w zakresie 
produkcji i handlu wyrobami hutniczymi. Od momentu powstania firmy podstawą działalności jest 
produkcja wzmocnień stalowych do okien PCV, profili budowlanych, kształtowników oraz kątowników. 

W roku 2011 rozpoczęliśmy produkcję profili do suchej zabudowy wnętrz w innowacyjnej technologii 
NOVA-STEEL STRONG oraz wprowadziliśmy na rynek niespotykaną jak dotąd technologię montażu 
ścianek działowych NOVA CLICK. Naszą ambicją jest ciągły rozwój, zdobywanie doświadczeń, a także 
wdrażanie jak najlepszych rozwiązań w dziedzinie prowadzonej działalności. Liczne inwestycje, 
poszukiwanie nowych metod technologicznych, duże doświadczenie i umiejętności naszych 
pracowników pozwalają nam na coraz szersze spektrum działania oraz na ciągłe poszerzanie 
rynków zbytu, również poza granicami naszego kraju. Jest wśród nich wiele liczących się na rynku 
firm handlowych i produkcyjnych. Usytuowanie naszej firmy w centrum kraju, w Płocku, pozwala na 
szybką i sprawną obsługę klientów.

Nova- Stal Sp. z o.o.
ul. Otolińska 29 F, 09-407 Płock 
Tel.: 24 366 44 50
www.novastal.com.pl



3Spare koncentruje się na odzysku materiałowym odpadów oraz umożliwieniu ich ponownego 
wykorzystania przemysłowego wyłączając spalanie. Przeszło 90% produktów wytwarzanych w ramach 
działalności znajduje efektywne wykorzystanie jako pełnowartościowy materiał w zastosowaniach 
przemysłowych. Firma 3Sparejest podmiotem, który zrealizował budowę innowacyjnej, w pełni 
zautomatyzowanej instalacji do przerobu odpadów drzewnych zdolnej do przetwarzania na skalę 
przemysłową odpadów meblarskich, opakowaniowych i gabarytowych oraz odzysku zawartych w nich 
materiałów drzewnych, metali i innych składników nadających się do powtórnego technologicznego 
wykorzystania.

3Spare Sp. z o.o.
ul. Branickiego 17A/106, 15-085 Białystok
Tel.: 85 8745080, fax: 85 8745031
e-mail: info@3spare.eu
www.3spare.eu

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
TELŁĄCZ Jerzy Markiewicz
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok
Tel.: 85 6649780, fax: 85 6649789
e-mail: tellacz@tellacz.com.pl
www.tellacz.com.pl

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz Jerzy Markiewicz jest dostawcą i integratorem systemów 
teleinformatycznych działającym na obszarze całej Polski oraz świadczącym swoje usługi poza 
granicami naszego kraju. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w ramach których opracowujemy 
projekty, dostarczamy niezbędny sprzęt, instalujemy i uruchamiamy systemy. Po skończonym 
etapie wdrożenia wykonujemy dokumentację powykonawczą i eksploatacyjną, a także szkolimy 
personel klienta oraz świadczymy usługi konserwacyjne i serwisowe w okresie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym.

Nasza oferta obejmuje produkty i usługi w dziedzinach szeroko pojmowanej teleinformatyki oraz 
automatyki budynkowej. Prowadzimy również kompleksową obsługę inwestycji liniowych.

Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych 
(BPIE) sp. z o. o.
Łyski 1a, 16-070 Choroszcz
Tel.: 85 717 17 17,  fax: 85 717 17 18
www.bpie.pl,  bpie@bpie.pl

Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych (BPIE) sp. z o. o. jest specjalistycznym przedsiębiorstwem 
branży elektroenergetycznej, działającym na rynku od ponad 55 lat. Marka na trwałe wpisała się w historię lokalnej 
elektroenergetyki elektryfikując Podlasie kilkadziesiąt lat temu. Uczestniczyła w budowie pierwszych zakładów 
przemysłowych oraz budowała linie i stacje elektroenergetyczne. Obecnie BPIE działa w strukturach Elmont Grupy 
i  odpowiedzialna jest za uruchomienia obiektów energetycznych oraz ich utrzymanie w okresie gwarancji jak i po niej. 

Dziedzicząc te osiągnięcia z pokorą i determinacją cały czas rozwijamy i poszerzamy naszą wiedzę 
inżynierską i  możliwości, aby godnie kontynuować rozpoczęte dzieło. Od lat myślimy i budujemy dla 
przyszłych pokoleń, dlatego jedną z dróg, którą idziemy jest O&M infrastruktury odnawialnych źródeł energii. 
Doświadczeniu inżynierowie 24 godziny na dobę monitorują pracę jednostek wytwórczych i w razie awarii pojawiają 
się na miejscu by dokonać niezbędnych napraw co skutkuje blisko stuprocentową dostępnością infrastruktury do 
produkcji energii. Wspólnie z  Elektromontażem Wschód sp. z o.o. (na rynku od 25 lat) i Pracownią Projektową Enspro 
sp. z o.o. (na rynku od 20 lat) stworzyliśmy grupę kapitałową  Elmont Grupa S.A. w 100% z polskim kapitałem. 
Jako nieliczni możemy teraz zaoferować naszym klientom kompleksową realizację inwestycji od analizy i koncepcji 
począwszy, poprzez zaprojektowanie i wybudowanie, na uruchomieniu i oddaniu do użytkowania skończywszy.

Nasze brygady montażowe i serwisowe działają w całej Polsce. Dysponujemy własnym sprzętem specjalistycznym 
i  jesteśmy  w stanie utrzymać kilkaset obiektów w ruchu.



Firma VERMICULITE POLAND Sp. z o.o. jest producentem wermikulitu eksfoliowanego oraz 
specjalistycznych produktów na bazie wermikulitu. Od 8 lat zaopatrujemy przemysł, rolnictwo oraz 
gospodarstwa domowe. Od początku działalności jesteśmy obecni również na rynkach UE.

Naszymi głównymi partnerami biznesowymi są przedsiębiorstwa produkcyjne, wykorzystujące 
wermikulit eksfoliowany jako dodatek mineralny w swoich wyrobach. Specjalizujemy się w budowaniu 
długoterminowych relacji z odbiorcami przemysłowymi, wymagającymi najwyższych standardów 
w  zakresie dostępności materiału, terminowości dostaw i powtarzalności jakościowej wyrobów.

Po uruchomieniu nowej hali produkcyjnej w 2018 roku dysponujemy najbardziej nowoczesnymi 
i  innowacyjnymi liniami technologicznymi do eksfoliowania wermikulitu w skali kraju oraz własnym 
laboratorium zapewniającym pełną, wieloetapową kontrolę procesu produkcji.

VERMICULITE POLAND Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17, v19-300 Ełk 
Tel.: 503 944 700
office@vermiculite.pl
www.vermiculite.pl

Firma SN STRUKTON od wielu lat specjalizuje się  w pracach konstrukcyjnych, żelbetonowych koncentrując 
się wokół budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz cywilnego i w tym zakresie może poszczycić 
się największymi osiągnięciami. Swoim zakresem działalności eksportowej firma obejmuje takie kraje jak 
Belgia, Holandia oraz  Szwecja gdzie realizuje projekty mieszkaniowe w formule generalnego wykonawstwa 
w technologiach tradycyjnych, prefabrykowanych i modułowych. Właściciele oraz zarząd firmy mogą 
poszczycić się uzyskaniem szeregu certyfikatów spełniając najwyższe wymogi jakości oraz bezpieczeństwa 
realizowanych budów. Specjalistyczna certyfikacja VCA dla skomplikowanych budów petrochemicznych, 
wraz z szeregiem procedur bezpieczeństwa na stałe wpisuje się w normy naszej działalności. Budujemy 
coraz wyższą jakość naszych usług i produktów. Klient stanowi miarę jakości naszej pracy, a jego oceny są 
dla nas decydujące.

Potencjał firmy stanowi ugruntowana wiedza i wieloletnie doświadczenie założycieli, wspierane energią 
i  kreatywnością młodego zespołu inżynierskiego. Od początku swojej działalności postawiliśmy na prężny 
rozwój w oparciu o wykwalifikowaną kadrę menadżerską i techniczną, zawiadującą szeregami najlepszych 
rzemieślników. Profesjonalizm, lojalność oraz etyka zawodowa wszystkich naszych pracowników stanowią 
główne źródło rozwoju i siły przedsiębiorstwa. Wobec naszych partnerów gospodarczych jesteśmy rzetelni 
i otwarci gdyż pragniemy przyczynić się również do ich sukcesu. Cechy te tworzą oblicze naszej firmy i jej 
wizerunek. Doświadczenie, znajomość rynku oraz know-how firmy czynią SN STRUKTON kompetentnym 
i  solidnym partnerem w dziedzinie budownictwa.

SN Strukton Sp. z o.o.
ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia
Tel.: +48 58 679 58 42
e-mail: sekretariat@snstrukton.com
www.snstrukton.com

SN Strukton Sp. z o.o.
SN Strukton Sp. z o.o.
ul. Biwakowa 47, 
80-299 Gdańsk

Firma BUDOKOP istnieje na polskim rynku od 2003 roku. Od początku działamy w branży 
budowlanej ze specjalizacją w hydrotechnice i geotechnice. Na bieżąco śledzimy wszystkie 
nowości w branży geotechnicznej i sukcesywnie wdrażamy coraz to nowe technologie. Nasz 
park maszynowy jest stale poszerzany aby sprostać wymaganiom rynku. W chwili obecnej 
wykonujemy dla naszych Klientów pale FDP i CFA, kolumny FDC, DSM i jet grouting, przesłony 
przeciwfiltracyjne, a także mikropale. 

Zasięg naszej działalności obejmuje obszar całej Polski. Posiadamy własny dział projektowy, 
który jest w stanie zaproponować najkorzystniejsze pod względem koszt-efekt rozwiązania 
w  zakresie: zabezpieczenia wykopów, fundamentów palowych, fundamentów bezpośrednich, 
wzmocnienia podłoża, podbicia istniejących budynków, konstrukcji ziemnych, stabilizacji 
osuwisk. Jesteśmy firmą z wyłącznie polskim kapitałem, naszą siłę stanowi elastyczność 
i  indywidualne podejście do każdego tematu. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić 
naszym Klientom zawsze najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dostosowane 
do indywidualnych potrzeb. Wieloletnie doświadczenie naszych zespołów projektowych, 
współpraca z ośrodkami naukowymi oraz innymi firmami z branży pozwala nam oferować 
kompleksową usługę od pomysłu do realizacji.

BUDOKOP Wojciech Sukow
Ul. Pasłęcka 9, 82-300 Elbląg
Tel.:/fax 55 236 33 66
www.budokop.pl, info@budokop.pl



Centrum Informatyki „ZETO” S.A. świadczy kompleksowe usługi kierowane do firm, instytucji 
i  klientów indywidualnych. 

Oferta firmy jest szeroka i obejmuje: w zakresie systemów budynkowych projektowanie 
i  instalowanie: instalacji elektrycznych; systemów zabezpieczenia technicznego (SSWiN, CCTV, KD); 
systemów przeciwpożarowych (SUG, SAP, DSO); okablowania strukturalnego; urządzeń 
aktywnych; instalacji zarządzania budynkiem (BMS, SMS); serwis i konserwacje a w zakresie 
pozostałej działalności: tworzenie, wdrożenia i serwis oprogramowania;  sprzedaż i serwis 
sprzętu komputerowego oraz fiskalnego.

Od ponad 50 lat C. I. ZETO S.A. jest jedną z największych firm informatycznych w województwie 
podlaskim, spełniając oczekiwania klientów. Firma wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001 
oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
Tel.: 85 74 83 330, fax 85 74 83 303
www.zeto.bialystok.pl
zeto@zeto.bialystok.pl

„Fabryka Okien Empol powstała w 1995 roku, jest firmą rodzinną zarządzaną przez małżeństwo, 
Ewę i Mieczysława Siuba. Mocnymi stronami firmy jest dbałość o najwyższą jakość produktów 
oraz kompleksowa obsługa klientów.

Nasza produkcja jest połączeniem najlepszych rozwiązań technologicznych na rynku 
z  doświadczeniem wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Gwarancją wiarygodności 
i rzetelności firmy jest rosnące zaufanie klientów, którzy w większości trafiają do nas 
z  polecenia. 

Bardzo duży nacisk kładziemy na analizę potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych odbiorców. 
Dzięki takiemu indywidualnemu podejściu, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej 
wygórowanym wymaganiom.”

EMPOL S.A. 
Źródła, ul. Wschodnia 12 
55-330 Miękinia 
Tel.: 71 77 26 400, fax: 71 77 26 409 
fabryka@empol.pl
www.empol.pl

Przedsiębiorstwo Budowlane EKO - SYSTEM działa od 1994 roku na rynku budowlanym. 

Świadczymy kompleksowe usługi budowlane oraz w systemie Zaprojektuj i Zbuduj obiektów przemy-
słowych, mieszkaniowych, handlowo-usługowych, użyteczności publicznej oraz ochrony środowiska.

Wykonujemy obiekty w ramach Generalnego Wykonawstwa, gdzie służymy doradztwem w zakresie 
doskonalenia zaprojektowanych już rozwiązań. 

Realizujemy także inwestycje z wykonaniem dokumentacji projektowej, prowadzeniem uzgodnień 
oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń. 

Prowadzimy również działalność deweloperską.

Przedsiębiorstwo Budowlane
EKO-SYSTEM Kostro, Radlmacher s.j.
Al. 1000–lecia Państwa Polskiego 4
15-111 Białystok
Tel.: 85 743-56-31,  fax: 85 662-37-65
e-mail: eko-system@eko-system.pl
www.eko-system.pl 



Firma TINES jest dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla budownictwa infrastrukturalnego. Nasza 
oferta obejmuje szeroki asortyment wyrobów stosowanych w konstrukcjach nawierzchni szynowych. 

Oferta firmy TINES to bezpodsypkowe konstrukcje nawierzchni kolejowych, torowisk tramwajo-
wych, nawierzchni metra oraz torów podsuwnicowych. Skuteczna izolacja wibroakustyczna to 
wspólna cecha naszych wyrobów, których zastosowanie istotnie obniża poziom wibracji i hałasu 
w otoczeniu tras komunikacji szynowej.

TINES Rail S. A. 
Rondo ONZ 1 (29p), Warszawa 00-124 
Tel.: +48 22 276 22 60 
Fax: +48 22 241 13 10 
e biuro@tinescg.com 
www.tinescg.com 

Firma nasza jest czołowym producentem najwyższej jakości betonu komórkowego, betonu towarowego i wyrobów 
betonowych. Jednocześnie, obok działalności produkcyjnej, Spółka Prefbet dla zapewnienia komplementarności oferty 
prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych i świadczy szereg usług. Główny zakład produkcyjny Spółki znajduje się w 
Śniadowie, a dodatkowo dwa oddziały produkcyjno-handlowe zlokalizowane są w Łomży i Zambrowie. Przedsiębiorstwo 
zatrudnia 124 wykwalifikowanych pracowników. W oparciu o  własny asortyment PREFBET Śniadowo oferuje tani  
i technologicznie prosty system budowy obiektów z  betonu komórkowego, na który składają się:

• elementy murowe ścienne, elementy nadproży, ocieplające, osłonowe i wentylacyjne,  
strop gęstożebrowy TERIVA 4,0/1 z elementami SKB.

Uzupełnieniem do asortymentu wyrobów z betonu komórkowego są:
• bloczki fundamentowe, pustaki szalunkowe, ergobloczki EB 24 i Termobloczki TR24 z betonu zwykłego,
• belki do stropów gęstożebrowych, beton towarowy wszystkich klas.
Ponadto PREFBET Śniadowo oferuje klientom:
• kompleksową obsługę budownictwa jednorodzinnego, kompleksową obsługę inwestycji wiejskich przy realizacji obiektów 

inwentarskich, usługi transportowe wraz z rozładunkiem, opracowywanie kosztorysów i przeliczanie projektów.

Szczególną uwagę poświęcamy problemowi ochrony środowiska. Zakład ma własną oczyszczalnię ścieków, nowoczesne 
instalacje odsiarczania spalin oraz zamknięty obieg wody technologicznej. Naszym celem jest nie szkodzić środowisku 
naturalnemu i żyć z nim w symbiozie. Realizacja podjętych planów inwestycyjnych w ostatnich latach pozwoliła na 
modernizację i komputeryzację ciągów technologicznych, opracowanie i  wdrożenie do produkcji nowych wyrobów.  
Zmiana sposobu zarządzania i organizacji firmy wygenerowała nową jakość oferowanych produktów i usług.
W swej pracy dążymy do rozpoznania potrzeb klienta, poprawy jakości obsługi odbiorców i logistyki dostaw oraz 
pozyskiwanie nowych rynków zbytu, w tym także zagranicznych.

Enspro jest specjalistyczną pracownią projektową branży elektroenergetycznej, działającą na rynku od ponad 20 lat. 
Enspro do 2011 roku było własnością PGE Dystrybucja S.A. a obecnie działa w grupie kapitałowej Elmont Grupa. 
Od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu sieci i urządzeń elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć 
(NN, WN, SN, nN) świadcząc usługi dla Energetyki Zawodowej (głównie PGE), Inwestorów w Odnawialne Źródła 
Energii (OZE), przemysłu i  pozostałych podmiotów. 

Wspólnie z  Elektromontażem Wschód sp. z o.o. (na rynku od 25 lat) i Białostockim Przedsiębiorstwem Instalacji 
Elektrycznych sp. z o.o. (na rynku od 55 lat) należymy do  Elmont Grupa S.A. w 100% z polskim kapitałem.  
Jako nieliczni możemy teraz zaoferować naszym klientom kompleksową realizację inwestycji od analizy i koncepcji 
począwszy, poprzez zaprojektowanie i wybudowanie, na uruchomieniu i oddaniu do użytkowania skończywszy. 
Posiadamy odpowiednią wiedzę popartą ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży potwierdzony 
referencjami zadowolonych klientów. Nasz potencjał realizacyjny to wykwalifikowane zespoły projektowe, 
nowoczesne biuro wyposażone w sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie wspierające 
projektowanie pozwalające na prowadzenie kilkudziesięciu projektów jednocześnie. 

Po zakończeniu projektu nie kończy się nasza rola  - w Grupie wykonujemy również  usługi związane z eksploatacją 
i  serwisem. Dzięki temu klient nie musi martwić się o energię i może skupić się wyłącznie na swoim celu.

Pracownia Projektowa ENSPRO
Łyski 1a, 16-070 Choroszcz
Tel.: 85 717 17 17, fax: 85 717 17 18
www.enspro.pl, enspro@enspro.pl

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów 
“PREFBET” Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo,  
Tel.: 86 217 61 27 
poczta@prefbet.pl, www.prefbet.pl



Hurtownia płyt wiórowych i akcesoriów meblowych GOM rozpoczęła swą działalność w październiku 
1998 roku. Na początku istnienia na ofertę handlową GOM składały się głównie płyty meblowe, które 
oferowane były na 300 m² powierzchni handlowej. W kolejnych latach hurtownia systematycznie 
poszerzała swą ofertę dodając blaty kuchenne i akcesoria meblowe.

Punktem zwrotnym w historii firmy był rok 1999, w którym GOM został hurtownią partnerską niemieckiej 
firmy Pfleiderer, potentata na europejskim i światowym rynku produkcji materiałów drewnopochodnych 
dla branży meblarskiej i budowlanej.

Dzisiaj GOM wykorzystuje w swojej działalności ponad 4 000 m² powierzchni handlowo-magazynowej, 
posiada pokaźną flotę pojazdów (od małych wozów dostawczych po ciągniki siodłowe z naczepami) jak 
i specjalistyczny sprzęt (wózki widłowe, suwnica, piła panelowa, wycinarkaCNC).

Naszym celem jest kompleksowe adresowanie potrzeb naszych klientów: od doradztwa 
przy doborze towaru, poprzez jego docięcie i oklejenie, aż po transport pod wskazany adres. 
Rozumiejąc wymagania biznesowe naszych kontrahentów, dokładamy wszelkich starań aby dostarczać 
zamówione towary w możliwie jak najkrótszym czasie, niezależnie od zamówionej ilości. W osiąganiu 
tego celu pomaga nam doświadczona kadra oraz nowoczesna flota pojazdów transportowych.

„Gom” Sp. J.
M. Obuchowicz, G. Obuchowicz
ul. Olsztyńska 14 G, 11-001 Dywity
www.hurtowniagom.pl

Tel.: 89 512 02 23, 89 511 91 80
Fax: (89) 512 02 23 wew.24
e-mail: biuro@hurtowniagom.p

CT Service Spółka Akcyjna 
05-506 Lesznowola, ul. Jedności 9 
Tel.: 22 750 20 66, 22 750 20 68, 22 708 87 00
Fax: 22 750 20 95   
www.ctservice.com.pl, www.antyposlizgowa.com
sekretariat@ctservice.com.pl

„Technika antypoślizgowa Jesteśmy liderem technologii antypoślizgowych oraz producentem 
środków do impregnacji powierzchni. Naszą misją jest wprowadzanie nowej jakości produktów 
poprzez ciągły rozwój i podnoszenie satysfakcji klienta naszymi usługami.

Naszym celem jest podniesienie świadomości odnośnie bezpieczeństwa i ryzyk związanych 
z  upadkami i poślizgnięciami, a także odpowiednie zabezpieczanie powierzchni dzięki 
zaawansowanym technologicznie impregnatom. Nasze produkty są odpowiedzią na połączenie 
bezpieczeństwa, odporności i pięknego wyglądu powierzchni. Nasze impregnaty stworzone dzięki 
innowacyjnym technologiom. 

Mamy ponad 15 lat doświadczenia biznesowego i ciągle się rozwijamy chcąc spełniać najwyższe 
standardy i wymagania naszych klientów. Podczas naszej działalności zdobyliśmy ponad 15 różnych 
nagród, między innymi Rynkowego Lidera Innowacji 2014 czy Laur Eksperta 2015/2016.”

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa PAGMMET Piotr Gulbicki istnieje od 2007 roku. Od początku 
swojej działalności zajmuje się produkcją elementów ze stali nierdzewnej. Początkowa produkcja 
była skupiona wokół okuć do jachtów żaglowych i motorowych. Z czasem firma się rozwinęła i dziś 
produkcja obejmuje zarówno stalą nierdzewną, czarną jak oraz aluminium. 

Obecnie wiodącym profilem działalności firmy jest produkcja różnego rodzaju elementów meblowych 
tj. nóg stołowych o charakterze industrialnym oraz retro wytwarzanych z profili stalowych. Zajmujemy 
się również wytwarzaniem balustrad nierdzewnych, elementów do daszków, elementów do domu 
i ogrodu, okuć do branży żeglarskiej oraz zawiasów metalowych. Ponadto cały czas świadczymy 
różnego rodzaju usługi w branży metalowej.

Dzięki stałej rozbudowie parku maszynowego stajemy się coraz bardziej konkurencyjni na lokalnym                                        
i regionalnym rynku. Nieustannie podnosimy jakość świadczonych usług żeby móc kooperować na 
rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
PAGMMET Piotr Gulbicki
Bystry 5E, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 600 634 647
e-mail: biuro@pagmmet.pl, www.pagmmet.pl



 

Mar-Bud Sp. z o.o.
Budownictwo sp. k.
ul. Pawła Włodkowica 2c, 03-262 Warszawa
Tel.: 22 431 67 01, fax: 22 431 67 33
e-mail: biuro@mar-bud.pl
www.mar-bud.pl

Świadczymy usługi budowlane w obszarze budownictwa na każdym etapie realizacji, począwszy 
od inwestorskiego zastępstwa poprzez projektowanie, generalne wykonawstwo, aż do momentu 
przekazania do użytkowania. Oferujemy wysoką jakość, optymalizację kosztów i terminową realizację 
w myśl przewodniego hasła firmy „BUDOWA NA CZAS”. 

Aktualnie głównym przedmiotem działalności MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. jest generalne 
wykonawstwo w obiektach z zakresu budownictwa:

• kubaturowego (biurowce, hotele, centra handlowe, budynki mieszkalne i sportowe),

• inżynieryjnego (mosty, wiadukty, lotniska, stadiony sportowe),

• przemysłowego (fabryki, hale magazynowe),

• ekologicznego (oczyszczalnie ścieków).

Firma BOGMAR działa na rynku od 2005 roku. Od samego początku zajmujemy się produkcją bram 
garażowych. Dzięki terminowości i jakości świadczonych przez nas usług, zdobyliśmy zaufanie tysięcy 
klientów. Od 2008 roku jesteśmy również producentem okien PCV i Aluminium bezklasowych jak 
również ppoż.  Stale podnoszone kwalifikacje pozwalają nam zaoferować Państwu najlepsze produkty.

Obszar działań naszej firmy to zarówno rynek Polski jak i rynki zachodnie. Posiadamy doświadczenie 
w zakresie doradztwa, projektowania, produkcji oraz montażu naszych wyrobów zarówno w kraju 
jak i za granicą. Misją naszej firmy na kolejne lata jest budowa nowej, nowoczesnej Hali produkcyjnej 
wyposażonej w nowoczesne maszyny, ciągły wzrost sprzedaży naszych produktów, szkolenia 
pracownicze oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

BOGMAR S.C.
Mariusz Grzyb, Katarzyna Grzyb
ul. Ludwika Mroza 4
34-730 Mszana Dolna

biuro@bogmar.biz
Tel.: 18-3312026
Fax: 18-2676344

Firma KOBEX zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym wytworzeniem i budową hal stalowych. 
W chwili obecnej jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w swojej branży. KOBEX  
oferuje optymalne dostosowanie każdego budynku do jego planowanego przeznaczenia, poprzez 
zastosowanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych. W ofercie firmy znajdują się rozwiązania dla hal 
przeznaczonych zarówno dla potrzeb rolnictwa, hodowli, ogrodnictwa, jak i przemysłu.Dzięki współpracy 
z licznymi firmami podwykonawczymi, KOBEX zapewnia obsługę inwestycji od samego początku- tj. od 
momentu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowę. W firmie działa jej własne biuro projektowe, 
dzięki czemu w jej ofercie znajdują się również projekty konstrukcyjne hal i wiat stalowych. 

Poza samą konstrukcją i dostosowanymi do niej fundamentami, KOBEX oferuje również montaż 
bram, okien i różnego rodzaju obudowy hal. Są to przede wszystkim blacha trapezowa oraz płyta 
warstwowa.KOBEX przy własnych realizacjach stosuje produkty wyłącznie najwyższej jakości, 
pochodzące od najbardziej renomowanych firm na rynku, jak Balex czy ArcelorMittal. Firma posiada 
wiele certyfikatów, wśród których znajdują się między innymi certyfikaty spawania, certyfikat 
zgodności ZKP, czy też certyfikat TÜV, nadający produktom firmy znak CE. 

Oferta firmy KOBEX pozwala na stworzenie budynku od podstaw, skrojonego na wszelkie potrzeby danej 
inwestycji, oraz dostosowanego do ewentualnych przyszłych zmian w koncepcji jego użytkowania.

FPUH KOBEX
ul. Duble 71; 36-053 Kamień
Tel.:  15  838 10 16
e-mail: biuro@kobexstal.pl; www.kobexstal.pl



Firma rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku jako producent stolarki PVC. Została założona przez Pana 
Dominika Chamioło oraz Pana Mirosława Nowaka i do dzisiaj funkcjonuje pod ich zarządem. Od początku 
działalności firma produkuje okna i drzwi PVC na bazie profili z grupy SCHÜCO i SALAMANDER, okucia 
obwiedniowe dostarcza firma Winkhaus, natomiast niskoemisyjne szyby zespolone dostarcza Effect-Glass 
S.A. By spełnić marzenia naszych klientów, o produkcie nowoczesnym i trwałym w 2015 roku firma PAGEN 
uruchomiła nową fabrykę. W jej skład wchodzi nowa linia produkcyjna okien 

z najnowocześniejszym parkiem maszynowym. W połączeniu z długoletnim doświadczeniem, 
sprawdzonymi dostawcami surowców i wykwalifikowaną kadrą, dostarczamy okna najwyższej jakości. 
Charakteryzuje je niepowtarzalny wygląd, jak i doskonałe parametry izolacji termicznej i akustycznej.  
Nasze okna kierowane są głównie dla budownictwa jednorodzinnego 

i zawsze doskonalę, wpisują się w architekturę budynku. Tym, co decyduje o dynamicznym rozwoju firmy, 
jest umiejętność bycia zawsze o krok do przodu wobec tego, co oferuje rynek. Podążanie za najnowszymi 
trendami oraz szeroka oferta to wyjątkowy atut na galopującym rynku stolarki budowlanej. Jako dostawca 
stolarki okiennej firma PAGEN koncentruje się na rozwoju specyficznych, niszowych rozwiązań i technologii.

PAGEN Sp z o.o.
32-864 GNOJNIK 699
Tel.: +48 14 68 69 919
www.pagen.pl
biuro@pagen.pl

Wyjątkowe okna Tisser, to efekt 15-letnich doświadczeń i solidnej pracy firmy VITO. Właściwości 
termoizolacyjne, walory estetyczne oraz przystępna cena sprawiają, że produkt nasz uznawany jest 
przez licznych inwestorów za najlepszy na rynku. Okna wytwarzamy z dbałością o najdrobniejsze 
detale. Kluczowe elementy systemu powierzamy ręcznej obróbce i kontroli fachowców, gwarantujacej 
trwałość produktu i komfort jego wieloletniego użytkowania.

Realizujesz rodzinne inwestycje i na Tobie spoczywa odpowiedzialność za dobór najwłaściwszych 
rozwiązań oraz korzystny bilans ich jakości i cen. Odpowiadasz również za bezpieczeństwo i komfort 
Twoich bliskich. Wybierając niezawodne okna Tisser, inwestujesz w produkt spełniający najwyższe 
standardy izolacji termicznej i akustycznej, dbając jednocześnie o domowy budżet. Projektując system 
Tisser, staraliśmy się zachować równowagę między funkcjonalnością i designem a finalnym kosztem, 
tworząc wyjątkowe okna dla wymagających.

VITO POLSKA Sp. z o.o.
08-207 Olszanka, Klimy 26
Tel.: +48 83 359 09 26
Fax: +48 83 359 09 36
e-mail: vito@vitopolska.com

KEYLITE RW POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bukowińska 24A lok.83, 02-703 Warszawa
Tel.: 86 475 31 20
e-mail: info@keylite.pl
www.keylite.pl

Założona w 2005 roku firma Keylite RW Polska Sp. z o.o. wraz z Keylite Roof Windows Ltd. wchodzą w  skład 
Keystone Group – czołowego producenta i dystrybutora nadproży w Irlandii i Wielkiej Brytanii. W roku 2009 
Keylite RW Polska wchodzi na rynek krajowy z marką Starlite™ której produkty z powodzeniem wypełniły 
lukę pomiędzy czołowymi produktami dostępnymi na rynku. Kolejne lata to ciągłe wprowadzanie 
innowacji i patentów do produktów i systematyczne powiększanie swojego udziału na rynku krajowym 
a  także ekspansja na rynki państw sąsiednich.

Keylite RW Polska produkuje trzy rodzaje okien dostępnych w 30 rozmiarach w tym najnowszego 
Futuretherm™. Ciągłe wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów stawia firmę na czołowej pozycji śród 
producentów okien dachowych w opracowywaniu, udoskonalaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań 
podnoszących właściwości montażowe jak i użytkowe produkowanych przez siebie wyrobów, które 
doceniane są już przez klientów w 14 krajach Europy.



FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
ul. Polna 8, 86-200 Chełmno
Tel.: 48 56 69 29 219 
Fax: 48 56 69 29 373
e-mail: info@fam-to.pl
www.fam-to.pl

Dystrybutor marki SZKILNIK Design
Medica Karolina Kabot
al. 1 Maja 70/72 m.44, 90-756, Łódź
Tel.: +48 691 858 689
email: karolina@szkilnik.design

FAM to producent części do automotive dla takich marek jak Mercedes, VW, ale też wysokiej jakości 
akcesoriów budowlanych i meblowych. Działamy nieprzerwanie od 70 lat. Główny profil stanowią 
odlewy ciśnieniowe z stopów cynku, aluminium, magnezu i tworzyw sztucznych. Firma posiada własną 
galwanizernię, malarnię, maszyny CNC, narzędziownię i laboratorium. W segmencie okuć budowlanych 
specjalizujemy się w produkcji klamek okiennych i drzwiowych. Realizuje zlecenia klienta kompleksowo 
od koncepcji, aż po gotowy detal.

Adjatech  sp. z o.o. 
Biuro: ul. Gnieźnieńska 26/28  
Janikowo k. Poznania, 62-006 Kobylnica
Tel.: (+48 61) 662 43 37, fax: (+48 61) 868 73 76

Jesteśmy techniczną firmą produkcyjno-handlową proponującą kompleksowe rozwiązania dla sze-
roko pojętych inwestycji budowlano-technologicznych. Ciągły rozwój i potrzeby rynku sprawiły,  
że dziś oferujemy materiały i rozwiązania technologiczne dla różnych gałęzi przemysłu, od budow-
nictwa, przez kamieniarstwo, aż do przemysłu metalurgicznego. 

Dajemy fachowe doradztwo w zakresie proponowanych przez nas rozwiązań,  przygotowujemy 
projekty procesów technologicznych zarówno w aspektach budowlanych jak i  automatyzacji pro-
dukcji. Bardzo istotnym elementem naszej działalności jest profesjonalny serwis techniczny, pomoc 
w montażu i dalsze utrzymanie obiektów i urządzeń.

Luksusowe umywalki SZKILNIK Design to efekt połączenia najpiękniejszych cech drewna z najwyższej 
klasy designem. Oferowane produkty wytwarzane są wyłącznie z naturalnych materiałów, co sprawia, że są 
niepowtarzalne i ponadczasowo eleganckie.
Wszystkie produkty wytwarzane są ręcznie, z najwyższą dbałością o detale i jakość wykończenia. Umywalki 
SZKILNIK Design dedykujemy klientom poszukującym innowacyjnego wykorzystania drewna w łazience, 
chcących otaczać się wyjątkowymi, niepowtarzalnymi produktami.
W naszej ofercie posiadamy umywalki nablatowe oraz wolnostojące, dzięki użyciu naturalnych materiałów 
oraz ręcznej produkcji każdego egzemplarza nie ma dwóch identycznych umywalek.

Nasze produkty zostały zauważone i wyróżnione na Forum Branży Łazienkowej, zdobyły tytuł Best 
Innovation konferencji Hotel Meeting 2018, zdobyły rekomendacje Instytutu Wzornictwa Przemysłowego 
do konkursu Dobry Wzór 2018.



Witraż Sp. z o.o. Sp. K. to lider w produkcji  stolarki okiennej i drzwiowej w północno-wschodniej Polsce. 
Rodzinna firma działająca nieprzerwanie na rynku od 1999r. Jako jedna z nielicznych firm w  kraju 
produkuje stolarkę z trzech materiałów - PVC, drewna i aluminium. W swojej ofercie posiada okna i drzwi, 
które nie tylko są wysoce energooszczędne, ale również cechują się nowoczesnym i  designerskim 
wzornictwem. 

W ostatnich latach firma przeszła rewolucję techniczną, organizacyjną i marketingową. Inwestycje 
w  najnowocześniejszy park maszynowy oraz budowa nowych hal  produkcyjnych o łącznej powierzchni  
ponad 16.000m2 sprawiły, że Witraż jest dzisiaj nie tylko pierwszym w Polsce, ale też  jednym z trzech tak 
nowoczesnych, tak mocno zautomatyzowanych producentów okien i drzwi w Europie.

Witraż Sp. z o.o. Sp. K.
Łyski 79C k/Białegostoku, 16-070 Choroszcz
Tel.: 85 713 13 70
e-mail: info@witraz.eu
www.witraz.eu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „Śródmieście” - istnieje na rynku białostockim już od 1995 
roku. Jego założycielami i właścicielami są mgr inż. Andrzej Biruk i inż. Lech Jerzy Pilecki. Dzięki profesjonalnemu 
działaniu firma odnosi duże sukcesy w budownictwie mieszkaniowym.

Przy budowie obiektów stosowane są nowoczesne rozwiązania, technologie i materiały, co umożliwia 
wykonanie prawie każdego zlecenia. Współpraca z wieloma zespołami architektów (m.in. z tak znanymi 
i  cenionymi architektami jak Józefem Matwiejukiem oraz Andrzejem Chwalibogiem) zapewnia różnorodność 
i atrakcyjność projektów, które potrafią zadowolić nawet najwybredniejszego klienta. Generalnym wykonawcą 
wszystkich inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Birkbud”.

Atutem firmy „Śródmieście” jest także duża różnorodność ofert mieszkaniowych i wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom klienta - każdy znajdzie tu coś dla siebie! Każdy może zostać współtwórcą wymarzonego 
miejsca do życia, może decydować o rozkładzie pomieszczeń, czasem także o ilości poziomów i metrażu 
mieszkania.

Przedsiębiorstwo Budownictwa  
Mieszkaniowego “Śródmieście”
Siedziba i Biuro Sprzedaży Mieszkań
ul. Warszawska 42 A, 15-077 Białystok
Tel.: 85 73 29 821
e-mail: biuro@pbmsrodmiescie.pl
www.pbmsrodmiescie.pl

Spółka Genata European Goods Sp. z o.o. Sp. K.  ma potwierdzoną na międzynarodowym rynku 
FMCG reputację, dostarczając szeroki asortyment towarów do ponad 40 krajów świata. Obecnie, 
odpowiadając na rosnące potrzeby rynku,  rozszerzamy swoją działalność o dystrybucję materiałów 
budowlanych na terenie Polski. Na dzień dzisiejszy mamy w swoim portfolio bloki z betonu 
komórkowego, bloki silikatowe i płyty chodnikowe od renomowanego producenta z Białorusi – 
Grupy SLS.

SLS Group — to marka, która jednoczy współczesne technologie niemieckiej firmy Masa-Henke 
z  potencjałem zakładów produkcyjnych Berezovsky KSI i QuartzMelProm w celu stworzenia 
najwyższej jakości materiałów budowlanych. Produkty posiadają europejskie i białoruskie certyfikaty 
jakości i z powodzeniem sprzedają się w kilku krajach Unii Europejskiej. Dodatkowe atuty to dobra 
cena i dostępność towaru.

Spółka planuje rozwijać działalność poprzez rozszerzenie asortymentu importowanych materiałów 
budowlanych w najbliższej przyszłości.

GeNaTa EUROPEAN GOODS
Sp. z o. o. Spółka komandytowa
03-655 Warszawa, ul. Młodzieńcza 14



Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
„PLASTIMET” Sp. z o.o.
ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk
Tel.: 87 621 36 06, fax: 87 621 16 06
e-mail: plastimet@plastimet.com.pl
www.plastimet.com.pl

Jesteśmy wiodącym dystrybutorem oraz przetwórcą szkła płaskiego w Polsce. Działamy na terenie 
całego kraju, jak również za granicą. Posiadamy doświadczenie i historię, dzięki której Klienci i Part nerzy 
dostrzegają w nas silną i stabilną markę. Nieustannie rozwijamy zaplecze technologiczne oraz 
logistyczne. Największym kapitałem są dla nas ludzie oraz ich kompetencje, w które inwestujemy ze 
szczególnym zaangażowaniem.

Pracujemy dla firm różniących się wielkością, charakterem biznesu oraz potrzebami. Obsługujemy 
Klientów z branży budowlanej, przemysłu meblarskiego, firmy architektoniczne, jak również Klientów 
detalicznych. Własny park maszynowy, wyposażony w nowoczesne linie automatyczne pozwala nam 
na efektywną obsługę Klientów o bardzo zróżnicowanych potrzebach.

Usługi świadczymy na terenie całego kraju oraz rynkach zagranicznych. Zaufali nam Klienci m.in. 
z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Rumunii, Czech oraz Węgier. Jesteśmy również 
przygotowani do obsługi zamówień z innych kontynentów.

“Wutkowski” Spółka z o.o. sp. k. 
ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice 
Tel.: +48 (52) 33 40 810, fax: +48 (52) 33 40 813 
e-mail:sekretariat@wutkowski.com.pl 
www.wutkowski .com.pl

POZBUD T&R S.A. to polski producent okien drewnianych, który od ponad 30 lat doskonali technologię budowy 
stolarki. Dzięki solidnej pracy i produktom wysokiej jakości, zakład produkcyjny założony przez Ryszarda Andrzejaka 
jeszcze w latach siedemdziesiątych rozwinął się do obecnej formy.

Okna i drzwi powstają teraz w dwóch fabrykach położonych w Słonawach pod Obornikami Wlkp. 
i pod Toruniem, o łącznej powierzchni 30 tys. m2. Firma wykorzystuje najnowsze maszyny do obróbki i lakierowania 
drewna. Inwestycje w park maszynowy spowodowały, że firma dysponuje jedną z najnowocześniejszych fabryk 
w Europie.

POZBUD T&R S.A. obsługuje klientów indywidualnych i profesjonalistów oraz instytucje na całym rynku 
europejskim. Od kilku lat eksportuje również drzwi do USA, gdzie już uzyskała renomę producenta 
najwyższej jakości drzwi zewnętrznych. POZBUD uzyskał m.in. tytuły Jakość Roku Złoto 2015 
i Jakość Roku Srebro 2014 przyznawane dla firm kładących szczególny nacisk na jakość produktów. 
Efektem pracy doświadczonej załogi są piękne, wytrzymałe i energooszczędne okna i drzwi, konstruowane za 
zamówienie, w ciągu 21 dni. Przez ponad 30 lat pracownikom i zarządowi przyświecają te same wartości, które nakazują 
przywiązanie do wysokiej jakości produktów oraz czerpanie z rodzinnego doświadczenia zawodowego.

POZBUD T&R S.A.
Wysogotowo, ul. Bukowska 10A
62-081 Przeźmierowo
Tel.: +48 816 32 97
e-mail:  zamowienia@pozbud.pl
www.pozbud.pl

Firma PLASTIMET na rynku istnieje od 1991 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się produkcją 
okien i drzwi PVC. W roku 1995, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, uruchomiono 
produkcję ślusarki aluminiowej, natomiast w roku 2002 w ramach dywersyfikacji działalności 
rozpoczęto produkcję ślusarki przeciwpożarowej, która to znalazła szerokie uznanie na rynku.

W roku 2011 wybudowano i uruchomiono innowacyjne Centrum Produkcyjne autorskiego systemu 
profili okiennych Plastimet Elite. Przez okres ostatnich kilkunastu lat konsekwentnego inwestowania 
zarówno w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, jak i w rozwój kapitału ludzkiego udało 
się stworzyć firmę, która jest nie tylko producentem i eksporterem, ale także rzetelnym partnerem, 
wykonawcą i  koordynatorem wszelkich prac związanych ze stolarką PVC, elewacjami szklanymi, 
witrynami, przegrodami i drzwiami PPOŻ, stolarką i ślusarką aluminiową.



Firma Sell-Glass istnieje na rynku od 2004 roku. Nasza firma zajmuje się obróbką każdego rodzaju szkła
oraz luster. Posiadamy park maszynowy, który daje nam praktycznie nieograniczone możliwości. 
Dzięki nowoczesnemu podejściu do obróbki szkła naszą domeną jest jakość oraz krótkie terminy 
realizacji. Świadczymy usługi w zakresie rozkroju szkła, szlifowania i polerowania, wiercenia, malowania 
oraz hartowania szkła. Posiadamy maszyny takich firm jak Lisec, Besana, Bavelloni, Cefla czy Teknokilns. 
Bazujemy na surowcu renomowanych firma takich jak Guardian, Euroglas, AGC, Pilkington. Nasze 
produkty dostarczamy na terenie całego kraju oraz częściowo w Europie.

Aluprof S.A. to jeden z wiodących europejskich dystrybutorów systemów aluminiowych dla budow-
nictwa. W ofercie firmy dostępne są systemy okienno – drzwiowe, fasadowe oraz rolet i bram. Szerokie 
zaplecze logistyczne, nowoczesny park maszynowy, tłoczenie profili w ramach Grupy Kapitałowej oraz 
własne lakiernie pozwalają przedsiębiorstwu na pełną niezależność i elastyczność rynkową - co od 
wielu lat owocuje rozwojem portfela klientów i obszarów dystrybucji.

Zlokalizowane w Bielsku-Białej i Opolu zakłady Aluprof S.A. dysponują prawie 80 000 m2 powierzchni 
i nowoczesnym wyposażeniem, m.in.: zautomatyzowaną linią do produkcji kształtowników zespolo-
nych; dziesięcioma najnowszej generacji liniami do produkcji profili i skrzynek roletowych; własnym 
laboratorium badawczym, magazynami wysokiego składowania; nowoczesnymi, w pełni zautomaty-
zowanymi liniami do lakierowania proszkowego.

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 33 819 53 00, fax: 33 822 05 12
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe GLASS-PRODUCT istnieje od 1997. Działalnością firmy jest 
produkcja do której zaliczają się szyby zespolone dla producentów stolarki okiennej z PCV, aluminium 
i drewna. Głównym celem firmy jest zapewnienie terminowości dostaw i jakości produktów takich 
jak szyby zespolone oraz szyby termoizolacyjne, ciepłochronne, bezpieczne, antywłamaniowe, 
przeciwsłoneczne, dźwiękochronne, dekoracyjne, z witrażem i ze szprosami, co wraz z innymi 
spełnianymi potrzebami przekłada się na satysfakcję Klienta.

Od 15 września 2003 pracujemy w Systemie Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001 :2000. 
Dążymy do doskonalenia Systemu Zarządzania przez spełnianie wymagań prawnych, technicznych 
oraz oczekiwań Klienta. W roku 2008 PPH Glass Product przystąpiło do Stowarzyszenia Producentów 
Szyb Zespolonych stawiając tym samym na współpracę z firmami z branży.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„GLASS - PRODUCT” Mariusz Kulikowski
ul. Przy Lesie 6, Lisi Ogon, 86-065 Łochowo
Tel.: 52 348 80 70, fax: 52 379 67 19
email: biuro@glass-product.pl
www.glass-product.pl

P.P.H.U. SELL-GLASS
Władysławowo 5a, 82-310 Elbląg
Tel.: 55 648 38 02, fax: 55 648 38 04
e-mail: sellglass@sell-glass.pl
www.sell-glass.pl



P.P.H.U. SELL-GLASS
Władysławowo 5a, 82-310 Elbląg
Tel.: 55 648 38 02, fax: 55 648 38 04
e-mail: sellglass@sell-glass.pl
www.sell-glass.pl

Firma Stan-Szkło zajmuje się szeroko pojętą obróbką szkła płaskiego, produkcją szkła zespolonego oraz 
hurtową sprzedażą szkła budowlanego. Od 1974 roku rozwijamy i poszerzamy zakres produkcji oraz 
obróbki szkła budowlanego, aby stale nadążać za potrzebami współczesnego odbiorcy.

Dzięki nowoczesnym technologiom produkcyjnym oraz wyspecjalizowanym maszynom do obróbki 
szkła możemy oferować naszym klientom wysoką jakość produktów.

Naszym celem jest wspieranie i wzmacnianie konkurencyjności naszych Parterów Biznesowych 
poprzez ciągłe dążenie do oferowania produktów i rozwiązań jak najwyższej jakości, przy wykorzystaniu 
wieloletniego doświadczenia i szerokiej wiedzy naszych pracowników.

Zależy nam, by budować długotrwały model współpracy z naszymi Klientami, który będzie 
satysfakcjonował obie strony. Potrzeby naszych Odbiorców są dla nas inspiracją do wprowadzania 
nowych efektywnych rozwiązań , które mogą oszczędzać czas i pieniądze. Stały zespół i rozbudowany 
system zarządzania produkcją zapewnia kompleksowość i terminowość dostaw.

Stan-Szkło Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 34a , 41-946 Piekary Śląskie 
Tel.:/fax +48 32 287-92-28
e-mail: stan@stan-szklo.pl
www.stan-szklo.pl

Historia powstania UNIGLASS POLSKA Sp. z o.o. sięga roku 2001. Od początku istnienia, kluczowym profilem 
działalności firmy jest produkcja szyb zespolonych z zastosowaniem szerokiej gamy szkieł funkcyjnych.

Kompleksowa obróbka oferowanego przez nasz szkła budowlanego, oprócz szyb zespolonych 
obejmuje również WIELKOGABARYTOWE szkło fasadowe, hartowane z testem HST, laminowane oraz 
emaliowane. Dynamiczny rozwój, stały wzrost jakości oraz rozszerzanie oferty produktowej naszej 
firmy, możliwe jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego parku maszynowego, stałej kontroli 
jakości oraz starannego doboru dostawców.

Oprócz zaspokajania potrzeb branży budowlanej, szeroką rzeszę naszych klientów stanowią klienci 
indywidualni, zakłady stolarskie i inni drobni przetwórcy. Wychodząc na przeciw potrzebom tej grupy 
klientów, wprowadziliśmy do oferty duży wybór szklanych elementów aranżacji wnętrz. Nasze kabiny 
prysznicowe, drzwi, schody, balustrady, zabudowy szklane oraz szkło kolorowe i laminowane zdobią wiele 
mieszkań, biur, sklepów oraz obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce i poza jej granicami.

UniGlass Polska Sp. z o.o.
ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża
woj. podlaskie, Polska
Tel.: 792 800 802, (86) 218-23-32, Tel.: (86) 212-53-05
Fax: (86) 212-53-06
mail:kontakt@uniglasspolska.pl

Aluplast sp. z o.o. jest największym na rynku polskim dostawcą systemów okiennych z PVC, z udziałem 
rynkowym wynoszącym ok. 25 %. Okna i drzwi z PVC w oparciu o oferowane przez firmę systemy wykonuje 
obecnie w Polsce ponad 200 autoryzowanych producentów okien.

Grupa Aluplast posiada 24 oddziały produkcyjne i przedstawicielstwa, poprzez które jest obecna w ponad 
80 krajach na całym świecie. Aluplast sp. z o.o. jest odpowiedzialny za bezpośrednią obsługę kilku rynków 
europejskich, takich jak: Wielka Brytania, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia czy Kaliningrad.

Polska spółka utworzona w 1995 roku w Poznaniu zatrudniała na początku swojej działalności 8 osób 
i osiągnęła obrót na poziomie 4 mln PLN. Obecnie firma zatrudnia ok. 500 osób i realizuje obroty na 
poziomie ok. 500 mln PLN. Na powierzchni ponad 60 000 m2 powstał nowoczesny zakład produkcyjny, 
a ciągłe inwestycje w bazę technologiczną gwarantują najwyższy poziom techniczny oferowanych 
rozwiązań. Dwadzieścia trzy lata aktywności firmy aluplast w naszym kraju pokazują, że konsekwentnie 
realizowana prorozwojowa polityka może gwarantować długookresowy sukces.

Aluplast Sp. z o.o.
ul. Gołężycka 25 A, 61-357 Poznań, Polska 
Tel.: 61 654 34 00 
aluplast@aluplast.com.pl
www.aluplast.com.pl



Salamander Window & Door Systems S. A. należy do czołowych europejskich dostawców energooszczędnych systemów 
profili okienno – drzwiowych z PCW. Pochodząca z Niemiec firma pojawiła się w Polsce w roku 1996  rozpoczynając 
swoją działalność handlową pod nazwą PROFITEC. Była to wówczas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oferująca 
kontrahentom wysokiej jakości profile okienne z PCW marki Brügmann. W 1998 roku firma uruchomiła ekstruzję profili 
we własnym zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym we Włocławku a  w  listopadzie 1999 roku nastąpiła zmiana 
nazwy na Brügmann Polska Sp. z o. o. 

Dziś zakład we Włocławku zajmuje obszar 100 000 m2 i zatrudnia ponad 400 pracowników a jego obroty przekroczyły 
w 2016 roku pułap 300 mln PLN.  Jest wyłącznym producentem dwóch pełnych systemów profili okienno-drzwiowych, 
które dostarcza do kontrahentów w całej Europie oraz w kilku krajach spoza naszego kontynentu. Rynkowe atuty 
firmy to bogate know-how, wysoka jakość produktów,  dalekowzroczne spojrzenie na zarządzanie firmą, odwaga 
wdrażania innowacyjnych pomysłów, konsekwentnie realizowane koncepcje rozwojowe oraz kompetentni pracownicy, 
wykorzystujący swój potencjał i pokonujący własne granice. W ofercie handlowej firmy znajdują się systemy profili: 
Brügmann bluEvolution,  Salamander i evolutionDrive. Wszystkie spełniają najwyższe wymogi jakościowe i charakteryzują 
się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, co uzasadnia stosowanie ich w konstrukcjach okien dla budownictwa 
niskoenergetycznego. W zakresie wzornictwa i możliwości konstrukcyjnych zaspakajają zróżnicowane wymagania 
klientów. Wszystkie też produkowane są z  własnych mieszanek, wytwarzanych w oparciu o autorskie receptury.

SALAMANDER Window & Door Systems S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 6A, 87-800 Włocławek 
Tel.: 54 413 56 00; fax: 54 413 56 11
www.salamander-windows.com;
www.sip-windows.com
salamander@salamander-windows.com

ZFO Sp. z o.o. (Zambrowska Fabryka Okien) od 16.01.2015 działa w branży budowlanej, a dokładnie 
na rynku stolarki okiennej. Przedmiotem działalności spółki ZFO jest sprzedaż drewnianych okien 
dachowych, kołnierzy uszczelniających oraz drewnianych zabudów dachów płaskich, drewnianych 
schodów strychowych oraz akcesoriów do okien dachowych na rynku zagranicznym.  

Naszymi głównymi kierunkami sprzedaży są: 
1. Holandia: - okna dachowe 73,43 % - kołnierze uszczelniające – 16,96 %, 
pozostałe – 3,17 % w sprzedaży ogółem. 
2. Białoruś: - okna dachowe – 4,65%, kołnierze uszczelniające – 1,54%,  
pozostałe – 0,25% w sprzedaży ogółem. 

ZFO Sp. z o. o.
Zambrowska Fabryka Okien
ul. Fabryczna 4; 18-300 Zambrów
Tel.: 86 517 158 248 

SPEC-GLAS Sp. z o.o. jako producent szyb zespolonych wyewoluował z założonej w 1981 r. niewielkiej 
rodzinnej firmy, funkcjonującej jako usługowy zakład szklarski. Wraz ze stopniowym wzrostem zainte-
resowania klientów oraz nieustannym rozwojem branży, rozszerzano ofertę o kolejne produkty. 

Od 1997 r. firma funkcjonuje w obecnej lokalizacji, gdzie powstaje nasz podstawowy wyrób. Szyby ze-
spolone opuszczają zakład jako produkt najwyższej jakości, znajdując odbiorców wśród producentów 
stolarki okiennej województwa zachodniopomorskiego i krajów Unii Europejskiej. Dzięki rozbudowie 
hali produkcyjnej i zainstalowaniu nowej linii technologicznej możemy zaoferować nowe produkty 
,,szklanych elementów wykończeniowych” takich jak: szklane blaty kuchenne, szklane ścianki działowe 
oraz drzwi, szklane schody i balustrady, daszki szklane i inne indywidualne zamówienia klienta.

SPEC-GLAS Sp. z o.o.  
producent szyb zespolonych 
ul. Kmiecika 10, 70-809 Szczecin 
Tel.: 91 46 49 130, fax: 91 43 13 184 
email: spec-glas@spec-glas.com 
www.spec-glas.com



ZFO Sp. z o. o.
Zambrowska Fabryka Okien
ul. Fabryczna 4; 18-300 Zambrów
Tel.: 86 517 158 248 

Firma BLYWEERT Aluminium Sp. z o.o. to belgijsko-polski producent aluminiowych systemów 
architektonicznych dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. W Polsce Blyweert Aluminium 
sp. z o.o. to nowy wybudowany od podstaw, nowocześnie wyposażony budynek magazynowo-
produkcyjny o powierzchni 13.000m2 wraz budynkiem biurowym o  powierzchni 500m2.  
W hali produkcyjnej mieszczą się trzy linie lakiernicze, w tym pierwsza w Polsce nowoczesna 
i wysokowydajna lakiernia pionowa.

Nasza oferta skierowana jest dla firm producentów ślusarki aluminiowej, Architektów, klientów indywidualnych. 
Posiadanie w ofercie produktów „przyjaznych producentom” jest naszą dewizą i  celem. Z naszych systemów 
uznane i doświadczone firmy wykonawcze i monterskie produkują okna, drzwi, elementy przesuwne, moskitiery, 
zadaszenia, ogrody zimowe i fasady i montują je na wielu budowach w kraju i zagranicą. Połączenie oferty 
Blyweert Aluminium z fachowością producentów stolarki gwarantuje klientowi indywidualnemu komfort 
życia, piękne, nowoczesne wzornictwo, energooszczędność oraz bezpieczeństwo. W naszej działalności 
dążymy do stałego wprowadzania technicznych nowości systemowych, z korzyścią zarówno dla producenta, 
jak i klienta indywidualnego. Nasze główne cele to: ułatwianie produkcji, polepszenie funkcjonalności i 
podnoszenie komfortu życia.

Blyweert Aluminium Sp. z o.o.
ul. Duńska 4, 05-152 Czosnów
Tel.: 22 732 59 40, fax: 22 732 59 99
www.blyweert.pl

GLASS-SERWIS
Ewelina Wysocka
ul. Pinczyńska 82, 83-210 ZBLEWO
Tel.: 58 562 74 09, fax: 58 586 72 62
e-mail: biuro@glass-serwis.pl
www.glass-serwis.pl

Firma Glass-Serwis została założona w grudniu 2005 roku i w stosunkowo szybkim okresie czasu, dzięki 
nieustannemu i dynamicznemu rozwojowi, stała się rozpoznawalnym podmiotem na rynku producentów 
maszyn i urządzeń do obróbki szkła. W dotychczasowej działalności wyprodukowaliśmy już między innymi 
różnego rodzaju wiertarki do szkła, szlifierki do szkła, linie do rozkroju szkła laminowanego oraz zaawansowane 
systemy magazynowe, które cieszą się bardzo dobrą opinią ze względu na najwyższą jakość materiałów 
wykorzystywanych do ich produkcji.

Firma Glass-Serwis stale kooperuje z innymi producentami o podobnym zakresie świadczonych usług i ceni 
sobie wzajemną wymianę doświadczeń. Powoduje to, iż jesteśmy pozytywnie nastawieni do współpracy 
korporacyjnej, która pozytywnie wpływa na rozwój firmy, przyczynia się do ulepszenia oferty i budowania 
pozytywne relacji z klientami.

Prestige Glass to największe odkrycie ostatnich lat na europejskim rynku producentów luster. 
To odpowiedź na potrzeby wymagających klientów, którzy szukają doskonałej jakości, nowoczesnego 
wzornictwa i niespotykanego dotąd komfortu użytkowania.

Nasze lustra trafiają do klientów z Dubaju, Skandynawii, Niemczech, Rosji oraz z Portugalii i Hiszpanii. 
Są to zarówno klienci indywidualni, jak i wiodące firmy z branży hotelowej i meblarskiej.

Niemniej ważna jest dla Prestige Glass ekologia. Materiały do produkcji luster sprowadzane  
są z wiodących belgijskich i  francuskich hut. W połączeniu z naszą zaawansowaną technologią 
produkcji, sprawia to, że lustra Prestige Glass są przyjazne dla środowiska.

PRESTIGE GLASS
ul. Lipowa 14, 83-207 Kokoszkowy
Tel.: 58 351 38 75
e-mail: biuro@prestigeglass.pl
www.prestigeglass.pl



Firma ABM s.c. specjalizuje się w profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami oraz wynaj-
mie powierzchni biurowych, komercyjnych i magazynowych. Firma operuje rozbudowaną bazą 
powierzchni biurowych klasy A, B oraz obiektami magazynowymi, zlokalizowanymi w centrum 
Białegostoku. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe doradztwo i serwis, w tym możliwość dosto-
sowania i aranżacji powierzchni do specyficznych potrzeb najemców oraz obsługę prawną. Naszymi 
klientami są m.in. przedsiębiorstwa prywatne, instytucje państwowe oraz zakłady opieki zdrowotnej. 
Szukasz lokalizacji na nowe biuro, sklep lub magazyn? 
Zadzwoń do nas, jesteśmy do dyspozycji.

ABM spółka cywilna
ul. Kolejowa 12B, 15-701 Białystok
Tel.: 693 981 693 lub 693 991 693
e-mail: abm@abm.biz.pl

Grupa KAN z centralą w Białymstoku jest uznanym w Polsce i Europie doświadczonym producentem  
i dostawcą nowoczesnych rozwiązań i systemów instalacyjnych KAN-therm. Od rozpoczęcia działalności  
w 1990 roku KAN budował swoją pozycję na mocnych filarach: profesjonalizmie, innowacyjności, jakości 
i rozwoju. Dziś zatrudnia ok. 650 osób (w tym 120 za granicą), posiada sieć oddziałów w Polsce oraz 
placówki w Niemczech, Rosji, Ukrainie oraz na Białorusi. Produkty ze znakiem KAN-therm eksportowane są 
do 23 krajów, sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki. 
KAN-therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze, 
wzajemnie uzupełniające się rozwiązania w zakresie rurowych instalacji grzewczych i wodnych, a także 
technologicznych. To doskonała realizacja wizji systemu uniwersalnego, na który złożyło się wieloletnie 
doświadczenie i pasja konstruktorów KAN, rygorystyczna kontrola jakości surowców i produktów finalnych 
i wreszcie to skuteczne rozeznanie potrzeb rynku instalacji, zgodnych z wymogami budownictwa 
zrównoważonego.

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
Tel.: 85 74 99 200, fax: 85 74 99 201
e-mail: kan@kan-therm.com
http://pl.kan-therm.com/

Vinderen Mikspol to młoda firma, czerpiąca z wieloletniej tradycji w produkcji innowacyjnej chemii 
budowlanej. Produkujemy zaprawy klejowe (C1TE, C2TE, C2TES1, C2TES1 Biały). Jako jedyna firma 
proponujemy sześcioletnią gwarancję, wykorzystując kleje i fugi Rotberg oraz płytki ceramiczne Ceramstic.

Marka Ceramstic jest znana na polskim rynku z bogatej oferty płytek ceramicznych, gresów oraz mozaik. 
Zaprojektowane m.in. przez włoskich designerów kolekcje Ceramstic wpisują się w najnowsze wzornicze 
trendy. Inspirowane naturą oraz najmodniejszymi materiałami architektonicznymi, płytki Ceramstic 
zostały dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Nasze kolekcje nagradzano m.in. Laurem Konsumenta oraz - już corocznie - najbardziej prestiżowym dla 
branży tytułem - „Perły Ceramiki UE”.

Najnowszym brandem grupy jest Morgan & Möller, w którego ofercie są płyty, meble i akcesoria 
dekoracyjne z betonu architektonicznego, a także produkty na zamówienie.

Vinderen Mikspol
ul. Jutrzenki 177
02-231 Warszawa
Tel.:  (+48 22) 223 38 08
Fax: (+48 22) 886 55 87



Spółka Fjord powstała w 2012 roku. Została powołana do życia jako firma córka znanej  
i cenionej w Europie firmy VemaProdukter. W miarę rozwoju firmy Fjord, do produkcji żaluzji 
wewnętrznych i rolet, zaczęły stopniowo dochodzić inne produkty takie jak: plisy okienne oraz 
żaluzje zewnętrzne. Do produkcji wykorzystywane są tylko najlepszej jakości materiały i komponenty, 
pochodzące od sprawdzonych europejskich dostawców. W procesie produkcyjnym stosowane są 
najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania technologiczne. Rzetelne podejście do jakości produktu 
finalnego połączone z profesjonalnym przygotowaniem pracowników spółki Fjord spowodowało, 
że firma w szybkim tempie zyskała wielu zadowolonych klientów na wymagającym, skandynawskim 
rynku. Mimo wielu sukcesów firma Fjord nie spoczywa na laurach. W planach są nowe inwestycje 
i  rozbudowa, mające na celu zdobycie nowych rynków zbytu.

Fjord Sp. z o.o.
Ortel Książęcy Pierwszy 5a, 21-500 Biała Podlaska
Zakład Produkcyjny/Biuro:
Hola 23, 21-500 Biała Podlaska 
Tel.: 83 343 31 55
e-mail: fjord@vemaprodukter.no

Sonarol Sp.j. 
Fabryka Okien - biuro główne 
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne 
Tel.:/fax: 86 217 22 11
e-mail: biuro@sonarol.pl

Sonarol Sp.j. Najda łączy tradycję i jakość z innowacyjnością, oferując szeroką gamę wyrobów z branży 
budowlanej i rolniczej. Produkty spółki oferowane są przez partnerów handlowych na terenie Polski i coraz 
częściej można je spotkać w innych europejskich krajach.

Ciągły dynamiczny rozwój firmy oraz silna pozycja rynkowa to nie tylko zasługa nowoczesnych linii 
produkcyjnych, ale przede wszystkim wykwalifikowanej i stałej kadry pracowniczej, która dba o to aby 
klient został profesjonalnie obsłużony. Ponadto, własna baza logistyczna daje gwarancję niezawodności 
i punktualności dostaw.

Obecnie firma zajmuje ponad 25 000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnych i zatrudnia ponad 
450 osób. W skali miesiąca produkuje ok. 40 000 metrów sześciennych płyt styropianowych, ponad 17 000 
okien PVC, setki drzwi z PVC i aluminium, fasady i ogrody zimowe, konstrukcje stalowe hal przemysłowych, 
maszyny do produkcji styropianu, bobiniarki, lekkie przyczepy przestrzenne, stojaki do transportu okien 
i  szyb, kontenery do profili PVC i aluminiowych oraz wiele innych wysokiej jakości produktów.

IZOTERM s. c. Usługi Instalacyjne
ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
Tel.:/fax : 87 566 37 39
e-mail: izotermsuwalki@wp.pl

IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne specjalizuje się w wykonawstwie, projektowaniu, nadzorowaniu 
oraz kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych oraz ciepłowniczych. 
Oferuje możliwość koordynacji działań od koncepcji, przez projekt i jego uzgodnienia do realizacji 
i odbiorów końcowych inwestycji.

Izoterm oferuje profesjonalne usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa budynków 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych 
w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gruntowych wymienników ciepła, instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji, sieci zewnętrznych i przyłączy wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, gazowych, ciepłowniczych wraz z zagospodarowaniem wód opadowych 
i nawadnianiem terenów zielonych,  źródeł ciepła, kotłowni, węzłów, kolektorów słonecznych, źródeł 
fotowoltaicznych, pomp ciepła.



Firma P.P.U.H. Mat-Pol specjalizuje się w montażu i produkcji:
• rolet dekoracyjnych i zabezpieczających oraz antywłamaniowych,
• żaluzji fasadowych, poziomych i pionowych typu Vertical,
• refleksoli, markiz, moskitier przeciw insektom i owadom,
• okien,
• bram garażowych i wjazdowych,
• ogrodzeń posesyjnych i przemysłowych,
• drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Firma świadczy także usługi w zakresie stolarki przeciwpożarowej, oferuje innowacyjne sterowniki elektryczne, 
napędy do rolet, bram garażowych i wjazdowych. Jednocześnie świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne 
na zamontowane przez firmę urządzenia oraz służy fachowym doradztwem w kwestiach dotyczących branży.

P.P.U.H.” MAT-POL” Kazimierz Plata
ul. Nowowarszawska 115 A, 15- 206 Białystok
Tel/fax: 85 74 34 094 lub 791 699 877
e-mail: biuro@mat-pol.com.pl
www.mat-pol.com.pl

Budmax Tępiński i Wspólnicy sp.j.
ul. Wysockiego 166
15-167 Białystok
Tel.: 85 676 23 89, fax 85 675 16 52
e-mail: biuro@budmaxbeton.pl
www.budmaxbeton.pl

Budmax Tępiński i Wspólnicy sp.j. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w produkcji betonu 
towarowego oraz cementu portlandzkiego CEM II/B-V 32,5N. Misją firmy od momentu powstania jest 
wsparcie klientów hurtowych i detalicznych w działalności budowlanej poprzez dostarczanie najwyższej 
jakości produkowanego asortymentu.

Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi pracowników oraz stosowaniu nowoczesnych maszyn, produkcja 
mieszanek betonowych jest na bieżąco kontrolowana laboratoryjnie pod względem jakości i zgodności 
 z  obowiązującymi normami. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej klasy produktu, który w pełni satysfakcjonuje
nawet najbardziej wymagającego Klienta.

Głównym przedmiotem działania Spółki jest produkcja wyrobów silikatowych, wapna hydratyzowanego, 
produkcja metalowa - części zamienne, wyposażenie do urządzeń służących do produkcji wyrobów 
silikatowych oraz sprzedaż materiałów budowlanych ogólnego przeznaczenia. W skład Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowego „Silikaty-Białystok” Spółka z o.o. wchodzą:

• Zakład Silikatowy,
• Oddział Produkcji Wapna Hydratyzowanego,
• Hurtownia Materiałów Budowlanych.

Od kwietnia 2004 roku „Silikaty-Białystok” są udziałowcem ogólnopolskiej Grupy Polskie Składy Budowlane.
Razem tworzymy największą w Polsce sieć hurtowni materiałów budowlanych. Siłą Grupy PSB jest bogata
oferta handlowa oraz pomoc firmom wykonawczym i inwestorom w dokonywaniu wyborów 
technologicznych, czy też materiałowych.

P.P.H. “Silikaty-Białystok” Sp. z o.o.
ul. Wł. Wysockiego 164, 15-167 Białystok
Tel.: 85 675 15 76
e-mail: sekretariat@silikaty.com.pl
www.silikaty.com.pl



Coral W. Perkowski, J. Perkowski sp.j. specjalizuje się w projektowaniu i kompleksowych realizacjach instalacji 
elektrycznych, teletechnicznych i automatyki budynków. Zapewnia pomoc w uzyskaniu niezbędnych 
uzgodnień i pozwoleń, prowadzi obsługę serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz konserwacji. 
W ofercie firmy znajdują się elektroniczne systemy ochrony, instalacje audiowizualne, rozwiązania dla 
domów i rezydencji (KNX, multimedia). Coral projektuje i buduje we własnej montowni rozdzielnice 
elektryczne i szafy sterownicze. Prowadzi sprzedaż aparatury specjalistycznej - począwszy od 
elementów systemów alarmowych i telewizji przemysłowej, po urządzenia dedykowane do 
„inteligentnych budynków”. 
Od 2011 r. firma jest aktywna na rynku instalacji fotowoltaicznych. Dział Energii Słonecznej oferuje 
kompleksowe rozwiązania w dziedzinie budowy systemów do produkcji energii elektrycznej 
z  promieniowania słonecznego, oparte o podzespoły najlepszych producentów, gwarantujących 
działanie swoich produktów przez wiele lat. Coral prowadzi też szkolenia fotowoltaiczne akredytowane 
przez UDT. Jest jedną z nielicznych firm mogącą szkolić instalatorów na własnej, działającej farmie 
fotowoltaicznej o mocy 340 kW.

Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j.
ul. Błękitna 1, 15-136 Białystok
Tel.: 85 654 45 26, fax: 85 675 24 74
e-mail: coral@coral.com.pl
www.coral.com.pl

Dominal W.Perkowski, J.Perkowski spółka jawna  powstała w 1995 r.  Oferta firmy  obejmuje 
kompleksową realizację konwencjonalnych instalacji elektrycznych zawierających wszystkie systemy 
potrzebne do użytkowania budynku w jego pełnym zakresie związanym z systemami bezpieczeństwa 
oraz multimediami. Firma jest jednym z przedsiębiorstw w regionie północo-wschodnim, które mogą 
pochwalić się silnym zespołem realizacyjnym liczącym 25 osób. Potencjał ludzki stanowi jej mocną 
stronę. Pracownicy firmy Dominal od kliku lat stanowią wsparcie przy realizacji zadań inwestycyjnych 
prowadzonych przez firmę Coral

Dominal W.Perkowski, J.Perkowski Sp.j.
ul. Błękitna 1,15-136 Białystok
Tel.: 85 654 45 26, fax: 85 675 24 74

Firma Konekt Sp.z o.o. to polski biznes wsparty wyłącznie polskim kapitałem. Jesteśmy silnym 
i  nowoczesnym przedsiębiorstwem optymistycznie spoglądającym w przyszłość. Produkujemy 
kompletne, ceramiczne systemy kominowe oraz pustaki do budowy systemów wentylacyjnych. 
Obecnie, jesteśmy jednym z największych producentów systemów kominowych w Polsce. Wciąż 
inwestujemy w najnowsze technologie i nieustannie pracujemy nad innowacyjnymi produktami, 
które niejednokrotnie wyznaczają nowe trendy.

Dumą napawa nas fakt, że przez zaledwie kilka lat z małej lokalnej firmy, przekształciliśmy się 
w  przedsiębiorstwo liczące się na rynku polskim oraz z impetem wkraczające na rynek europejski.

Konekt Sp.z o.o
ul. Aleja Jana Pawła II 79, 15-703 Białystok
Tel.: 85 674 50 73, fax: 85 741 50 67
zamowienia@konektkominy.pl
www.konektkominy.pl



Grupa Kapitałowa Rogowski Development została powołana do życia w roku 2004 przez Prezesa 
Remigiusza Rogowskiego, współwłaściciela firmy developerskiej „Wersal Podlaski” od lat z powo-
dzeniem działającej na terenie Białegostoku i Warszawy. 

Naszym zadaniem jest odpowiedzenie w praktyce na pytanie „Jakie mieszkania sprawią, że ludzie 
będą się w nich dobrze czuć?”. W budownictwie mieszkaniowym kluczowy jest pomysł na osiedle. 
Kładziemy nacisk na właściwe zagospodarowanie działek tak, aby pozostawić mieszkańcom 
przestrzeń wypoczynku i rekreacji. Dbamy o czytelne i funkcjonalne rozplanowanie pomieszczeń 
z wyraźnie zarysowanym strefowaniem poszczególnych funkcji użytkowych po to, aby mieszkanie 
stało się wygodnym miejscem do życia i wypoczynku.  Każda inwestycja powstaje tak, jakbyśmy 
przygotowywali ją dla swoich najbliższych.

Rogowski Development Sp. z o.o.         
ul. Legionowa 28/202 , 15-281 Białystok
Tel.: 85 749 99 00, fax: 85 749 99 02
e-mail: mieszkania@rogowskidevelopment.pl 
e-mail: warszawa@rogowskidevelopment.pl
www.rogowskidevelopment.pl

Firma „BIRKBUD” Sp.j to firma z wieloletnią tradycją. Została założona w 1987 r. przez mgr inż. Andrzeja 
Biruka i opiera swoją działalność głównie na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków. Firma posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do samodzielnego 
wykonania planowanych prac. Zrealizowała wiele inwestycji dla inwestorów prywatnych. Współpracuje 
także z gminami województwa podlaskiego, wykonując inwestycje z zamówień publicznych. 

Doświadczenia zdobyte na budowach m.in. obiektów użyteczności publicznej, hal sportowych, 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz handlowo – usługowych, umożliwiło powstanie silnej  
i budzącej zaufanie marki. Zakres prac w poszczególnych branżach niejednokrotnie przewyższał 
wymagania, jakie były stawiane przy planowanej budowie. Podstawowym celem Spółki jest 
wykonywanie najwyższej jakości robót budowlano- montażowych. Firma stara się, aby prezentowana 
oferta była nieustannie dostosowywana do indywidualnych wymagań klientów i aby znak firmy 
kojarzył się zawsze z fachową i rzetelną usługą, świadczoną na jak najwyższym poziomie.

Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe “BIRKBUD”
Andrzej Biruk i Wspólnicy sp.j.
ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
Tel/fax: 85 732 62 47
e-mail: biuro@birkbud.pl
www.birkbud.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD
Raczkowski i Wspólnicy Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno k. Białegostoku
Tel.: 85 747 42, fax: 85 663 28 83
e-mail: biuro@rakbud.com.pl
www.rakbud.com.pl

Rak-bud działa na regionalnym rynku od 1980 roku. Podstawę działalności stanowi produkcja betonu 
towarowego, kostki brukowej, bloczków fundamentowych, galanterii betonowej oraz ogrodzeń 
betonowych łupanych. Firma zapewnia najwyższe standardy w zakresie jakości produkowanych 
wyrobów, fachową i rzetelną obsługę. Posiada własną bazę transportową umożliwiającą obsługę w 
zakresie logistyki dostarczanych produktów. Wypracowana przez firmę marka rzetelnego producenta 
i dostawcy pozwala Klientowi zyskać pewność, że podjęta współpraca będzie satysfakcjonująca. 
Priorytetem firmy jest szeroko pojęta jakość i dlatego dokładamy wszelkich starań by każdy etap 
produkcji odbywał się zgodnie z przyjętymi, wysokimi standardami działania.



Firma Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. została powołana do życia przez Antoniego Piekut- dotychczasowego 
współwłaściciela spółki Wersal Podlaski działającej na rynku od ponad 20 lat. Grupa specjalistów 
tworząca Yuniversal Podlaski całe swoje dotychczasowe życie zawodowe związała z budownictwem, 
a pasja i doświadczenie, z jaką tworzą nowe inwestycje jest zauważalna przy oglądaniu efektów ich pracy. 
Oferujemy naszym klientom bogaty wybór mieszkań w Białymstoku, Warszawie, Ełku i Suwałkach oraz 
największy na Podlasiu wachlarz lokali mieszkalnych i usługowych. Naszym celem jest zapewnienie im 
możliwości dokonywania najlepszych wyborów tak, aby zaspokajały ich potrzeby i spełniały założone 
funkcje. Rozpoczynając nowe inwestycje kierujemy się różnorodnością lokalizacji i klasyczną formą, 
by z biegiem lat mogły nadal sprostać wymaganiom i potrzebom.  Cieszymy się, kiedy nasi klienci 
doceniają nas jako developera, ponieważ ich opinia jest dla nas najważniejsza. A kiedy mamy okazję 
odbierać oficjalne nagrody, wiemy, że są one potwierdzeniem jakości, za którą cenią nas mieszkańcy 
i użytkownicy naszych budynków. To dzięki nim mieliśmy okazję zostać laureatami nagród takich jak: 
Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu, Luksusowa Marka czy Biznesowe Odkrycie Roku 2010.

Yuniversal Podlaski Sp. z o.o 
ul. Piękna 3, 15-282 Białystok 
Tel.: 85 747 30 00, fax: 85 747 30 11 
e-mail:biuro@yp.com.pl  
www.yuniversalpodlaski.pl

Przedsiębiorstwo KAMIR rozpoczęło działalność w 1994 roku. Przez okres ponad dwudziestu lat 
działalności osiągnęliśmy status lidera regionalnego w zakresie kompleksowej dystrybucji materiałów
budowlanych. Specjalizujemy się w następujących asortymentach: stal budowlana, materiały ścienne, 
pokrycia dachowe, izolacje budowlane, elewacje, materiały do aranżacji wnętrza, stolarka okienna 
dachowa i drzwiowa, bramy garażowe, ogrodzenia oraz nawierzchnie brukowe. Naszymi odbiorcami 
są : firmy budowlane, hurtownie materiałów budowlanych, podmioty zagraniczne oraz klienci 
indywidualni. Od ponad 10 lat jesteśmy udziałowcem grupy zakupowej „Polskie Hurtownie Materiałów 
Budowlanych”. Uczestnictwo w Grupie PHMB gwarantuje nam możliwość: uzyskania atrakcyjniejszych 
cen zakupu, wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących dostawców, zapoznanie się z prognozami 
i poziomami cen oraz optymalizację kosztów działalności.

KAMIR PHU Sp. z o. o.
Profesjonalne Centrum Budowlane
ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok
Tel.: 85 6629 323, fax: 85 6627 653
e-mail: kamir@kamirphu.pl
Centrum Dachowe
ul. Ciołkowskiego 171, 15-516 Białystok
Tel.: 85 7433 233,  fax: 85 7437 403
e-mail: centrumdachowe@kamirphu.pl
www.kamirphu.pl

Rutkowski Development to rodzinna firma deweloperska, która od ponad ćwierć wieku tworzy mieszkania, 
apartamenty oraz lokale usługowe na ternie Północno-Wschodniej Polski. Od początku swojej działalności, 
kładzie ogromny nacisk na zadowolenie Klientów wynikające z jakości, terminowości, innowacyjności 
projektów oraz wsparcia na każdym etapie procesu sprzedażowego oraz posprzedażowego. 

Firma realizuje własne, kompleksowe projekty inwestycyjne w branży budownictwa wielorodzinnego, 
obejmujące całość procesu deweloperskiego – począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie 
we współpracy z  renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych pozwoleń 
na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych mieszkań klientom 
i  zarządzania nimi. Wieloletnia, konsekwentna polityka firmy, oparta jest na solidnych fundamentach 
takich jak doświadczona Kadra Menedżerska, przejrzyste zasady współpracy i wiarygodność społeczna. 
Zdobyte doświadczenie poparte zakończonymi z sukcesem inwestycjami, skłania władze firmy do 
dalszego rozwoju. Nie tylko poprzez rozbudowę kadry pracowniczej, ale przede wszystkim wchodzeniu 
na nowe rynki z szeroko pojętymi usługami deweloperskimi.

Rutkowski Development Sp. J.
ul. Armii Krajowej 7B ,19-300 Ełk
Tel.: 87 621 60 60, fax: 87 621 60 60
e-mail: biuro@rutkowskidevelopment.pl
www.rutkowskidevelopment.pl



VINDEREN SP. Z O. O. 
ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa 
Tel.: 22 223 38 08, fax: 22 886 55 87 
www.vinderen.com

W skład grupy Vinderen wchodzi kilka firm, uzupełniających się w taki sposób, aby zaoferować klientom 
produkty możliwie jak najbardziej komplementarne. Mechanizmem napędowym grupy jest Vinderen 
Sp. z o.o., dawniej Unlimit Sp. z o.o. Firma powstała w 2003 roku i od początku związana jest z branżą 
wyposażenia wnętrz.

Marką przewodnią należącą do Vinderen jest Ceramstic. Pod tym brandem sprzedawane są płytki 
ceramiczne: glazury, gresy, terakoty, mozaiki oraz dekoracje szklane. Kolejną marką Vinderen jest Rubtiler, 
czyli bezpieczne nawierzchnie gumowe, granulat gumowy, a także paliwo alternatywne – będące efektem 
całkowitego recyklingu zużytych opon.

Do grupy Vinderen należy także firma Vinderen Mikspol Sp. z o.o., której działalność skupia się na produktach 
z betonu architektonicznego marki Morgan & Möller. Oferta tej marki jest na tę chwilę najszersza na rynku 
polskim, a przy tym niezwykle oryginalna pod kątem designu oraz elastyczna, jeśli chodzi o potrzeby klienta. 
Firma Algaenautic Sp. z o.o., dawniej Vinderen Proeco Sp. z o.o., powstała w 2009 roku. Jej celem jest 
wprowadzenie na rynek polski produktów proekologicznych o wszechstronnym zastosowaniu, a także 
innowacyjnej w skali kraju technologii ich pozyskiwania.

Izohan Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
info@izohan.pl
www.izohan.pl
Tel.:/fax:  58 781 45 85 wew. 1

Izohan to polska, dynamicznie rozwijająca się spółka, której początki sięgają 1989 roku. Od początku 
istnienia zajmuje się produkcją nowoczesnych materiałów do hydroizolacji. Wprowadzając na rynek 
nowoczesne technologie i rozwiązania, stała się ekspertem w dziedzinie hydroizolacji oraz chemii 
budowlanej. W ofercie firmy znaleźć można m.in. mikrozaprawy uszczelniające, produkty epoksydowe, 
masy bitumiczne, zaprawy PCC, impregnaty, preparaty do renowacji i odgrzybiania, kleje, piany 
poliuretanowe, membrany PVC, gonty oraz bitumiczne materiały rolowe.

Izohan to nowoczesna firma gwarantująca powtarzalność procesów oraz najwyższą jakość produktów, 
czego potwierdzeniem są liczne branżowe nagrody i wyróżnienia.

Od 2006 Izohan działa w strukturach Grupy Atlas. W roku 2013 nastąpiło przejęcie Jednostki Biznesowej 
Materiałów Hydroizolacyjnych NEXLER, a w roku 2014 połączenie z PPMB IZOLMAT Sp. z o.o. Obecnie 
firma zrzesza cztery marki: IZOHAN, IZOLMAT, NEXLER i IZOLMIX.

Produkty Izohan budują otaczający nas świat!



Opoczno to sprawdzony wzór na piękno. Od 130 lat Opoczno inspiruje kolejne pokolenia, dając im 
pewność dobrego wyboru na lata. Marka Opoczno charakteryzuje się atrakcyjnym wzornictwem, 
które łączy najnowsze trendy z klasycznym kanonem piękna. Dlatego estetyka kolekcji Opoczna 
nie przemija wraz ze zmieniającymi się modami, trafiając w indywidualne gusta Konsumentów. 
Wysoką jakość produktów marki Opoczno zapewnia nam współpraca z najlepszymi pracowniami 
wzorniczymi oraz stosowanie najnowocześniejszych technologii produkcji. Stale wprowadzamy nowe 
kolekcje, dając Konsumentom szeroki wybór wzorów i kolorów. Dbamy o to, aby zawsze mogli się cieszyć 
wnętrzami w pięknym stylu. Uznanie Konsumentów zostało potwierdzone przyznaniem marce Opoczno 
nagrody Superbrands i Superbrands Created in Poland.

Opoczno I Sp. z o.o.    
ul. Przemysłowa 5,  26-300 Opoczno  
Tel.:  44/ 755 33 03, fax  44/ 755 33 03 
www.opoczno.eu

W oparciu o więdzę i ponad 20-letnie doświadczenie powstał Acren© - niezwykła kombinacja ludzkiej 
kreatywności i światowej technologii, to wysokiej jakości kompozyt akrylowy, stworzony w 100% akrylowej 
żywicy i wypełniaczy.

Bogata paleta kolorów i wzorów oferuje Tobie niemal nieskończone możliwości zastosowań. Acren idealnie 
pasuje zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Doskonale sprawdza się w kuchni, łazience, 
restauracji, biurze, na jachcie, w banku a nawet w szpitalu, gdzie dba się o szczególną czystość i higienę. Acren 
może być dowolnie wyginany i kształtowany, pozwalając Tobie na całkowitą swobodę przy remoncie, bądź 
przy urządzaniu nowego domu. Efekt monolitu, kamienna faktura czy kolorowe, pastelowe wnętrze...

Jedyną barierą jest wyobraźnia

RUBICONE Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa 
biuro@acren.com.pl

PERFEKTA PIOTR JOŃCZYK
Kompleksowe Realizacje Wnętrz
Salon Sprzedaży: ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok,
Tel.: - usługi budowlane: +48 601 96 00 75,
Tel.: - sklep: +48 697 02 17 00
e-mail: biuro@zenobiusz.pl, www.zenobiusz.pl

Firma PERFEKTA została założona przez Piotra Jończyka w 1996 roku w Białymstoku. Przedmiotem 
jej działalności są USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE ze szczególnym uwzględnieniem 
PRAC WYKOŃCZENIOWYCH we wszystkich rodzajach budynków, na elewacjach i ogrodzeniach. 

Proponowany zakres usług obejmuje prace instalacyjne, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, 
prace glazurnicze, kamieniarskie, montaż płyt G-K, sztukaterii oraz okładzin ściennych i podłogowych 
(np. flex–c-ment, elastyczny piaskowiec naturalny, panele szklane czy 3D). Dopełnieniem oferty jest 
propozycja oryginalnych TECHNIK DEKORACYJNYCH, takich jak: stiuki, imitacje piaskowca, kamienia 
ciosanego, trawertynu, efekty betony czy rdzy, które doskonale nadają się zarówno do tradycyjnych 
i nowoczesnych wnętrz. Wszystkich ceniących ład, harmonię i piękno we wnętrzach zapraszamy 
do SALONU SPRZEDAŻY w Białymstoku oraz KONTAKTU Z FIRMĄ.

WNĘTRZA PREMIUM



Priorytetem i misją firmy Algaenautic Sp. z o.o. jest wyszukiwanie nowych rozwiązań proekologicznych, 
które można by zaimplementować w Polsce i na świecie. Dokładne badania i analizy pozwoliły 
wyspecjalizować się firmie w zakresie opracowywania innowacyjnej – nie tylko w skali Polski, ale także 
świata – technologii pozyskiwania i wykorzystania alg.

Firma zajmuje się także opracowywaniem i testowaniem optymalnych metod hodowli alg oraz 
projektowaniem modeli ekonomicznych i ich implementacją w różnych gałęziach przemysłu. 
Algi to mikroorganizmy o wielkim potencjale i rosnącym znaczeniu dla światowej gospodarki. Wiemy 
jak wykorzystać je najefektywniej.

ALGAENAUTIC SP.  Z O.O.
ul. Jutrzenki 177
02-231 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 223 38 08
www.algaenautic.com

Przedmiotem podstawowej działalności Grupy jest produkcja i dystrybucja produktów 
wykorzystywanych do wykańczania i wyposażenia łazienek i sanitariatów: wyrobów ceramiki sanitarnej, 
płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych oraz 
innych artykułów około łazienkowych.

Wyroby ceramiki sanitarnej produkowane przez Cersanit IV charakteryzują się optymalnymi 
parametrami wyrównania powierzchni, niską nasiąkliwości wodną oraz odpornością na obciążenia, co 
w znacznym stopniu podnosi ich trwałość. Dodatkowym walorem produkowanej  ceramiki sanitarnej, 
wyróżniającym ją na rynku, jest śnieżnobiały  kolor uzyskany poprzez zastosowanie odpowiednich 
mieszanek surowcowych oraz nowoczesnych technologii. Produkty spełniają najwyższe wymagania 
krajowych i światowych norm bezpieczeństwa. Posiadają także wymagane atesty higieniczne. 
Zastosowane w zestawach rozwiązania przeznaczane są do łazienek i sanitariatów publicznych 
(w tym także dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), sanatoriów, gabinetów odnowy 
biologicznej, szpitali oraz wyposażenia łazienek klientów indywidualnych poruszających się na wózku 
inwalidzkim lub osób starszych mających  trudności w poruszaniu się.

CERSANIT IV Sp. z o.o  
ul. Leśna 6,  22-300 Krasnystaw
Tel.: 82 576-52-51
www.cersanit.com.pl

Cambio to nowa marka, ale tworzą ją ludzie z wieloletnim doświadczeniem. Profesjonaliści z długoletnim stażem, 
za którymi stoją wymierne sukcesy i dokonania. To kompetencje naszych współpracowników: menadżerów, 
kierowników budowy i zbrojarzy, cieśli i murarzy stanowią najcenniejszy kapitał firmy.

GENERALNE WYKONAWSTWO 

Jako generalny wykonawca bierzemy na siebie odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie całości inwestycji: 
od ewentualnej optymalizacji projektu, poprzez budowę po oddanie obiektu do użytkowania. Współpracujemy z 
wieloma sprawdzonymi i doświadczonymi wykonawcami. Budujemy z powierzonych materiałów. Stany surowe 
budynków wykonujemy własnymi ludźmi. 

PROWADZIMY INWESTYCJE JAKO INWESTOR ZASTĘPCZY.

DZIAŁAMY W FORMULE ZAPROJEKTUJ&WYBUDUJ.

Szukasz firmy, która potrafi spełnić Twoje oczekiwania? Cambio to firma specjalizująca się w sprawnej, 
zoptymalizowanej oraz kompleksowej realizacji wizji inwestora. Działając w imieniu i na rzecz inwestora 
organizujemy I koordynujemy działania wszystkich stron biorących udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym. Nasz 
zespół składa się z inżynierów oraz inspektorów nadzoru, a także z inspektorów branżowych.

Cambio sp. z o.o. 
Klimczaka 1, Wejście A, Piętro 2 
02-797 Warszawa
Tel.: +48 601 848 043 
e-mail: biuro@cambio.waw.pl;  CAMBIO.WAW.PL



Działając pod marką VERNITECH zajmujemy się produkcją profesjonalnych farb i lakierów na bazie 
żywic rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych. Produkujemy też rozcieńczalniki, pigmenty, 
dodatki do farb i lakierów, a także utwardzacze. Nasza specjalność to produkty służące do wykańczania 
i zabezpieczania elementów drewnianych i drewnopochodnych. 

Rozszerzając naszą ofertę pomyśleliśmy też o innych gałęziach przemysłu. Stworzone zostały 
produkty antykorozyjne na metal z serii rozpuszczalnikowych poliuretanów, alkidów i akryli. Idąc 
dalej rynek zgłosił zapotrzebowanie na materiały służące wykończeniu powierzchni plastikowych, 
szklanych i betonowych. Tak szerokie spektrum pozwala nam na ciągłą ekspansję i budowę marki 
wśród producentów tego typu produktów.

Unicell Poland Sp. z o.o.
ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków
Tel.: 85 733 66 41 wew. 231, fax: 85 178 68 62
e-mail: unicell@unicell.pl
www.unicell.pl

Firma Unicell Poland jest polsko-holenderskim producentem i dystrybutorem artykułów chemii 
budowlanej. W swoim portfolio posiada marki: Primacol Professional (farby, impregnaty, kleje, grunty, 
czyściki, lakiery), Primacol Decorative - system kreatywnej dekoracji (tynki, pasty, farby strukturalne, 
werniksy, szablony i inne) oraz LuxDecor - produkty do ochrony i impregnacji drewna (bejce, 
lakiery, impregnaty).  Ponadto, przedsiębiorstwo produkuje chemię budowlaną pod marką klienta 
(private label). Firma posiada własne laboratoria badawcze oraz linie produkcyjne wyposażone 
w nowoczesne urządzenia. 

Dzięki temu firma może poszczycić się bardzo szeroką ofertą, a jej produkty mają bardzo dobrą 
relację ceny do jakości. Asortyment firmy Unicell Poland, poza rynkiem rodzimym, dostępny jest 
w 32 państwach, nawet tak odległych, jak Japonia czy Chiny. Do każdego z rynków zewnętrznych 
przedsiębiorstwo podchodzi bardzo profesjonalnie, dopasowując ofertę do konkretnego 
zapotrzebowania i wymogów. Nieustanny rozwój, bardzo elastyczne podejście do każdego klienta, 
wysoka jakość produktów i atrakcyjne ceny budują markę Unicell Poland jako rzetelnej firmy o zasięgu 
międzynarodowym, oferującej kompleksowerozwiązania dla branży budowlanej.

Acer Ogrody to firma rodzinna, która powstała w 2008 r. Zajmuje się projektowaniem, budową i pielęgnacją 
ogrodów oraz innych terenów zielonych. Od początku działalności mamy świadomość, że tworzymy przestrzeń, 
która jest azylem prywatności i bezpieczeństwa oraz strefą odpoczynku naszych klientów. Dlatego stawiamy 
najwyższy nacisk na jakość, profesjonalizm  oraz dopasowanie naszych usług do każdego klienta indywidualnie.

W związku z tym, specjalizujemy się w świadczeniu wysokiej jakości usług z zakresu tworzenia ogrodów przydomowych. 
Wykonujemy nawierzchnie utwardzone, tarasy, trawniki, oczka wodne i stawy, systemy automatycznego nawadniania, 
instalacje oświetleniowe, małą architekturę taką jak altany, pergole, murki oporowe oraz nasadzenia roślinne.

Wykonujemy również usługi dla deweloperów, osiedli mieszkaniowych oraz w zieleni miejskiej. W naszym 
centrum ogrodniczym posiadamy bogaty wybór roślin oraz prowadzimy sprzedaż artykułów ogrodniczych i 
drewna kominkowego.

Polityka firmy oparta jest na takich fundamentach jak doświadczona i stale rozwijana kadra managerska oraz silny 
i kompetentny zespół pracowników, a najwyższą wartością jest tworzenie żywych przestrzeni zielonych, które 
powodują, że świat staje się piękniejszy.

Acer Ogrody
ul. Generała Sosabowskiego 28, 15-182 Białystok
Tel.: 606 661 979,  506 738 689 
e-mail: acer@acerogrody.pl 
www.acerogrody.pl

VERNITECH sp. z o.o.
Biertowice 259, 32-440 Sułkowice
Tel.: +48 12 357 35 08
e-mail: biuro@vernitech.pl



Askon Sp z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma handlowo-usługowa specjalizująca 
się w doradztwie, sprzedaży i dostawie materiałów wykończenia wnętrz. Siedzibą firmy jest Białystok, 
z  obszarem działalności na terenie całego województwa podlaskiego. 

Zakres działalności przedsiębiorstwa to, przede wszystkim sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów 
wykończenia wnętrz tj. panele podłogowe - drewniane i laminowane, panele ścienne - mdf i pcv, drzwi 
- wewnętrzne i  zewnętrzne, parapety - stalowe i plastikowe, podbitka dachowa. Firma gwarantuje 
atrakcyjne ceny jak również możliwość ich negocjacji. Na życzenie klienta zapewnia własny transport 
pod wskazany adres oraz usługę montażu paneli podłogowych i drzwi zakupionych w salonie.

Askon Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 19A, 15-701 Białystok
Tel.: 85 811 28 91, fax: 85 651 86 62
e-mail: sprzedaz@askonspzoo.pl
www.askonspzoo.pl

Firma DREWOOD zajmuje się produkcją bezprzylgowych drzwi wewnętrznych, ościeżnic drzwiowych, 
listew przypodłogowych i mebli. Specjalizuje się w produkcji drzwi malowanych lakierami kryjącymi 
i oklejanych naturalnymi fornirami. Produkty wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta 
i  sprzedawane za pośrednictwem firm handlowych na terenie całego kraju oraz do Wielkiej Brytanii. 
Do produkcji swoich wyrobów wykorzystuje wysokiej jakości materiały, co w połączeniu z nowoczesną 
technologią i fachową wiedzą kadry pracowniczej umożliwia tworzenie produktów o jakości spełniającej 
oczekiwania wymagających klientów.

Drewood
ul. Tartaczna 9
21-200 Parczew
Tel. kom.:  790 885 992
info@drewood.pl
www.drewood.pl

PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna
ul. Podkarpacka 16 B 38-400 Krosno,
Tel.:/fax +48 13 43 232 82
bz@panmar.pl
www.panmar.pl

PANMAR jest średnim przedsiębiorstwem, działającym na rynku drzewnym. Firma w ramach głównej jednostki 
biznesowej produkuje trzy typy wyrobów: płyty klejone z litego drewna w różnych gatunkach (półprodukt), 
lite dębowe podłogi drewniane (produkt końcowy) oraz wyroby tartaczne. Jej oferta skierowana jest przede 
wszystkim do usługodawców i firm handlowych w zakresie podłóg, mebli oraz do klientów indywidualnych. 
Nabywcami produktów Spółki są nie tylko podmioty krajowe, ale i podmioty zagraniczne.

Firma jest w posiadaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji podłóg, linii technologicznej do 
produkcji płyty klejonej na mikro-wczepy oraz odpowiedniej infrastruktury przemysłowej. Firma posiada 
ponadto istotne zasoby nierzeczowe, do których można zaliczyć certyfikaty jakościowe, znaki towarowe 
oraz dobry wizerunek Firmy wśród klientów. Bardzo istotnym zasobem jest również znaczne doświadczenie 
w działalności handlowej oraz znakomita znajomość rynku.



Profix
Kraków, ul. Lipska 16 
Tel.: 12 653 04 21 
profix@profix.krakow.pl, www.profix.krakow.pl

Firma Profix rozpoczęła działalność w 1987 roku. Siedziba naszego przedsiębiorstwa znajduje się w Krakowie. 
Początkowo zajmowaliśmy się projektowaniem, a także drobnymi pracami budowlanymi. W  1991 
roku właściciel firmy Tadeusz Targosz nawiązał współpracę z jedną z renomowanych szwedzkich firm 
zajmujących się produkcją hal stalowych. Dzięki temu Profix zyskał pełnomocnictwo do reprezentowania 
firmy na obszarze południowej i południowo-wschodniej Polski.

Podczas projektowania i realizacji hal stalowych kierujemy się takimi zasadami, jak rzetelność i szeroko pojęta 
uczciwość finansowa wobec naszych klientów oraz partnerów. Przejrzystość naszych działań potwierdza fakt, 
iż Profix od 2000 roku regularnie zdobywał tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. Ponadto w roku 2001 firma zdobyła 
Medal Europejski przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Dokładna 
znajomość rynku oraz wysoka wiedza merytoryczna dotycząca budowy konstrukcji hal stalowych pozwala 
nam jeszcze lepiej dopasowywać ofertę do potrzeb klientów. Dla wielu z nich niezwykle istotne jest utrzymanie 
wysokiej funkcjonalności obiektów przez długi czas. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, poszerzyliśmy 
działalność o profesjonalne naprawy hal stalowych.

Pomimo znacznego rozwoju, pozostaliśmy firmą rodzinną, w której decyzje podejmowane są szybko 
i  sprawnie. Nasz zespół od wielu lat pozostaje niezmienny.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Gwarantujemy najwyższy poziom wykonawstwa i serwisu hal stalowych.

ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ „OWCZARY” jest nowoczesnym polskim przedsiębiorstwem 
wytwarzającym szeroki asortyment ceramiki budowlanej. Produkcję opieramy na najnowocześniejszej 
technologii i własnym surowcu. Naszym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku lokalnym, 
w produkcji i sprzedaży ceramiki budowlanej. W tym kierunku konsekwentnie budujemy nasz wizerunek 
poprzez wysoką jakość i mobilność o europejskich standardach. 

Zadowolenie naszych Klientów i Partnerów jest dla nas równie ważne jak satysfakcja Pracowników. Działamy 
w harmonii z otoczeniem dbając o ochronę środowiska naturalnego. Pragniemy przyczynić się do rozwoju 
gospodarczego regionu i Polski.

ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ 
 “OWCZARY” R.E.R STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA
OWCZARY 28c 
26-341 MNISZKÓW 
Tel.:  +48 44 756 10 74
www.owczary.pl

BUDINSTEL jest firmą specjalizującą się w handlu hurtowym i detalicznym artykułami przemysłowymi, 
przede wszystkim dla energetyki, budownictwa i detalu. Najważniejszymi produktami oferowanymi 
przez nas są: kable i przewody, źródła światła, oprawy oświetleniowe mieszkaniowe, przemysłowe 
i  uliczne, osprzęt instalacyjny, wyłączniki, rozłączniki i osprzęt do napowietrznych linii izolowanych.
Strategia rozwoju firmy BUDINSTEL oparta jest na realizacji dotychczasowej polityki pozyskiwania 
nowych klientów, poprzez rozwój oraz rozszerzenie oferty o nowe produkty. Niezmiernie ważnym 
zadaniem jest utrzymanie dobrych stosunków między dotychczasowymi klientami i nowo pozyskanymi.
Nasze podstawowe wartości:

• Zapewniamy klientom najlepszą obsługę.
• Przewidujemy zmiany na rynku i przejmujemy inicjatywę by wykorzystać szanse.
• Czerpiemy inspirację od naszych klientów poprzez zrozumienie ich potrzeb.
• Zawsze szukamy kreatywnych sposobów wspierania naszych klientów.

F.H.U. „Budinstel” Paweł Ciąpała
ul. Głęboka 11, 37-200 Przeworsk
Tel.: 16 649-04-50/51, fax: 16 649-04-53
e-mail: hurtownia@budinsTel.:pl
www.budinsTel.pl



Od 5 lat ALUPOL-CMDRUK jest partnerem firmy Duraptoof technologies GmbH i Saargummi 
Construction, która prowadzi sprzedaż swoich produktów w Polsce i Europie Wschodniej w ramach 
systemów uszczelniania okien i drzwi, elewacji membrany oraz membran dachowych. Firma jest 
w  pełni zaangażowana w ciągły rozwój i ulepszanie systemu NovoProof®.

Pokrycie dachowe to bez wątpienia jeden z najważniejszych i zarazem najbardziej newralgicznych 
elementów całego budynku. Często zapominamy jednak o tym, że samo w sobie nie jest dostatecznym 
zabezpieczeniem dla wnętrza dachu przed wilgocią i stratami ciepła. Przez to nie zawsze przykładamy 
wagę do tak ważnego procesu, jakim jest uszczelnienie membran i folii dachowych, o które należy 
zadbać w szczególności. Celem firmy jest, aby każdy dach, okna i drzwi w mieszkaniach klientów były 
bardzo dokładnie uszczelnione i chronione przed wyciekami.

P.H. ALUPOL-CMDRUK
ul. Obywatelska 128
94-104 Lódz
tel/fax +48. 42 637 71 43
e-mail: cmdruk@cmdruk.pl

P.H. ALUPOL – CMDRUK

KOMBINAT BUDOWLANY zalicza się do najlepszych firm budowlanych na Podlasiu. Obecnie zatrudnia 
około 190 pracowników. Przedsiębiorstwo jest deweloperem, generalnym wykonawcą inwestycji 
budowlanych budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Realizuje roboty budowlano 
– montażowe, inżynieryjne, instalacyjne, drogowe i remontowe oraz zarządza nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych. Ma własny Zakład Produkcyjno – Transportowy, który produkuje beton 
towarowy, fundamentowe bloczki betonowe oraz świadczy usługi transportowe i sprzętowe.

Pierwszoplanową naszą działalnością jest budowa domów mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami  
i usługami oraz jednorodzinnych. Od daty powstania firmy wybudowaliśmy 5070 mieszkania, 1977 garaży  
i 149 lokali użytkowych.  

Poza budownictwem mieszkaniowym wykonaliśmy liczne obiekty użyteczności publicznej. 
Za swoją działalność otrzymujemy liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Zadania zaś realizujemy 
z  dbałością o jakość i poszanowanie środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
Kombinat Budowlany Spółka z o.o.
ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok, 
Tel.: 512 007 468, (85) 741 50 87, (85) 743 36 39
e-mail: mieszkania@kombinatbud.pl
www.kombinatbud.pl

Firma Felix 2 powstała w 2007 roku. Zakres działania to północnowschodni teren Polski .
Specjalizujemy się w szeroko pojętych pracach z zakresu instalacji sanitarnych. Tym samym, 
podejmujemy się prac na zasadzie zaprojektuj- wykonaj . Dynamicznie się rozwijamy, by móc 
kompleksowo obsługiwać powierzone nam średnie i duże inwestycje. Od 15 lat przykładamy starań, 
by nasza marka była rozpoznawalnym i solidnym symbolem najwyższej jakości usług.

Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo Remontowe FELIX i FELIX2
ul. Szosa Knyszyńska 8, 15-690 Białystok - Fasty
Tel/fax: 85 675 33 83 lub 508 280 534
p.danilczuk@phfelix.pl
www.phfelix.pl



Firma CELS jest jedną z wiodących firm zajmujących się ocieplaniem domów pianką poliuretanową. 
Od kilku lat umacnia się na pozycji lidera wśród autoryzowanych wykonawców izolacji natryskowych 
kanadyjską pianką Icynene.

W temacie izolacji natryskowych firma CELS działa nieprzerwanie od 2010 roku – oferując klientom 
sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Specjalizuje się w wykonywaniu ociepleń poddaszy, dachów, 
elewacji, fundamentów, tarasów oraz nietypowych konstrukcji przy użyciu pianki otwarto i zamknięto-
komórkowej. Obecnie firma dysponuje pięcioma niezależnymi ekipami doświadczonych aplikatorów 
oraz stale rosnącym zespołem doradców technicznych. Swoje usługi świadczy na terenie prawie 
całego kraju, z roku na rok powiększając obszar swojego działania oraz grono zadowolonych klientów. 

Firma od ponad 16 lat świadczy również usługi sprzedaży i montażu drzwi, okien, bram garażowych  
i ogrodzeń cenionych producentów stolarki otworowej tj. Wiśniowski, Petecki, DRE, Vikking, Artus, PTZ, 
Gerda i wiele innych. Więcej informacji na temat usług świadczonych przez firmę CELS znajdą Państwo 
na stronie http://www.cels.pl/

CELS Mariusz Butkiewicz
ul. Bakałarzewska 21, 16-400 Suwałki
Tel.: 664 700 150
www.cels.pl

Firma „GILLMET” to ludzie kultywujący od pięciu pokoleń tradycje związane z działalnością wytwórczą 
w branży wyrobów metalowych. W 2011 roku obchodziliśmy 100-lecie (1911-2011) historii naszej 
działalności. Firma specjalizuje się w budowie i konstrukcji hal i konstrukcji stalowych, budowie stajni, 
ujeżdżalni i karuzeli dla koni. 

W ofercie znajdą Państwo hale stalowe wykorzystywane m. in. jako hale magazynowe i hale przemysłowe. 
Ponadto oferujemy hale namiotowe, hale szybkiego montażu oraz bramy wielkogabarytowe. Do naszej 
oferty należą również usługi cynkowania ogniowego i śrutowania.

Gillmet Sp. z o.o. 
ul. Jabłowska 25, 83-200 Starogard Gdański 
Tel.: 58 561 49 45, fax: 58 561 10 95 
e-mail: office@gillmet.com.p 
www.gillmet.com.pl

Nasza firma oferuje wykonawstwo przygotowania i realizacji nowych inwestycji, remontów 
i modernizacji budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest:

• realizacja robót budowlanych w ramach generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą,
• budowa obiektów mieszkalnych i handlowo-usługowych w systemie deweloperskim,
• wynajem pomieszczeń handlowo - usługowych,
• handel materiałami budowlanymi.

FADBET S.A. 
ul. 42 Pułku Piechoty 46, 15-181 Białystok 
Tel.: 85 664 4071, fax: 85 664 4082 
e-mail: fadbet@fadbet.com.pl 
www.fadbet.com.pl



Firma KDM Dariusz Mazur posiada 20 letnie doświadczenie w branży związanej ze specjalistycznymi pracami 
z zakresu geotechniki, hydrotechniki oraz głębokiego fundamentowania. Nasza działalność obejmuje: 
sprzedaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń, sprzedaż sprzętu używanego, wynajem szerokiej gamy 
sprzętu, autoryzowany serwis specjalistycznych urządzeń a także fachowe doradztwo w zakresie sprzętu 
oraz technologii. Sprzęt, którego jesteśmy dystrybutorem wykorzystywany jest do takich robót ziemnych jak: 

• wbijanie ścianek szczelnych, głowicami wibracyjnymi ze zmiennym momentem mimośrodowym, 
montowanymi na dźwigu bądź koparce 

• bezwibracyjne wciskanie ścianek szczelnych wciskarkami hydrauliczymi
• wykonywanie pali fundamentowych palownicami
• zabezpieczenia wykopów, skarp, usuwisk
• regulacja nabrzeży
• pogłębianie i regulacja dna akwenów wodnych
• stabilizacja i wzmacnianie gruntu 
• usługi dźwigowe

KDM Dariusz Mazur
ul. Kolejowa 16, 05-816 Michałowice
Tel.: +48 698 696 377 
Tel.: + 48 22 499 46 80 
fax: + 48 22 499 46 81
e-mail: kdm@kdm.net.pl

Dział Serwisu: 
Tel.: +48 609 120 657

Firma Handlowo Usługowa
Atis Dom, Wojciech Jurczuk
ul. Składowa 11 lok. 28, 15-399 Białystok
Tel/fax: 85 675 55 85 lub 885 755 585
e-mail: biuro@atisdom.pl
www.atisdom.pl

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o. o.
Szkocja 40, 16-420 Raczki 
Tel.: 87 568 58 73, 
biuro@meliorex.pl
www.meliorex.pl

Atis Dom zajmuje się kompleksową realizacją robót budowlanych oraz obsługą inwestycji. Oferu-
je pełen zakres prac  w oparciu o nowoczesne technologie i sprawdzone rozwiązania. Zakres usług 
obejmuje: stany surowe (mury, konstrukcje żelbetowe, więźby dachowe), instalacje elektryczne i sa-
nitarne, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, żywice epoksydowe i poliuretanowe, pokrycia da-
chowe, elewacje, ocieplenia, tynki, stolarkę okienną i drzwiową, modernizacje, renowacje obiektów 
zabytkowych, nadzór nad pracami budowlanymi, remonty i prace wykończeniowe. W 2014 roku ATIS 
DOM rozszerzyła swoją działalność i stała się jedynym dystrybutorem marki Sto w regionie oferując: 
farby wewnętrzne i zewnętrzne, tynki (w tym strukturalne), powłoki dekoracyjne, tapety strukturalne, 
systemy dociepleń (bezspoinowe, podwieszane, wentylowane), docieplenia wewnętrzne, ochronę  
i naprawę betonu (antykorozja, iniekcje, uszczelnienia), profile dekoracyjne, elementy dekoracji archi-
tektonicznej, posadzki żywiczne, czy też izolacje.

MELIOREX to rodzinne, wyspecjalizowane i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo 
wodno – kanalizacyjne, które funkcjonuje od 1990 roku. Nasza firma zawsze świadczy usługi 
o najwyższej jakości, priorytetem w wykonywanej pracy jest elastyczność, terminowość  
i profesjonalizm. Wysoka jakość wykonanych prac prowadziła i w dalszym ciągu prowadzi do 
poszerzania grona naszych klientów. Kontrakty, które realizowaliśmy bądź realizujemy obejmują 
szeroki zakres usług co wpływa na zdobywanie nowych doświadczeń. Poprzez wzorową organizację 
pracy jesteśmy w stanie realizować wiele zleceń w jednakowych terminach na terenie całej Polski.



OMEGA Sp. z o.o.
ul. Pawła Włodkowica 2c, 03-262 Warszawa, Polska 
Tel.: +48 22 431 67 61, tel.: +48 22 431 67 33 (fax) 
office@omegainnovations.eu
www.omegainnovations.eu

Laminopol Sp. z o.o. 
ul. Szczecińska 58B, 76-200 Słupsk 
Tel.: 59 845 34 63, fax: 59 845 29 59 
e-mail: centrala@laminopol.com 
www.laminopol.com

Layster Group Sp. z o.o.
ul. Konstancińska  2 
02-942 Warszawa
Tel.: (+48 22) 649 79 29 
Fax (+48 22) 649 79 27  
e-mail: info@layster.pl

Firma Layster Group sp. z o.o. została założona w 1998 r. w celu świadczenia wysokiej jakości usług 
transportu pionowego, oferując swoim klientom od samego początku działalności szeroki zakres 
usług związanych ze sprzedażą, wynajmem oraz obsługą techniczną żurawi wieżowych, podestów 
roboczych, dźwigów budowlanych oraz suwnic.

Firma Layster Group sp. z o.o. oferuje swoim klientom najwyższej jakości produkty i usługi, które cieszą 
się dobrą opinią i dużą popularnością na całym świecie.

W naszej ofercie znajdują się urządzenia produkowane według najnowszych standardów i technologii, 
które zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację.

W czasie swojej działalności firma Layster zdobyła ogromne doświadczenie i uznanie na rynku 
budowlanym.

Jesteśmy producentem wyrobów z laminatu poliestrowo-szklanego. Prowadzimy działalność 
w dziedzinie ochrony środowiska i przetwórstwie żywic syntetycznych, zbrojonych włóknem szklanym. 

Zajmujemy się oceną stanu ochrony powietrza i doborem rozwiązań zmierzających do likwidacji 
szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko, jak i projektowaniem 
i  dostawą systemów oczyszczania powietrza dla oczyszczalni ścieków i zakładów obróbki osadu oraz   
projektowaniem i produkcją wyrobów z laminatu poliestrowo-szklanego lub z użyciem innych żywic 
syntetycznych

Laminat poliestrowo-szklany jest materiałem, który może być wykorzystywany do hermetyzacji 
obiektów o różnorodnej konstrukcji i przeznaczeniu, w tym: piaskowników, stacji pomp ślimakowych, 
przepompowni, zagęszczaczy, osadników wstępnych, zbiorników biogazu.

Firma Omega Sp. z o.o. zajmuje się szeroko pojmowanymi innowacjami w sektorze budowlanym. Koncentrujemy 
się na wysoce innowacyjnych, co najmniej na skalę europejską działaniach, które składają się w logiczny 
szereg komplementarnych usług i produktów dla szeroko pojętego sektora budowlanego. Pozwolą one na 
przygotowanie kompleksowej oferty zaprojektowania, budowy i eksploatacji nowoczesnych budynków dla 
wysoce konkurencyjnego rynku budowlanego, który od 2021 roku wymagał będzie zupełnie nowych produktów 
praktycznie nie dostępnych obecnie na rynku. Celem jest, aby nasze produkty i usługi spełniały wymagania 
stawiane przed tym tak szybko zmieniającym się rynkiem i zaspokajały coraz wyższe potrzeby Klientów.

Firma prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w branży inteligentnego 
i energooszczędnego budownictwa. Jednym z rezultatów tych badań będzie innowacyjny produkt i usługa 
budowy budynków zero i plus energetycznych wyposażonych w System Sterujący Optymalizacją (SSO) zużycia 
energii i komfortu ze ścianami osłonowymi konstrukcyjnymi z paneli SIP. Celem tych działań jest zmniejszenie 
energochłonności i kosztów eksploatacji budynku wielorodzinnego. tym redukcją zużycia energii do 70% w 
stosunku do domu budowanego konwencjonalną metodą. Omega obecnie prowadzi intensywne pracę nad 
produktami dla nowego rynku i zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane współpracą z nami w tych tak 
interesujących tematach, które skutkować będą wyjątkową ofertą dla energooszczędnego budownictwo zero 
i plus energetycznego.



Przedsiębiorstwo TURKUS powstało w 1995 roku i od tego czasu zyskało miano lidera w branży posadzek 
przemysłowych na polskim runku. Specjalizujemy sie w kompleksowym wykonaniu i renowacji   
żywicznych oraz betonowych posadzek.  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, czego gwarantem 
są zespoły doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesny park maszynowy 
umożliwiający sprawne i terminowe realizacje, również na ogromnych powierzchniach. 

Zakres naszych usług obejmuje również  fachowe doradztwo i pomoc przy projektowaniu oraz doborze 
odpowiednich systemów posadzkowych. W naszej ofercie znaleźć można m.in.:

• bezspoinowe posadzki przemysłowe: posadzki epoksydowe i epoksydowo-kwarcowe 
(antypoślizgowe, antyelektrostatyczne), posadzki poliuretanowe (min. nawierzchnie parkingowe), 
posadzki winyloestrowe (chemoodporne),

• posadzki betonowe powierzchniowo utwardzane,
• nawierzchnie sportowe,
• laminaty basenowe.

TURKUS spółka z o.o., sp. k.
ul. Tadeusza Kościuszki 128
16-400 Suwałki
Tel.: 87 567 78 80
www.turkus.net.pl

Adres biura:
ul. Zawadzkiego 2, lok. 1.15
16-400 Suwałki

SI-TECH Sp. z o. o. 
ul. Warszawska 2D, 05-310 Kałuszyn 
Tel.: 25 749 88 60, fax: 25 749 88 61 
e-mail: sitech@sitech.net.pl
www.sitech.net.pl

Expom S.A. 
ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik
Tel.: (56) 474 22 43, fax: (56) 474 22 42
expom@expom.pl
www.expom.pl

Si - Tech Sp. z. o. o. została zarejestrowana w 2009 r. Fundamentem jej powstania było wieloletnie 
doświadczenie branżowe Zarządu i Udziałowców. Wiedza, doświadczenie, zapał oraz zaufanie 
kontrahentów sprawiły, że postawiliśmy sobie za zadanie zorganizowanie przedsiębiorstwa 
produkcyjno-handlowego, odpowiadającego na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku 
budowlanego w Polsce. 

Obecnie posiadamy już dwa zakłady produkcyjne, jesteśmy wiodącym dostawcą utwardzaczy 
i impregnatów do posadzek przemysłowych. Naszym podstawowym celem jest produkcja 
i dostawa materiałów, jak również technologii niezbędnych do prawidłowego wykonania posadzek 
przemysłowych. Kierujemy się zasadą, iż najważniejsza jest edukacja wykonawców, inżynierów 
nadzoru, projektantów i przede wszystkim użytkowników posadzek przemysłowych. Dzięki temu od 
kilku lat z satysfakcją i powodzeniem realizujemy nasz plan – najwyższej jakości posadzki przemysłowe, 
wykonywane przez wyszkolone brygady oraz eksploatowane przez świadomych użytkowników. 

W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „PO PIERWSZE: POSADZKA!”

„Firma Expom S.A., mogąca się poszczycić 65-letnim doświadczeniem, prowadzi działalność w  branży 
metalowej i specjalizuje się w produkcji wysoko przetworzonego produktu finalnego reprezentowanego 
m.in. przez żurawiki szalupowe oraz dźwigi morskie. Expom S.A. wytwarza części, zespoły i urządzenia dla 
przemysłu okrętowego, offshore, maszynowego, energetycznego, wydobywczego, budowlanego i innych. 
Prawie 100% produkcji realizowana jest w oparciu o zamówienia klientów zagranicznych. Produkty Expom 
S.A. docierają do firm z Europy, Azji oraz USA. 

Kluczowe obszary, w których firma prowadzi działalność gospodarczą i chce się rozwijać to: branża offshore, 
okrętowa (żurawiki szalupowe o budowie kompaktowej, ciężkie dźwigi na platformy wiertnicze, żurawiki 
obrotowe na morskie farmy wiatrowe), branża maszynowa (zespoły ciężkich dźwigów kontenerowych 
do portów morskich), branża gazowo-naftowa (urządzenia do gięcia rurociągów, narzędzia i sprzęt do 
poszukiwania i wydobycia ropy i gazu). 

Expom S.A. zatrudnia 170 wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym około 20 inżynierów 
i posiada własne biuro technologiczno-konstrukcyjne, a także sześć  hal produkcyjnych o łącznej 
powierzchni ponad  6500 mkw. wraz z parkiem maszynowym. Firma posiada zezwolenia, certyfikaty 
i świadectwa odnoszące się do systemu zapewnienia jakości produkcji, ochrony środowiska i BHP 
zgodne z normami serii ISO. Uprawnienia dotyczące procedur spawalniczych jak i samych spawaczy 
Expom zatwierdzone są przez jedno z najbardziej rygorystycznych towarzystw klasyfikacyjnych – DNV.”



BUDREM Group Sp. z o.o.
ul. Sulejkowska 20/6, 04-169 Warszawa
Adres Korespondencyjny:
Aleja Krakowska 67 c, 05-552 Jabłonowo
Tel.: 22 292 85 50, fax: 22 292 85 60
email: biuro@budrem.waw.pl
www.budrem.waw.pl

Początki firmy sięgają roku 1996 kiedy to założone zostało Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych 
BUDREM Jerzy Krawczyk. W grudniu 2010 roku powstała BUDREM Group Sp. z o.o.. Firma specjalizuje 
się w roli generalnego wykonawcy. W swoim dorobku Budrem posiada wiele zrealizowanych 
inwestycji budowlanych: od domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych – po biura, hotele 
i wielkogabarytowe obiekty przemysłowe. 

W ostatnich latach – zgodnie z przyjętą strategią BUDREM – koncentruje się na dwóch podstawowych 
kierunkach działalności: generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych oraz wykonawstwie 
w budownictwie ogólnym. Dla bezpieczeństwa i terminowości prowadzonych inwestycji ważne 
jest, iż BUDREM dysponuje własną, wysoce fachową ekipą wykonawczą. Firma funkcjonuje w oparciu 
o czytelny schemat organizacyjny, umożliwiający efektywne zarządzanie i określającym precyzyjnie 
podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności.

DREWLUX specjalizuje się w produkcji funkcjonalnych, nowoczesnych i estetycznych wewnętrznych 
i zewnętrznych drzwi drewnianych (sosna, dąb i mahoń) do domów, biur, mieszkań, zakładów 
pracy i urzędów. Wyspecjalizowana kadra techniczna i nowoczesny park maszynowy gwarantują 
profesjonalne, a jednocześnie estetyczne wykonanie każdego zlecenia. Wykonuje także okna, 
parapety i schody.

Oferuje na rynku zagranicznym drzwi, okna, parapety i schody. Ciągły nadzór kadry technicznej 
w procesie produkcji zapewnia wysoką jakość wyrobów. Nowoczesny park maszynowy, 
wyspecjalizowana kadra techniczna, profesjonalna załoga sprosta każdemu zamówieniu, które 
można wykonać z drewna.

DREWLUX s.c. U.P.H. Szmidt J., Sieńko S.
ul. 4-go sierpnia 4B, 16-411 Szypliszki
Tel.:/fax: 87 568101
e-mail: info@drewluxsj.pl
www.drewluxsj.pl

Głównym profilem działalności firmy ArtElektro jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie 
nowoczesnych technologii, eliminujących emisję CO2, używanych w budownictwie jednorodzinnym. 
Praca z klientem indywidualnym na etapie projektowania zapewnia firmie możliwość wykonania inwestycji 
od koncepcji do końcowego produktu zapewniającego satysfakcję ekonomiczną i użytkową odbiorcy. 
Zainteresowanych zapraszamy do konsultacji.

ART ELEKTRO Marek Zadykowicz
ul. Ukośna 3,16-010 Wasilków
Tel.: 603 288 353
e-mail: artelektro@wp.pl



3S Logistyka 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok
Tel.: 85 874 50 80, fax: 85 875 50 31
email: office@3slogistyka.eu
www.3slogistyka.eu 

Ekoprojekt Sp. z o. o.  
Al. Krakowska 224 
02-219 Warszawa 
Tel.:. 22/886-44-39, fax 22/846-87-43
biuro@ekoprojekt.com, www.ekoprojekt.com

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.: 25 758 42 26, 25 759 60 60, fax: 25 758 28 59
e-mail: pbdim@pbdim.com.pl
www.pbdim.com.pl

Ekoprojekt od 2003 roku świadczy usługi inżynieryjne w zakresie projektowania budowlanego, wykonawstwa 
robót, doradztwa energetycznego oraz zarządzania energią cieplną w budynkach. Głównym obszarem 
naszej działalności jest branża ciepłownicza, a w szczególności kompleksowa realizacja sieci i przyłączy 
ciepłowniczych, węzłów cieplnych i instalacji grzewczych. Nasze doświadczenie oraz nieustanne podnoszenie 
kwalifikacji zaowocowały wypracowaniem najwyższej jakości świadczonych przez nas usług. 

Ekoprojekt istnieje aby ułatwiać ludziom dostęp do ekologicznych i ekonomicznych systemów ogrzewania 
oraz innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii, zmniejszających zużycie energii. Dlatego od 
lat stawiamy na sektor B+R, współpracując z najlepszymi polskimi naukowcami. W konsorcjum z Politechniką 
Warszawską, zrealizowaliśmy  projekt badawczo – rozwojowy, pt.: „Wykorzystanie sieci neuronowych do 
sterowania procesów cieplnych w budynkach”. W jego efekcie powstał Neuroregulator®- ultranowoczesne, 
innowacyjne w skali światowej urządzenie z zakresu sterowania procesami cieplnymi w budynkach, 
wykorzystujące nowe zasady regulacji oparte o sztuczne sieci neuronowe, służące do inteligentnego 
zarządzania energią cieplną w  budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczych.

Specjalizujemy się w dostawach kolejowych biomasy oraz surowców przeznaczonych do zastosowań 
energetycznych. Jesteśmy poważnym i godnym zaufania partnerem utrzymującym stałe dostawy 
zrębki energetycznej oraz biomasy leśnej przeznaczonej dla krajowego rynku energetycznego. 

Naszą ofertę kierujemy w sposób szczególny do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem tzw. 
zielonej energii, zainteresowanych stałymi dostawami zabezpieczającymi ich zapotrzebowanie 
w okresie całego roku. Zdobyte w trakcie dotychczasowej działalności doświadczenie pozwala 
nam na organizację dostaw całopociągowych, które zapewniają optymalizację kosztów transportu 
i manipulacji ładunku, a nadto gwarantują terminowość uzgodnionych dostaw.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  i Mostów Sp. z o.o.  to firma o ponad osiemdziesięcioletniej 
tradycji i doświadczeniu w budowie, modernizacji  i utrzymaniu dróg kołowych oraz mostów.  Misją 
naszej firmy jest produkcja mas bitumicznych i betonowych oraz wykonywanie robót drogowych 
i mostowych. PBDiM Sp. z o.o. na potrzeby prowadzenia swojej statutowej działalności posiada 14 
wytwórni mas zlokalizowanych na terenie całej Polski. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam  
na wykonanie każdego zadania z zakresu budowy i remontów infrastruktury drogowej na terenie 
całego kraju. 

Podstawowy zakres działalności Spółki to: 

• budowa dróg, ulic, mostów oraz lotnisk,
• modernizacja i remonty istniejących obiektów drogowych,
• produkcja i sprzedaż mas bitumicznych i betonów,
• badania laboratoryjne w zakresie budownictwa drogowego oraz mostowego.



PHU FIEDOR-BIS Zofia Wawrzynek 
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów 
Tel.: +48 32 771 30 53, fax: +48 32 348 20 15 
www.fiedor-bis.pl 
e-mail: fiedor-bis@wp.pl

KZWM OGNIOCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów
Tel.: 33 875 10 70, fax: 33 875 10 77
e-mail: biuro@ogniochron.eu
www.ogniochron.eu

FAMA Sp. z o.o. 
ul. Kopernika 1, 83 – 140 Gniew 
Tel.: 58 530 76 00,  fax: 58 530 76 06 
e-mail: sekretariat@fama-gniew.pl 
www.fama-gniew.pl

KZWM OGNIOCHRON S.A. jest niekwestionowanym liderem na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego 
w Polsce, znanym i obecnym również w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie systematycznie 
wzmacnia swoją pozycję. Spółka powstała w wyniku połączenia Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych 
z Wytwórnią Sprzętu Pożarniczego „Ogniochron”.

Naszą receptą na sukces jest umiejętne połączenie know-how i doświadczenia sięgających lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku ze świeżością, dynamizmem i innowacyjnością - zaletami, które 
charakteryzowały wiele przedsiębiorstw powstających w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. 

Dziś KZWM OGNIOCHRON to przede wszystkim gaśnice przenośne, przewoźne, agregaty  
i urządzenia gaśnicze od 1kg do 250kg środka gaśniczego oraz motopompy pływające. Nasze wyroby 
chronią i ratują mienie, nierzadko ludzkie życie. W razie potrzeby muszą być niezawodne, proste 
w  obsłudze i skuteczne. Mamy tego świadomość i wiemy jak to osiągnąć - dlatego nasi klienci 
wybierają wyroby o sprawdzonej jakości.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Fiedor-Bis” powstało w 2001 roku. Początek działalności Firmy to 
sprzedaż kabli, przewodów, sprzętu elektrycznego oraz elementów oświetleniowych. W roku 2002 Firma 
rozpoczęła produkcję i sprzedaż betonowych barier przestawnych. 

Obecnie FIEDOR-BIS posiada ugruntowaną pozycję na rynku sprzedaży betonowych barier ochronnych 
oraz płyt drogowych. Pragnąc jednak stale podnosić jakość swoich usług oraz ofertować wyroby 
spełniające wymagania standardów europejskich w październiku 2009 roku Zarząd Firmy podejmuje 
decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008. 
W  tym samym czasie rozpoczyna procedurę certyfikacji wyrobów. Dzięki pozytywnym wynikom 
testów zderzeniowych wprowadzamy na rynek nowy produkt i oferujemy do sprzedaży systemy barier 
na poziomie powstrzymywania N2, H1 i H2, a w listopadzie 2014 bariery te uzyskują certyfikat. Jest to 
innowacyjny produkt osiągający znakomite parametry bezpieczeństwa, jak również dzięki zastosowanej 
technologii można było znacząco wydłużyć okres gwarancji. W 2012 roku bariera TSB Sofibox została 
zgłoszona jako wynalazek do Urzędu patentowego i po otrzymaniu sprawozdania, w połowie 2017 roku 
Firma ma otrzymać Świadectwo patentowe. Stały rozwój Firmy i dywersyfikacja oferowanych produktów 
i  usług stale otwiera przed firmą FIEDOR-BIS nowe horyzonty i nowe rynki zbytu. 

Fama Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz produkcją urządzeń ratunkowo - ratowniczych, 
wyposażenia pokładowego i urządzeń dźwignicowo - podnoszących dla jednostek pływających; 
urządzeń dla górnictwa; dźwignic; sprzętu i wyposażenia dla napędu hydraulicznego 
i  pneumatycznego; urządzenia do funkcji specjalnych; konstrukcji stalowych. Ponadto firma 
oferuje usługi w zakresie remontów, obróbki mechanicznej i nakładania powłok malarskich.

Firma przechodziła proces wdrażania systemów jakości, dotyczących spawalnictwa. FAMA 
otrzymała 4 certyfikaty, poświadczające jakość działalności spawalniczej firmy oraz procesów z nią 
związanych. To kolejny krok spółki, do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

- Zależy nam, aby nasze produkty, wykonywane były na najwyższym poziomie. Dzięki certyfikacji 
poprawiliśmy nie tylko jakość produkcji, ale także potwierdziliśmy posiadane przez naszych 
pracowników kompetencje w zakresie spawalnictwa. Spełnienie przez spółkę FAMA tak wysokich 
standardów w zakresie spawania materiałów metalowych, pozwoli nam na zapewnienie naszym 
klientom najwyższej jakości usług – mówi Kazimierz Poznański, Prezes Zarządu Spółki FAMA.



KANEX Sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 22 
16-001 Kleosin k. Białegostoku, Polska 
Tel.: +48 85 868 16 02, fax: +48 85 868 16 03 
e-mail: kanex@kanex.com.pl
www.kanex.com.pl

„CEZAR”  
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
Tel.: 87 620 99 00, fax: 87 620 99 88
e-mail: cezar@cezar.eu, www.cezar.eu

AQUER Maciej Dyba Jarosław Kram Sp. jawna
ul. Gazowa 4, 32-700 Bochnia
Tel.: 14 611-34-90, fax : 14 611-34-99
email: aquer@aquer.pl
www.aquer.pl

KANEX jest zaufanym partnerem biznesowym produkującym wyroby wykonane z blachy od ponad 20 lat. 
Jako producent, na specjalne zamówienie Klienta, projektujemy i dostarczamy nawet najbardziej nietypowe 
rozwiązania, a dzięki wysoko wykwalifikowanej grupie specjalistów jesteśmy w stanie zaoferować produkty 
na najwyższym poziomie technologicznym.

W trosce o jakość wykonywanej przez nas pracy dokładamy wszelkich starań, aby budować dialog 
z naszymi odbiorcami, zwracając uwagę na ich potrzeby i wymagania. Nasze produkty dopasowujemy do 
zapotrzebowania obsługiwanych rynków oraz do wymogów norm krajowych i europejskich. 

Nowoczesny park maszynowy umożliwia nam produkcję skomplikowanych, dopracowanych i powtarzalnych 
elementów. Dzięki doświadczonym i wykwalifikowanym inżynierom już na etapie projektowania udzielamy 
naszym Klientom wsparcia technicznego. Nieodzownym elementem produkcji jest kompletny montaż 
konstrukcji i podzespołów. Oferujemy także instalację elementów sterowania, automatyki i elektroniki 
dostarczonej przez Klienta oraz testowanie funkcjonalności zainstalowanych elementów. Do produkcji 
używamy atestowanych blach od sprawdzonych dostawców. Każdego dnia nasze produkty dostarczamy do 
klientów w Polsce oraz ponad 20 krajów europejskich, mi.in. Niemiec, Austrii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, 
Mongolii, a pośrednio do USA, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii.

AQUER  jest dynamicznym, nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwem produkcyjnym w Europie, 
oferującym wyroby do instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych i grzewczych. Ponadto jesteśmy sprawdzonymi 
partnerami dla kontrahentów zainteresowanych nowatorską produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, 
gumy oraz blachy. Wprowadzamy na rynki artykuły dla branży budowlanej, instalacyjnej, elektrotechnicznej, 
AGD, chłodnictwa,  wentylacji, motoryzacjii inne. Nasza firma powstała w 1999 roku. Wysoka jakość 
oferowanych produktów oraz doskonale rozwinięty system dystrybucji sprawiają, że nasze przedsiębiorstwo 
jest liczącym się dostawcą na rynkach międzynarodowych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne CEZAR działa pod tą nazwą od 1997 roku, gdy zakończono budowę 
nowej fabryki profili PCV w Ełku na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Początki firmy 
sięgają lat 60-tych, kiedy rozpoczęła się produkcja wyrobów metalowych dla przemysłu meblowego. 
Inwestycje w nowoczesny park maszynowy, technologię oraz szkolenia pracowników doprowadziły do 
dynamicznego rozwoju firmy, która stała się wiodącym producentem profili w Europie oraz Azji.

Na obecną chwilę, ofertę handlową firmy stanowią:
• listwy przypodłogowe (PVC, MDF, drewno, polistyren, aluminium),
• panele podłogowe,
• podkłady podłogowe (XPS, pianka polietylenowa, spilśnione drewno, naturalny korek),
• listwy do wykładzin,
• profile do glazury i terakoty,
• profile do boazerii,
• panele ścienne, podbitka PVC
• listwy schodowe, progowe, fugowe, ochronne, ozdobne, profile standardowe i budowlane.

Przyszłość Firmy to dalszy rozwój bazujący na wdrażaniu nowych technologii, wdrażaniu nowych 
produktów i stałej poprawie jakości obsługi klientów.



AP Plast Sp. z o.o.
Osiedle Dębina 7/8, 61-450 Poznań
Tel.: 61 622 73 47
e-mail: biuro@applast.pl
www.applast.pl

Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A. 
ul. Warszawska 77, 08-450 Łaskarzew, Polska 
Tel.: +48 25 684 50 33 w. 492, fax: +48 25 682 28 25 
monika.przybysz@pollena.com 
www.pollena.com 

FA Krosno S.A.
ul. Gen. L. Okulickiego 9, 38-400 Krosno
Tel.: 13  437 10 00, fax: 13 437 10 07
www.fakrosno.pl

Wytwarzanie sprężyn gazowych w Krośnie datuje się od połowy lat 70-tych.Produkcja była związana z działającą tu 
od 1969 roku Fabryką Amortyzatorów „Polmo” S.A., która w 1997 została przejęta przez amerykański koncern Delphi 
– jednego z największych na świecie producentów części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.

FA Krosno wznowiła produkcję pod własną marką 13 maja 2006 roku -po odkupieniu przez polskich właścicieli 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wraz z liniami produkcyjnymi do FA Krosno trafili pracownicy, procesy  
i wiedza zdobyta przez 30 lat produkcji sprężyn gazowych. Kluczową działalnością Firmy są sprężyny gazowe - 
określane również jako siłowniki pneumatyczne lub teleskopy. Urządzenia te podnoszą i łagodnie opuszczają 
wszelkiego rodzaju klapy: od samochodowych, poprzez okna dachowe, szafki kuchenne, po te znajdujące 
zastosowanie w rolnictwie i maszynach budowlanych. Profesjonalizm firmy został potwierdzony certyfikatami ISO 
TS16949, ISO9001, ISO14001, dzięki którym FA Krosno zdobyła istotne dla rozwoju firmy kontrakty oraz zwiększyła 
swój udział w rynku. Spółka w ciągu kilku lat zyskała pozycję znaczącego gracza na rynku części motoryzacyjnych. 
Do wzrostu produkcji i sprzedaży przyczyniły się restrukturyzacja firmy oraz inwestycje ze środków własnych 
i z funduszy unijnych. Firma wykorzystuje nowe technologie zarówno przy projektowaniu wyrobów jak i w procesie 
produkcji. Dzisiaj fabryka jest w stanie wyprodukować blisko 6 mln sprężyn rocznie. Wśród klientów FA Krosno są 
znane koncerny motoryzacyjne i budowlane.

Nasza firma zajmuje się szeroko rozumianą akustyką, a dokładnie dostarczaniem dla klientów wszelkiego 
rodzaju technicznych rozwiązań izolacji akustycznych mających na celu zapewnienie lepszego 
samopoczucia oraz komfortu pracy lub odpoczynku.

Z własnych obserwacji widzimy, że dźwięk towarzyszy nam przez cały dzień podczas naszej aktywności 
a także podczas odpoczynku czy snu. Coraz większa liczba urządzeń otaczających nas wyposażona 
jest w  napędy elektryczne, spalinowe, agregaty oraz przekładnie, wszystkie te elementy emitują 
dźwięki. Ponadto będąc w swoim domu często zastanawiamy się dlaczego tak głośno słyszymy dźwięki 
poruszających się pojazdów na ulicy czy odgłosy kroków sąsiada mieszkającego nad naszą głową.  
We wszystkich tych sytuacjach to my przychodzimy z pomocą aby Tobie żyło się lepiej.

Nasza kadra składa się z ludzi innowacyjnych, pomysłowych, posiadających doświadczenie w przemyśle 
lotniczym, automotive czy budowlanym i zawsze gotowych do podejmowania wyzwań.

Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A. jest czołowym producentem opakowań z  tworzyw 
sztucznych dla branży kosmetycznej, spożywczej oraz chemii gospodarczej. Kompleksowo 
realizujemy projekty i rozwijamy opakowania, zapewniając najwyższą jakość produktów oraz 
profesjonalną obsługę. Począwszy od wykonania projektu graficznego 3D i technicznego, poprzez 
budowę form, produkcję przez zdobienia, aż do produktu finalnego.

Poza przetwórstwem tworzyw sztucznym oferujemy usługi dekoracji. Są to: sitodruk, tampodruk 
i  hot-stamping, lakierujemy i metalizujemy. Nasze hale produkcyjne wyposażone są w nowoczesne 
i zautomatyzowane, sterowane numerycznie linie produkcyjne. FOK POLLENA S.A. posiada własną 
narzędziownie oraz wysoko wykwalifikowany Dział R&D. Oferuje pełen zakres usług narzędziowych 
przy zastosowaniu nowoczesnych cyfrowych obrabiarek oraz wysokiej precyzji cyfrowych centrów 
pomiarowych. Dla zapewnienia najwyższych standardów jakości firma wdrożyła certyfikat ISO 
a  także certyfikat BRC v5 dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Pollena S.A. gwarantuje 
pełną identyfikowalność całego procesu produkcji oraz powtarzalność wytwarzanych opakowań. 
FOK POLLENA S.A. jest globalnym dostawcą, zapewnia optymalne rozwiązania logistyczne a także 
krótkie terminy dostaw.



LAINER SP. Z O.O. SP. K.
ul. Kościuszki 128
16-400 Suwałki
Tel.: 87 567 78 80

biuro@lainer.pl
www.lainer.pl

Offshore Instruments sp. z o.o. sp. k.
ul. Zakroczymska 13 lok. 1, 00-225 Warszawa
Tel.: 601 954 502, fax: 22 212 86 61
e-mail: office@ offshoreinstruments.com
www.offshoreinstruments.com

InnTech Poland sp. z o.o.
ul. Zakroczymska 13 lok. 1,00-225 Warszawa

Specjalizujemy się w branży obrotu surow cami, tzn. handlujemy nimi, zarządzamy obiektami infrastrukturalnymi 
potrzebny mi do ich składowania, dostarczamy usłu gi informatyczne dla branży, szczególnie do automatyzacji procesów 
biznesowych związanych z ich handlem, a także zajmu jemy się doradztwem przy ich obrocie.

Działamy również w branży nieruchomo ści - inwestujemy w projekty budowlane, adaptujemy wnętrza do 
celów mieszkalnych i użytkowych, zarządzamy nimi, wynajmuje my lub handlujemy nieruchomościami, za równo 
mieszkalnymi, komercyjnymi i prze mysłowymi, a także udostępniamy autorskie narzędzia IT, wspierające proces 
sprzedaży nieruchomości przez Internet.

Aktywnie zajmujemy się doradztwem specjalistycznym, tj. przeprowadzamy analizy branżowe, analizy due dilligence, 
opracowujemy studia przypadku, stra tegie wejścia na rynek polski, plany biz nesowe i dokumentacje projektowe dla 
przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Wiadomo, że każda inwestycja budowlana to ogrom działań, równoczesna realizacja mnóstwa procesów i  angażowanie 
specjalistów różnych dziedzin. Bardzo ważnym jest, aby całość tych procesów odbywała się sprawnie, bez zbędnych 
opóźnień oraz organizacyjnych kolizji i konfliktów. Znając odpowiedni proces związany z konstrukcją obiektu, jesteśmy 
w stanie sprawnie zasymulować jego przebieg i odnaleźć te miejsca, w których mogą pojawić się problemy, dzięki 
czemu sprawnie i szybko zweryfikujemy czy proces da się usprawnić, a następnie zaproponujemy zmiany, dzięki którym 
uda się uniknąć wszelkich problemów.

Firma InnTech Poland specjalizuje się w opracowaniu i rozwoju innowacyjnych produktów 
budowlanych oraz świadczy usługi budowlane na zlecenie, przy wykorzystaniu innowacyjnych 
technologii, mających na celu zarówno zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie 
kosztów budowy budynków. Spółka jest właścicielem innowacyjnego prefabrykowanego 
systemu budowlanego, zintegrowanego w elementach ściennych termodynamicznym systemem 
grzewczochłodzącym.

Jesteśmy polskim producentem nowoczesnych systemów posadzkowych. LAINER to firma oparta na  ponad 
20-letnim  doświadczeniu i wiedzy, oferująca swoim Klientom innowacyjne rozwiązania z zakresu systemów 
posadzek żywicznych na najwyższym, światowym poziomie. Nasze wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm 
i kompetencje stanowią fundament naszej firmy, a jakość produkowanych przez nas systemów jest doceniana 
przez coraz szersze grono Klientów zarówno lokalnych, jak i zagranicznych. Jesteśmy wyposażeni w najbardziej 
profesjonalny sprzęt i zaplecze techniczne, co sprawia, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy, 
są niezawodne i zgodne ze światowymi technologiami. Zaufali nam już Klienci z wiodących na rynku firm 
produkcyjnych i wykonawczych oraz inwestorzy prywatni, a  nasze innowacyjne i unikalne systemy uplasowały nas 
na wysokiej pozycji wśród producentów posadzek żywicznych. Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
Klientów, którym zależy na wysokiej jakości produkcie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz asortyment sprostał 
Państwa wymaganiom pod każdym względem, jednocześnie dbając o jak najmniejszy jego wpływ na środowisko. 

Nasze posadzkowe systemy żywiczne znajdują zastosowanie:

• w zakładach produkcyjnych
• w zakładach chemicznych oraz farmaceutycznych
• w zakładach przemysłowych, także w przemyśle 

ciężkim
• w fabrykach i zakładach produkujących 

i przetwarzających żywność

• w magazynach, hangarach i halach wysokiego 
składowania

• na parkingach podziemnych i zewnętrznych
• w obiektach użyteczności publicznej
• na drogach transportowych i lotniskach
• w galeriach handlowych i w obiektach sportowych



Przedsiębiorstwo NAN
Andrzej Nelson Małgorzata Nelson Spółka Jawna
Zajączkowo 35 d, 83-111 Miłobądz
Tel.: 58/739-63-25 do 28
Fax : 58/739-63-23 do 24
e-mail: nan@folie-nan.pl
www.folie-nan.pl

Błażej Kostrzewa “Galabeton”
ul. Hodowlana 2A, 26-600 Radom
Tel.: +48 360 06 32
www.galabeton.pl
biuro@galabeton.pl

Landsberg
ul. Wolental 15 i, 83-213 Skórcz, 
Tel.: +48 58 585 85 62, Tel.:/fax: +48 58 582 51 41
biuro@landsberg.pl

Firma Landsberg ze 100% kapitałem polskim, mieści się w miejscowości Wolental, położonej w odległości 60 
km na południe od Gdańska i 100 km na północ od Bydgoszczy. Nasz zakład produkcyjny usytułowany na 
5,5 hektarowej działce dysponuje halami produkcyjnymi o powierzchni 10.000 mkw. Od samego początku 
działalności firmy tj. od kwietnia 2001 roku, przedmiotem produkcji są kształtowniki zimnogięte ze stali 
o grubościach w przedziale 0,5mm - 3mm, do branży okiennej, wentylacyjnej, montażowej, regałowej, 
budowlanej.

W firmie Landsberg odbywa się cały proces produkcyjny około 500 rodzajów kształtowników okiennych, 
od momentu cięcia kręgu na taśmę, perforacji taśmy po formowanie kształtownika dla wielu systemów 
okiennych jak np. Aluplast, Aura, Brügmann, Decco, Deceuninck, Foris, Gealan, KBE, Kömmerling, LB, Rehau, 
Salamander, Schüco, Trocal, Veka, Wintech, Wital, Wymar. Produkujemy również kształtowniki montażowe, 
wentylacyjne, konstrukcyjne, profile do płyt kartonowo-gipsowych oraz specjalne kształtowniki zgrzewane.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz wysokim kwalifikacjom zawodowym pracowników od lat budujemy 
naszą cenioną pozycję w branży kształtowników i profili, o czym świadczyć może stale wzrastające grono 
klientów. Jesteśmy firmą ogólnopolską, na stałe współpracującą z 500 krajowymi klientami, którym 
oferujemy na co dzień nie tylko szeroki wachlarz produktów, ale także fachowość, ciągłość sprzedaży oraz 
terminowość dostaw.

Przedsiębiorstwo Błażej Kostrzewa „GALABETON” zostało założone w 2009 roku w Tomaszowie, 
w województwie mazowieckim. Od początku głównym przedmiotem działalności jest produkcja 
wyrobów budowlanych z betonu tj. kostki brukowej, krawężników, obrzeży.

Ciągłe inwestycje oraz poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości rozwoju, przyczyniły się do 
uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego i przeniesienia głównej działalności firmy do nowej 
lokalizacji w Radomiu. 

Obecnie jesteśmy jednym z wiodących producentów kostki brukowej  na rynku polskim.  
W swojej ofercie posiadamy wyjątkowe linie produktów szlachetnych, ale także szeroki wybór 
kostek przemysłowych. Stale poszerzamy swój asortyment o nowe produkty o indywidualnym 
i  niepowtarzalnym charakterze. Do naszej oferty włączyliśmy kompleksowy program budowania 
systemowych murów, murków, ogrodzeń i wyposażenia ogrodów, wzbogacony o palisady i stopnie 
schodowe o charakterystycznej łupanej powierzchni.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w maju 1994 roku. Zajmujemy się produkcją folii 
i  dystrybucją materiałów opakowaniowych. Konkurencyjne ceny, wysoka jakość oferowanego 
towaru oraz doświadczenie zdobyte w wieloletniej działalności firmy pozwala nam na spełnienie 
oczekiwań naszych klientów.

Działalność Przedsiębiorstwa NAN to głównie produkcja wysokiej jakości folii termokurczliwej, worków 
foliowych oraz innych produktów wykonanych z polietylenu. W tym celu nasz zakład nieustannie 
wdraża nowe technologie oraz unowocześnia swój park maszynowy, aby dostosować rodzaj oraz 
jakość produktu do ciągle zmieniających się wymagań rynku.



Tewar Plus Wojciech Rozkładaj
ul. Białostocka 31, 16-010 Wasilków
Produkcja: ul. Czysta 5, Wasilków
Tel.: 602 555 864
e-mail: wojciechr@tewar.pl
www.parapety.bialystok.pl

Ireneusz Kozłowski SA
Szosa Knyszyńska 8B
15-694 Białystok
Tel.:/fax +48 85 74 666 89 
e-mail: biuro@ireneuszkozlowski.pl 
www.ireneuszkozlowski.pl

PBM Jedynka Sp. z o. o.  
Staszica 27A
64-600 Oborniki 
Tel.: 61 29 66 420
Fax 61 29 66 620 
e-mail: biuro@pbmjedynka.pl

Firma Ireneusz Kozłowski SA od dwóch pokoleń zajmuje się kowalstwem artystycznym. Kultywujemy 
rodzinną tradycję przekazywaną z ojca na syna od 1956 r. Na przełomie lat zmieniał się charakter naszych 
usług. Dzisiejszą działalność skupiamy głównie na kowalstwie oraz ślusarstwie architektonicznym.

Firma Ireneusz Kozłowski SA wykonuje balustrady wewnętrzne, zewnętrzne oraz ogrodzenia. Realizujemy 
zlecenia do budynków wielorodzinnych dla firm developerskich i dla klientów indywidualnych. Nasze 
produkty wykonujemy ze stali czarnej i nierdzewnej, często w połączeniu z innymi materiałami takimi jak 
szkło, kamień, drewno. Aby były estetyczne dopasowujemy je do architektury domu i otoczenia. Aby były 
trwałe cynkujemy ogniowo i malujemy proszkowo.

Nasze bramy zachęcają do wjazdu na posesję a jednocześnie całe ogrodzenie zabezpiecza nas przed 
niechcianymi gośćmi. Pomalowane proszkowo prezentują się znakomicie przez długie lata.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą działającą na rynku od 1991 roku. Prowadzimy sprzedaż hurtową 
i detaliczną parapetów stalowych, stalowych okleinowanych, aluminiowych i PVC komorowych 
w  długościach handlowych 6 mb i ciętych na dowolny wymiar. W naszej ofercie znajdziecie Państwo 
również zaślepki do parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w różnych szerokościach oraz kolorach. 
Nasze produkty dowozimy transportem własnym lub firmą kurierską. Zapraszamy do naszego biura 
sprzedaży w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 86 oraz ul. Złota 1A.

Przedsiębiorstwo P.B.M Jedynka Sp. z o. o.  jest firmą zajmującą się generalnym wykonawstwem obiektów 
przemysłowych, systemowych oraz użyteczności publicznej. Podejmujemy się wykonawstwa na wysokim 
poziomie i jesteśmy ukierunkowani na dokładność i szybkość realizacji inwestycji.

Posiadamy kompletny i doskonale zorganizowany park maszyn, m. in. przecinarki optyczne oraz plazmową 
funkcjonującą w oparciu o najdokładniejszą metodę pracy w jakości high definition. Nasza wytwórnia 
konstrukcji stalowych ma zdolności produkcyjne około  250T stalowej konstrukcji spawanej miesięcznie. 
Działamy na terenie całego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej, gdzie uczestniczyliśmy  w   budowie wielu 
imponujących projektów. Podejmujemy współpracę z największymi przedsiębiorstwami działającymi na 
terenie całego kraju.



Phoenix Distribution Ltd Sp. z o.o.
ul. Kościelna 30/14, 60-538 Poznań
Tel.: (+48) 61 6394751
Fax : (+48) 61 6394521
biuro@pdistribution.pl
www.pdistribution.pl

Glasmark Sp. z o.o.
ul. Pużaka 63c, 38-400 Krosno
Tel.: 13 436 89 56
biuro@glasmark.pl

GLASMARK – Tworzymy szkło z myślą o Tobie

“Galmet Sp.z o.o.” Sp. K.
ul. Raciborska 36; 48-100 Głubczyce,
Tel.: 77 403 45 00, fax: 77 403 45 99
e- mail: galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl

Galmet to polskie przedsiębiorstwo z ponad 33 – letnim doświadczeniem w branży grzewczej. To jeden 
z największych producentów urządzeń grzewczych w kraju i eksporter do prawie 30 krajów świata. Firma 
jest w czołówce najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, nasze centrum 
technologiczno – produkcyjne zapewnia  jakość i najwyższe standardy. 

Kompleksowa oferta firmy obejmuje wiele wariantów wyposażenia i sposobów zasilania instalacji grzewczych, 
a gama wytwarzanych urządzeń jest bardzo duża, od całych serii ogrzewaczy wody przez wszystkie rodzaje 
wymienników c.w.u. i kotłów c.o., aż po gruntowe i powietrzne pompy ciepła oraz zestawy kolektorów 
słonecznych.

Wytrwale realizujemy nasze ambicje i cele, priorytetem jest stały rozwój i osiągniecie pozycji światowego 
lidera w branży grzewczej. Nasza kadra to ponad 700 ludzi z pasją, którzy kreują naszą siłę przedsiębiorstwa. 
Doświadczenie i kreatywność to cechy naszych pracowników. Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, 
znamy rynek i wyznaczamy jego kierunek.

Glasmark to nowoczesna firma w branży szklarskiej, z 25-letnią tradycją na rynku krajowym i zagranicznym. 
Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z innowacyjnym podejściem, pozwala nam na oferowanie 
nowoczesnych produktów, które od lat goszczą w naszych domach.

Glasmark posiada nowoczesne technologie pozwalające świadczyć profesjonalne  usługi zdobienia szkła, 
takie jak: sitodruk, natrysk, kalkomania oraz wiele innych.

Nasz sukces to głównie nasz zespół, który dostarcza nam jeden z najbardziej poszukiwanych towarów 
na rynku: KREATYWNOŚĆ. Bez kreatywności nie byłoby tak oryginalnej oferty i różnorodności pomysłów, 
będących odzwierciedleniem naszej pasji.

Kochamy szkło, dlatego naszą pracę wykonujemy z pełnym oddaniem.

Firma Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powstała w 2014 roku. Jej korzenie można datować 
na rok 2004. Od tego roku zaczęliśmy pogłębiać nasze doświadczenie w znajomości zagadnień technicznych 
oraz licznych rozwiązań systemowych w branży budowlanej. Dewizą naszej firmy jest motto „super jakość na 
czas” a to znaczy, że oprócz materiałów budowlanych w dobrych cenach sprzedajemy również relacje biznesowe, 
tak nieodzowne w branży budowlanej.

Firma Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o. oferuje wyłącznie markowe produkty najwyższej jakości, sprawdzone 
i  cieszące się zaufaniem Klientów. Doświadczenie i wiedza o oferowanych produktach i  producentach pozwala 
nam na proponowanie odpowiednich do wymagań materiałów i zamienników spełniających normy oraz na 
kompletację i realizację zamówień zgodnie z oczekiwaniami Klientów. 

Firma Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o. posiada w ofercie bogaty wachlarz produktów branży 
budowlanej, przez co w sposób profesjonalny może obsługiwać nawet najbardziej skomplikowane 
inwestycje budowlane. Dostarczamy sprawdzonej jakości materiały renomowanych producentów.  
Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji wraz z transportem.



BCMB Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Popiełuszki 115, 15-657 Białystok
Tel.: 85 66 37 891, fax: 85 66 37 885
e-mail: marketing@bcmb.com.pl
www.bcmb.com.pl

Eko-Bud Plus Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Komunalna 4, 15-197 Białystok
Tel/fax: 85 67 55 673, 85 66 43 756
e-mail: handel@ekobud.eu
www.ekobud.eu

ERKADO Zbigniew Kozłowski
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem
Tel.: 15/838 10 57, fax : 15/838 18 84
biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. jest jednym z największych dystrybutorów 
materiałów budowlanych i sanitarnych na terenie województwa podlaskiego. Obecnie oferujemy 
ponad 17 tys. pozycji asortymentu, w który zaopatruje nas około 200 dostawców renomowanych firm 
o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. BCMB Sp. z o.o. posiada ponad 70-letnie doświadczenie. 
Historia firmy sięga 1945 r. 
Dysponujemy rozbudowanym taborem transportowym, który umożliwia szybkie i bezkolizyjne 
rozwiązania logistyczne. Oferujemy: materiały budowlane ( m.in.: cegła licowa i klinkierowa, cement 
i beton towarowy, chemia budowlana, materiały izolacyjne, materiały ścienne ,płytki ceramiczne 
i klinkierowe, pokrycia dachowe, sucha zabudowa wnętrz, papy, stolarka budowlana), materiały 
sanitarne (m.in.: armatura sanitarna, ciepłownictwo, sieci i instalacje CO i wodno-kanalizacyjne, 
gazowe i wentylacyjne, systemy odprowadzania spalin, systemy rynnowe) oraz paliwa stałe -węgiel 
kamienny i biomasa.

Firma Eko-Bud istnieje na rynku od 1993 roku. Jako spółka o charakterze handlowym zrealizowaliśmy 
wiele zamówień dostarczając materiały na budowy. Przez cały okres naszej działalności udało nam 
się zdobyć zaufanie i uznanie kontrahentów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przez 
nas w branży potrafimy w pełni realizować potrzeby naszych klientów, przez co jesteśmy postrzegani 
jako firma solidna, wywiązująca się ze swoich zobowiązań, oferująca szeroki asortyment po niskich cenach.

W swojej ofercie posiadamy wyroby hutnicze, stal wykorzystywaną w budownictwie 
mieszkaniowym tj. stal żebrowaną, gładką, zbrojeniową, kształtowniki gorącowalcowane jak 
i zimnowalcowane, blachy rury, kątowniki, płaskowniki.

ERKADO to nazwa handlowa, która od 2010 roku obejmuje działalność detaliczną, hurtową i eksportową 
w zakresie produkcji i sprzedaży drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych oraz ościeżnic. Otwarcie 
nowych hal produkcyjnych oraz bardzo dynamiczny rozwój marki ERKADO sprawił, iż dołączyliśmy do 
grona liderów w produkcji drzwi. Innowacyjność, elastyczność technologiczna oraz stawianie nowych 
rynkowych wyzwań pozwalają cieszyć się produktami o wysokiej jakości za rozsądną cenę.

W chwili obecnej ERKADO dysponuje bogatą ofertą handlową drzwi zewnętrznych drewnianych 
oraz wewnętrznych płytowych w technologii STANDARD i SOFT, ramiakowych STILE oraz drzwi 
hybrydowych TWIN. Firma współpracuje z odbiorcami hurtowymi na terenie całego kraju oraz 
prowadzi sprzedaż eksportową.

Nowa kolekcja drzwi ramiakowych STILE i drzwi hybrydowych TWIN to kolejny krok w stronę 
udoskonalenia technologii i polityki jakości. Jakości, która jest dla nas priorytetem prowadzącym do 
powiększenia najcenniejszego kapitału naszej firmy – grona zadowolonych Klientów.



STREB Polska Sp. z o.o.
ul. Ciołkowskiego 169, 15-516 Białystok
Tel.: 85 747 00 74

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budmat” 
Spółka Jawna T. Rozmus J. Małysz
ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość
Tel.: 84 639 99 42, tel./fax: 84 639 20 66
e-mail: biuro@budmat.biz, www.budmat.biz

SaarGummi Construction GmbH
Saarbrücker Strasse 221 b, 
D-66679 Losheim am See
Tel./fax: +48 692 007 848
e-mail: info@novoproof.de
www.novoproof.com/pl

Od ponad 65 lat produkuje firma SaarGummi Construction przyjazne środowisku rozwiązania uszczelniające 
na najwyższym poziomie technicznym. Nasze produkty NovoProof® powstają z trwałego materiału EPDM 
i przyczyniają się poprzez swą ekstremalną długowieczność do ochrony zasobów naturalnych. Są one 
perfekcyjnym i przede wszyskim sprawdzonym rozwiązaniem w pracach remontowych na istniejących już 
połaciach dachowych oraz w nowych projektach budowlanych.Dzięki pionierskiemu opracowaniu własnej 
technologii szybkiego łączenia termicznego ThermoFast®, powstają jednorodne, i właśnie z tego powodu 
absolutnie bezpieczne połączenia. Membrana spaja się z krawędzią innej membrany, tworzy jednolity 
element: trwały i niezawodnie szczelny. Elastyczny od -40° C do + 120° C, odporny na przebicia korzeni, 
niewrażliwy na ozon, promieniowanie UV oraz grad –oto cechy marki NovoProof® spełniające wszystkie 
wymagania stawiane współcześnie dobrym produktom budowlanym. 

Specjalizujemy się w produkcji uszczelek okiennych i drzwiowych, membran fasadowych i  dachowych, 
uszczelnień zbiorników wodnych i biogazowni. Produkujemy towar w rolkach do klejenia i mocowania 
mechanicznego oraz gotowe płachty pod wymiar dachu balastowego lub zielonego. Nadaje się na 
zazielenienie ekstensywne i intensywne. Szczególnym wyróżnikiem naszej oferty są gotowe manszety np. 
na świetliki, kominy, dające  100% szczelności dachu.

Firma STREB Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnym inwestowaniu i zarządzaniu 
nieruchomościami. Spółka oferuje najwyższej jakości usługi, cechuje się skutecznością w podejmowaniu 
działań opartych na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu oraz znajomości rynku nieruchomości Białegostoku 
i regionu. STREB Polska cieszy się zaufaniem klientów i partnerów biznesowych. Firma koncentruje 
się na efektywności ekonomicznej inwestycji, fachowej i skutecznej obsłudze inwestorów na rynku 
nieruchomości komercyjnych. STREB zapewnia kompleksową obsługę podmiotów zagranicznych na 
wszystkich etapach prowadzenia inwestycji w Polsce. STREB Polska oferuje:

• wszechstronną pomoc w poszukiwaniu nieruchomości,
• pomoc w zakresie infrastruktury (energia, woda, gaz, telefon i internet, drogi),
• pomoc w sprawach formalno-prawnych (np. dotyczących pozwoleń),
• pomoc przy rekrutacji personelu, uzyskaniu pomocy publicznej
• wsparcie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych inwestycji.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMAT” Spółka Jawna T.Rozmus J.Małysz powstało w 1998 r. i  w  stosunkowo 
krótkim czasie udało nam się zbudować pozycję lidera branży budowlanej w regionie lubelskim, a także 
zaznaczyć swoją obecność na arenie ogólnopolskiej. Działalność firmy skupia się przede wszystkim wokół trzech 
współzależnych dziedzin budownictwo – handel – usługi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji 
robót budowlanych związanych z wznoszeniem różnego rodzaju budynków m in. mieszkalnych wielorodzinnych, 
użyteczności publicznej, sportowych, przemysłowych, zarówno zleconych jak i własnych. Firma ma bardzo duże 
doświadczenie w konserwacji obiektów zabytkowych. Rozwijamy działalność w zakresie odnawialnych źródeł 
energii, przede wszystkim projektujemy i wykonujemy biogazownie rolnicze. 

Świadczymy usługi projektowe wszystkich branż, począwszy od koncepcji architektonicznej, poprzez sporządzenie 
kompletnych projektów budowlano – wykonawczych, aż do reprezentowania Inwestora na każdym etapie 
uzyskiwania wymaganych prawem dokumentów formalno – prawnych. Posiadamy bazę sprzętową obejmującą 
szeroką gamę maszyn i  urządzeń, także tych specjalistycznych, oraz warsztaty produkcji pomocniczej. Prowadzimy 
działalność handlową związaną ze sprzedażą materiałów budowlanych wiodących producentów w branży, 
a  także działalność deweloperską związaną z budową oraz sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych. OFERUJEMY 
kompleksową obsługę inwestycji dzięki czemu optymalizujemy cały proces budowlany!



PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Tel.: 22 33 44 000, fax: 22 33 44 033
e-mail: plexi@pxf.pl
www.pxf.pl

INNTECO SP. z o.o.
ul. Łukasiewicza 110 A, 38-400 Krosno
Tel.: 13 492 41 40, fax: 13 492 42 96
e-mail: biuro@innteco.pl
www.innteco.pl

Govena Lighting S.A.
ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń
Tel.:  56 619 66 00, fax: 56 619 66 02
e-mail: govena@govena.com
www.govena.com

PXF Lighting – polski producent opraw oświetleniowych. Istniejące od roku 1994 
przedsiębiorstwoposiada własny zakład produkcyjny, 10 przedstawicielstw handlowych w Polsce 
i reprezentantów w różnych krajach świata. Nasze produkty dostępne są w kilku tysiącach hurtowni. 
Eksportujemy oprawy oświetleniowe do 55 krajów świata.

Siedziba firmy mieści się w Warszawie. Nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany na 
wschodnim Mazowszu wyposażony jest w zautomatyzowane linie technologiczne. Nieustanny 
rozwój i inwestycje w nowoczesne technologie sprawiają, że PXF Lighting ma ugruntowaną pozycję 
na rynku oświetleniowym i jest cenionym dostawcą rozwiązań z tej branży.

INNTECO sp. z o.o. świadczy specjalistyczną działalność w zakresie inżynierii oraz usług doradztwa 
technicznego. Odbiorcami usług są podmioty komercyjne, instytucje, jak również osoby fizyczne chcące 
dokonać inwestycji w zakresie usług budowlano-instalacyjno-montażowych. Działalność firmy skupia się 
na rynku Polski południowo-wschodniej, a do jej najważniejszych usług należą wykonawstwa systemów 
teletechnicznych i  teleinformatycznych (inteligentne domy i budynki), usługi szkoleniowe i doradcze oraz 
roboty budowlane. 

Firma w swojej działalności koncentruje się na zaawansowanych rozwiązaniach zarządczych oraz 
komunikacyjnych. Projektuje i realizuje zaawansowane projekty, jak również systemy zarządzania 
budynkiem w budownictwie jednorodzinnym oraz w większych obiektach (biurach, hotelach lub 
przemysłowych). Dzięki sieci systemów informatycznych, funkcjonalnych oraz ochronnych zapewnia 
wysoką wydajność, optymalny komfort i bezpieczeństwo. INNTECO oferuje kompleksową i fachową 
obsługę, począwszy od momentu.

Jesteśmy wiodącym w Polsce producentem elektroniki dla branży oświetleniowej. Posiadamy 
dział badawczo-rozwojowy, nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy, oraz wieloletnie 
doświadczeniem w montażu urządzeń elektronicznych. Wiedza, zdobyta na przestrzeni wielu lat, a także 
współpraca z wieloma kontrahentami zaowocowały doskonałymi wyrobami elektrotechnicznymi. 

Kładziemy szczególny nacisk na innowacyjność i poziom techniczny naszych wyrobów. 100% naszych 
wyrobów jest testowane przed wysyłką do klienta. Posiadamy międzynarodowe certyfikaty VDE, ENEC 
oraz certyfikat zarządzania jakością ISO 9001-2008. Rozwijając i doskonaląc potencjał pracowników, 
tworzymy i dostarczamy naszym klientom innowacyjne technologie pozwalające oszczędniej 
gospodarować energią oraz wygodniej i bezpieczniej operować różnymi źródłami światła .



Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53, 03-289 Warszawa 
Tel.: +48 22 567 01 00, fax: +48 22 567 01 01 
e-mail: office@spectra-lighting.pl
www.spectra-lighting.pl

 LED LEASE S.A.
ul. Nowy Świat 41a, 00-042 Warszawa
Tel.: 22 886 55 83
e-mail: biuro@ledlease.pl

TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 
32-084 Morawica 355, gm. Liszki 
Tel.: 12 444 60 60, fax: 12 350 57 34 
e-mail: biuro@tmtechnologie.pl 
www.tmtechnologie.pl

Spółka Led Lease Spółka Akcyjna specjalizuje się dostarczaniu swoim Klientom energooszczędnych 
rozwiązań w zakresie oświetlenia w opartych na technologii LED. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie z zakresu projektowania i doboru oświetlenia. Produkty sprzedawane przez Spółkę 
są przyjazne dla środowiska i dążą do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne 
poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i promieniowania ultrafioletowego. Nowoczesna 
technologia LED oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu aplikacji i sterowania pozwoliły nam na 
stworzenie innowacyjnych i funkcjonalnych produktów, umożliwiających efektywne zarządzanie 
zużyciem energii elektrycznej na cele oświetleniowe. 

Naszym Klientom oferujemy również długoterminowy Najem systemów oświetleniowych, dzięki 
czemu możliwe jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań LED bez konieczności ponoszenia 
nakładów inwestycyjnych.

 W śród naszych Klientów znajdują się zarówno firmy eksploatujące duże powierzchnie jak i małe 
rodzinne działalności. Wysoka efektywność naszych rozwiązań pozwala znaleźć rozwiązanie 
praktycznie dla każdej powierzchni.

Firma Spectra Lighting Sp. z o. o. rozpoczęła swoją działalność na rynku oświetleniowym w roku 2003. 
Głównym celem działalności naszej firmy jest profesjonalne projektowanie i sprzedaż oświetlenia. 
Prowadzimy także kompleksową obsługę inwestycji w zakresie dostaw oświetlenia, połączoną 
z fachowym doradztwem w dziedzinie techniki świetlnej.

Współpracujemy z renomowanymi producentami krajowymi i zagranicznymi. W Załuskach pod 
Warszawą mamy własny zakład produkcyjny. Dzięki temu możemy dopasować się do wymagań klienta. 
Elastyczność oferowanych rozwiązań w połączeniu z wysoką jakością produktów oraz profesjonalną 
obsługą powoduje dynamiczny rozwój firmy i stale rosnące zaufanie ze strony klientów. Wychodząc 
im naprzeciw otworzyliśmy w nowej siedzibie firmy salon oświetleniowy z ekspozycją opraw, co 
z pewnością ułatwi dokonanie optymalnego wyboru. Zainwestowaliśmy również w laboratorium 
fotometryczne, aby stale kontrolować jakość naszych produktów.

Firma TM TECHNOLOGIE, założona w Krakowie w 2002 r., w ciągu kilku lat stała się jednym z czołowych 
polskich producentów oświetlenia awaryjnego oraz osprzętu elektronicznego do zastosowań w technice 
oświetleniowej. Działalność przedsiębiorstwa nie ogranicza się tylko do terytorium Polski. Produkty sąz 
powodzeniem eksportowane do krajów na całym świecie. Polityką nadrzędną TM TECHNOLOGIE jest 
wysoka jakość wyrobów. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2008 
świadczy o tym, że utrzymujemy najwyższe standardy naszych produktów i usług.

Wszystkie wyroby projektowane są z myślą o obiektach użyteczności publicznej. Forma produktu 
uzależniona jest od miejsca jego przeznaczenia, takiego jak hale produkcyjne, galerie handlowe, hotele, 
muzea itd. Produkty tworzymy ze szczególnym uwzględnieniem estetyki, ergonomii i funkcjonalności. 
W całym procesie powstawania nowego produktu obecny jest wpływ nowych technologii. W fazie 
projektowania korzystamy z najnowszych programów typu CAD/CAM (Solid Works, AutoCad).

Pełne zaplecze konstrukcyjno-produkcyjne wraz z nowoczesną linią automatycznego montażu 
elektronicznego SMT i THT pozwala firmie TM TECHNOLOGIE realizować projekty zarówno długo-, jak 
i krótkoseryjne. Wdrożenie nowatorskiego oprogramowania usprawniło nadzór nad oświetleniem 
awaryjnym i ewakuacyjnym.

WYKONANO W BIURACH SOLLERS CONSULTING



LAMINTEX Sp. z o.o.
ul.Węgierska 78, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 442 90 64 wew. 330, 304, 302
Tel.: +48 18 442 90 46, fax: +48 18 442 94 64
e-mail: info@lamintex.pl
www.lamintex.pl

DB Beton
ul. Henryka Sienkiewicza 96, 58-240 Piława Górna
Tel.: działu sprzedaży: +48 74 300 00 55
Tel.: +48 791 160 404
sprzedaz@dbbeton.pl
robert.mikita@dbbeton.pl

KOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 Spółka komandytowa
ul. Sikorskiego 19c 19-300 Ełk, Tel.:/fax 87 610-55-27
adres e-mail: biuro@koma.net.pl,  
www.koma.net.pl

Od 2009 r. prowadzimy badania nad innowacyjnymi mieszankami betonowymi oraz szerokimi 
możliwościami ich stosowania, tworzymy i rozwijamy innowacyjne produkty i technologie 
stosowane w realizacji obiektów indywidualnych i infrastrukturalnych. Jednocześnie skupiamy się 
na prowadzeniu działalności proekologicznej i propagowaniu ekotechnologii w branży budowlanej.

Zakład produkcyjny DB Beton w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku jest pierwszym w Polsce ośrodkiem 
produkcji wysokiej jakości mieszanek betonowych i prefabrykatów betonowych nowej generacji 
na bazie pyłu amfibolitowego. Położony jest na terenie Kopalni Piława Górna, specjalizującej się 
w wydobyciu amfibolitu.

KOMA Usługi Komunalne jest firmą prężnie działającą i dynamicznie rozwijającą się na terenie całego 
województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmujemy się odbiorem odpadów stałych i ciekłych od klientów 
indywidualnych, firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Współpracujemy także z dużymi sieciami 
handlowymi. Aby zachować terminowość i jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, dysponujemy 
nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem, spełniającym wszelkie normy w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego. 

Oferujemy klientom szeroki wybór pojemników na odpady, których jakość potwierdzono stosownymi 
atestami. Świadomość problemu jakim jest stale powiększająca się ilość odpadów oraz chęć powstrzymania 
tego procesu doprowadziła nas do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, której na terenie Mazur 
jesteśmy pionierami.

Lamintex Sp. z o.o. jest firmą powstałą w 2009 roku w Nowym Sączu, specjalizującą się w produkcji 
i  dystrybucji szerokiej gamy parapetów i blatów roboczych wykonanych w nowoczesnej technologii 
postformingu, czyli kształtowania wtórnego. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 80 pracowników.

Zlokalizowany na samym południu Polski nowoczesny zakład produkcyjny posiada stale 
modernizowaną infrastrukturę techniczną, umożliwiającą przeprowadzanie skomplikowanych 
procesów produkcyjnych. Dysponujemy w pełni automatyczną linią produkcyjną, wyposażoną 
w sprzęt dostarczany przez światowych liderów, na który składają się: prasa firmy BURKLE, linia do 
frezowania, postformingowania i oklejania IMA - FBA II/R75/190, elementy linii do automatycznego 
transportowania elementów firmy Kraft, piła wieloformatowa Giben. Tak bogaty park maszynowy 
umożliwia produkcję bardzo szerokiego asortymentu elementów, zarówno w zakresie wymiarów, 
kształtów, profili krawędzi, jak i stosowanych materiałów bazowych i laminatów. Jesteśmy w stanie 
wyprodukować 150 tys. mb produktów miesięcznie.



Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
inż. Kazimierz Ginter
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
ul. Kolejowa 4, 89 - 600 CHOJNICE
Tel/fax: 52 397 40 46
e-mail: budownictwo@ginter.pl
www.ginter.pl

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “POM” Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice
Tel.: 77 466 16 04, fax: 77 466 16 03
e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl
www.pomkrapkowice.pl

NOVA GIPS S.A.
ul. Sienkiewicza 63/1,
09-400 Płock
www.novagips.com.pl

NOVA GIPS S A to Spółka akcyjna, która powstała w 2013 roku. Główny profil działalności to produkcja 
wyrobów budowlanych z gipsu. Spółka Nova-Gips, wybudowała na terenie Płockiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego halę produkcyjną, gdzie zamierza produkować płyty kartonowo-
gipsowe, wykorzystywane m.in. do wykańczania ścian czy podwieszanych sufitów.

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierza Ginter powstał w maju 1988 roku. Jesteśmy 
jednym z największych na Pomorzu producentów materiałów i wyrobów w zakresie potrzebnym do 
wybudowania obiektu. Duża elastyczność produkcji i bezwzględne przestrzeganie norm jakościowych oraz 
ciągłe unowocześnianie gwarantują klientom zaopatrzenie w krótkich terminach, natomiast posiadany sprzęt 
pozwala świadczyć usługi związanie z dostawą wyrobów na plac budowy.

Wszystkie nasze wyroby posiadają niezbędne badania i certyfikaty opracowywane i wystawiane zgodnie 
z  obowiązującymi normami, które umożliwiają oznaczenie znakiem CE lub znakiem budowlanym B.

W październiku 2005 roku został wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji i jest on zgodny z  certyfikatem 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001:2008 ORAZ ISO 14001 : 2004. Od 
1997 r. kwalifikujemy się w rankingu „Gazety Pomorskiej” w „Złotej Setce Pomorza i Kujaw”.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. to jeden z najnowocześniejszych 
i  największych zakładów branży metalowej w Południowej Polsce. Firma oferuje nie tylko wykonanie 
konstrukcji stalowych, ale i generalne wykonawstwo obiektów:

• przemysłowych (budowa całych zakładów różnych branż),
• hydrotechnicznych (jazy, śluzy, zamknięcia przeciwpowodziowe),
• urządzeń w koksowniach i elektrowniach,
• w zakładach chemicznych i spożywczych.

Do obiektów wykonywanych w generalnym wykonawstwie oferujemy pełen zakres usług od projektu
poprzez uzyskanie wymaganych pozwoleń po oddanie obiektów pod klucz razem z wyposażeniem.
Specjalność firmy to:

• urządzenia hydrotechniczne,
• konstrukcje i urządzenia dla energetyki,
• aparaty i urządzenia dla przemysłu koksowniczego i hutniczego,
• hale przemysłowe, sportowe, handlowe, stadiony, dworce i konstrukcje terminali lotnisk.



tel/fax 017 873 01 88,
www.akar.rzeszow.ple-mail: akar@akar.rzeszow.pl
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35-082 Rzeszów
ul. ZawiszyCzarnego 26a
TEL/FAX 017 8730188

e-mail: okna@akar.rzeszow.pl

GRANIT-COLOR Sp. z o.o.
ul. Ignacego Boernera 6,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel.: 41 263 63 33,  fax: 41 266 69 41
biuro@granit-color.com.pl
www.granit-color.com.pl

Pożarski Budownictwo
ul. Sienkiewicza 22, III piętro, 15-092 Białystok
Tel.: 85 652 22 93
e-mail: biuro@pbudownictwo.pl
www.pozarskibudownictwo.pl

Firma Usługowo-Handlowa AKAR Piela Grzegorz
ul. Zawiszy Czarnego 26A 
35-082 Rzeszów 
Tel.: (17) 873 01 88
e-mail: akar@akar.rzeszow.pl

Granit-Color Sp z o.o. jest wiodącym producentem nagrobkowych płyt granitowych w Polsce. 
Dysponujemy własnym nowocześnie wyposażonym zakładem produkcyjnych zlokalizowanym 
w  Ostrowcu Świętokrzyskim oraz siecią blisko 30 partnerskich hurtowni na terenie kraju i Słowacji.

Naszą misją jest dostarczanie płyt granitowych o najwyższej jakości pod każde zamówienie klienta 
w uzgodnionym czasie. Naszym celem średnioterminowym jest dalsza rozbudowa sieci dystrybucyjnej 
w  takim zakresie aby każdy kamieniarz w Polsce mógł korzystać z naszej oferty. W długim horyzoncie 
czasu zamierzamy rozpocząć ekspansję geograficzną w ościennych krajach.

Profesjonalna firma inwestycyjno-budowlana, działającą od 1999 roku, posiadająca doświadczenie 
w  prowadzeniu wszelkich prac, związanych z kompleksowym wykańczaniem wnętrz, remontowa-
niem i modernizacją budynków oraz ich docieplaniem. 

Firma AKAR to przede wszystkim:

• Firma świadcząca usługi budowlane
• Producent stolarki aluminiowej i PCV
• Hurtownia materiałów budowlanych

Pożarski Budownictwo to firma budowlana z tradycjami. Powstała w wyniku wieloletniego 
doświadczenia właściciela Mirosława Pożarskiego, posiadającego uprawnienia do prowadzenia robót 
bez ograniczeń w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych, budowie dróg i mostów oraz do 
prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.

Pożarski Budownictwo wykonuje kompleksowo usługi budowlane. Począwszy od uzyskania 
pozwolenia na budowę do przekazania obiektu do użytkowania. Inwestorom służymy fachowym 
doradztwem przy wyborze technologii i projektów budowlanych.



MSG - GRANIT Swatkowscy Sp.J.
Kol. Zabłudów Miasto 5/5
16-060 Zabłudów
Tel./fax: +48 85 7170 091
e-mail: msg@msg-granit.pl 
www.msg-granit.pl

Spółka „Walbet” 
Węzeł Miejska Górka
63-910 Miejska Górka
ul. Kobylińska 35
Tel./fax: 65/ 547 40 57

Węzeł Jadwisin
59-516 Zagrodno, Jadwisin
Tel.:  662 183 092

Kopalnia Radziechów
59-516 Zagrodno
Jadwisin
Tel.: 604 470 922
Węzeł Grabianowo

63-112 Brodnica, Grabianowo
Tel.:  728 410 285

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. 
ul. Ceramiczna 2A
98-220 Zduńska Wola

SEKRETARIAT: 
Tel./fax: (00 48) 43-823-23-68
e-mail: biuro@izodom.pl
www.izodom2000polska.com

OBSŁUGA KLIENTA:
Tel.: (0048) 43-823-41-88
Tel.: (00 48) 43-823-89-47
e-mail: izodom@izodom.pl

Firma Izodom 2000 Polska została założona w 1991 roku. Jest to przedsiębiorstwo z wyłącznie kapitałem 
polskim. Od dwudziestu lat zajmujemy się produkcją kształtek styropianowych dla budownictwa, 
specjalistycznych płyt dociepleniowych oraz innych elementów z tworzyw piankowych. Firma 
posiada własny zakład produkcyjny, bardzo duże powierzchnie magazynowe, a także nowoczesne 
laboratorium badawcze zlokalizowane w centralnej Polsce, w Zduńskiej Woli. Rozwiązania oferowane 
przez Firmę były wielokrotnie doceniane za ich innowacyjność i energooszczędność.

Firma prowadzi badania i prace rozwojowe współpracując z wieloma polskimi i zagranicznymi 
instytutami naukowymi. Firma eksportuje większość produkowanych przez siebie wyrobów. Główne 
rynki zbytu to kraje Unii Europejskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Rosja i Ukraina.

Misją Firmy jest rozwój energooszczędnych i łatwych w zastosowaniu technologii budowlanych; 
trwałych, przyjaznych mieszkańcom i środowisku.

MSG-GRANIT Swatkowscy jest czołowym producentem wyrobów z kamieni naturalnych na rynku Polski 
północno-wschodniej. Wykorzystuje kamień do tworzenia niepowtarzalnych wzorów i rozwiązań dla 
szeroko pojętego budownictwa. W asortymencie posiada setki kolorów materiałów z całego świata, 
w skład których wchodzą granity, marmury, trawertyny, onyxy, łupki, itp.. Dzięki nowoczesnemu 
i innowacyjnemu parkowi maszynowemu, produkuje wysokiej klasy schody, posadzki, blaty kuchenne, 
kominki, elewacje.
Od ponad 25 lat zajmuje się przerabianiem kamieni naturalnych, dostarczając tym samym produkty 
o najwyższym standardzie wykonania. Zakresem oferowanych produktów oraz elastycznością usług 
montażowych firma MSG-GRANIT zdobyła  referencje wielu obiektów użyteczności publicznej, 
jak i sakralnych. Niekonwencjonalne kominki rzeźbione przestrzennie centrum numerycznym, 
kompleksowe usługi polegające na dostarczaniu wraz z montażem elementów kamiennych do 
realizacji nawet najbardziej skomplikowanych obiektów budowlanych to wizytówka firmy. 

Spółka „Walbet” to firma rodzinna, której początki sięgają lat osiemdziesiątych. Działalność rozpoczęła się od 
transportu ciężarowego. Z czasem zaczęto wykonywać parkingi, utwardzać place, a także budować drogi. W  ten 
sposób powstał Zakład Robót Drogowych. Stopniowo firma rozrastała się poprzez przyjmowanie kolejnych 
zleceń, zakup coraz bardziej specjalistycznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz zatrudnienie coraz 
większej liczby nowych pracowników. Kluczowym momentem było uruchomienie w 1999 roku pierwszego węzła 
betoniarskiego.

Obecnie firma produkuje beton towarowy na zautomatyzowanym, profesjonalnym węźle betoniarskim. Wszystkie 
wykonane są z atestowanych, frakcjonowanych kruszyw najwyższej jakości. Stosuje dodatki uplastyczniające, a w 
okresie zimowym oferuje masę betonową, wykonaną na podgrzewanym kruszywie, z dodatkami umożliwiającymi 
proces wiązania betonu w temperaturach ujemnych. Spółka dysponuje nowoczesnym parkiem betonmieszarek 
i pomp do betonu. Przy wytwórni zainstalowane jest nowoczesne urządzenie do recyklingu resztek mieszanki 
betonowej, dzięki któremu 100% tak odzyskanego surowca jest ponownie wykorzystywane do produkcji 
pełnowartościowego betonu. Spółka „Walbet” specjalizuje się również w realizacji robót budowlano-remontowych 
w zakresie budownictwa ogólnego, a w szczególności profesjonalnych betonowych posadzek przemysłowych. 
Długoletnie doświadczenie zdobyte w realizacji złożonych zadań inwestycyjnych i remontowych pozwala 
nam dziś oferować usługi w  zakresie kompleksowych realizacji: obiektów usługowych, hal przemysłowych, 
użyteczności publicznej.



BIOLOGISTYKA Sp. z o.o.
Leżajsk, Stare Miasto 512 
Tel.: 58 530 02 22 
fax: 58 530 02 24 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej
AQUARIUS Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Ks. Ściegiennego 2C, 17-300 Siemiatycze
Tel.: 85 688 69 39, fax: 85 688 69 38
e-mail: biuro@pil-aquarius.pl 
www.pil-aquarius.pl, 

BIOLOGISTYKA Sp. z o.o. powstała w 2012 roku a jej obszar działalności związany jest z rodzajem 
i opłacalnością wykonywanych usług, które polegają przede wszystkim na: zbiorze biomasy 
energetycznej; wywozie biomasy; wynajmie sprzętu wraz z operatorem. W roku 2015 firma rozpoczęła 
działalność B+R, której celem jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa 
oraz opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii. CBR Biologistyka zaoferuje 
na rynek zróżnicowaną, ale komplementarną ofertę  usług i produktów skierowaną do wielu branż 
przemysłu jak i do podmiotów skupionych wokół dziedziny biotechnologii

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa istnieje na rynku od 1984 roku. Szerokie spektrum działalności pozwala nam na 
wykonanie usług zarówno na zamówienie klientów instytucjonalnych, odbiorców indywidualnych 
oraz międzynarodowych koncernów.

Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe realizacje nawierzchni ulic i placów wraz z uzbrojeniem 
i infrastrukturą towarzyszącą, budowy oczyszczalni ścieków, sieci sanitarnych i wodociągowych, 
organizacje terenów zielonych. W 2008 wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakościowego 
i  środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

AQUATECH jest nowoczesną i najszybciej rozwijającą się firmą w sektorze ochrony środowiska. Priorytetem 
dla spółki jest tworzenie produktów i rozwiązań przyjaznych środowisku i klientowi. Wszystkie nasze 
produkty są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi, a co za tym idzie posiadają oznakowanie 
CE. Filar naszej firmy stanowią pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w produkcji i montażu 
biologicznych oczyszczalni ścieków.

Od 2009 roku AQUATECH S.A. buduje swoją reputację w sektorze zielonych technologii. Firma AQUATECH 
S.A. w ciągu ostatnich lat stała się jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie zdecentralizowanych 
technologii oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej czy 
przemysłowych. Dzięki ponad 20000 instalacjom, wyprodukowanym zgodnie z najwyższymi standardami 
i normami unijnymi, AQUATECH S.A. jest też zauważana na poziomie europejskim. Przedmiotem 
działalności AQUATECH S.A. jest projektowanie innowacyjnych technologii: oczyszczania ścieków 
bytowych, oszczędzania i gromadzenia wody deszczowej, oczyszczania zanieczyszczeń ropopochodnych.

AQUATECH
ul. Złota 7 lokal 18
00-019 Warszawa

Produkcja:
ul. Poznańska 148 A, 18-400 Łomża
Tel.: (86) 218 03 29, 
fax: (86) 218 03 29, Tel.: 510 255 900
info@oczyszczalnie.org
zamowienia@oczyszczalnie.org



SAPLING

SAPLING sp. z o.o.
ul. Żurawia 71A, CT 1.29
15-540 Białystok
Tel.: 85 733 30 60, fax: 85 733 30 70
e-mail: biuro@sapling.com.pl
www.sapling.com.pl 

WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 12/1 , 23-200 Kraśnik, 
Tel.: (081) 825-26-05,/fax : (081) 825-24-76
sekretariat@wod-bud.com.pl
www.wod-bud.com.pl

EMKAN-PRO
Krzysztof Murawski 
Pstrągi Gniewoty 6,   
18 – 300 Zambrów
Tel./fax:  86 27 10 898;  

EMKAN Sp. z o.o.
Pstrągi Gniewoty 6,   
18 – 300 Zambrów
Tel./fax:  86 27 10 898; 

Firma została założona w 2006r. W początkach swej działalności zajmowała się świadczeniem usług 
ogólnobudowlanych dla klientów indywidualnych. W 2008r. zaczęto realizować zlecenia w ramach 
zamówień publicznych dla JST (głównie gmin). Również w tym samym roku opracowano pierwszy 
produkt pod nazwą M-BOŚ tj. biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków oraz przeprowadzono 
procedurę jej zgodności uzyskując aprobatę techniczną w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. 

W roku 2012 opracowano dwa nowe produkty M-BOŚ PLUS oraz M-BOŚ SBR oraz przeprowadzono 
procedurę wstępnego badania typu w jednostce notyfikowanej ITC w Żlinie. W roku 2013 opracowano 
nowy produkt M-BOŚ OG oraz dokonano jego oceny w jednostkach notyfikowanych ITC w Żlinie oraz 
ITB w Warszawie w zakresie znakowania wyrobu znakiem CE. 

Obecnie na ukończeniu są prace związane z wprowadzeniem na rynek kolejnych dwóch nowych 
produktów M-BOŚ PSS oraz M-BOŚ PSO tj. przepompowni ścieków. Kolejnym produktem który planujemy 
wprowadzić na rynek będzie oczyszczalnia oparta o technologię złóż biologicznych z innowacyjnym 
rozwiązaniem wykorzystującym  naturalne (konwekcyjne) metody napowietrzania bez użycia energii 
elektrycznej (M-BOŚ KONWEKTOR). W przyszłości planujemy rozwijanie produkcji oraz usług związanych  
z montażem urządzeń a także rozbudowę szeroko rozumianego serwisu.

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. specjalizuje się w inwestycjach z branży budowlanej i ochrony środowiska 
obejmując zakresem prac budowę wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk na terenie gmin 
wschodniej Polski. Ponadto wykonuje projekty geologiczne, ujęcia wód podziemnych oraz dokumentację 
hydrogeologiczną. 

WOD-BUD Sp. z o.o. realizuje politykę ciągłego rozwoju poprzez wprowadzanie nowych technologii, 
systematyczne podnoszenie poziomu zatrudnienia, modernizację siedziby firmy oraz bazy sprzętowej. 
Spółka realizuje projekty przy zachowaniu najwyższych standardów wykonania, potwierdzonych 
certyfikatem  jakości.

Podstawową dziedziną funkcjonowania spółki SAPLING jest praca nad innowacjami i wprowadzaniem 
do zastosowania opatentowanych przez spółkę technologii, mających zastosowanie w dziedzinie 
oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadami. Nasz zespół projektuje i udostępnia opracowane 
rozwiązania w formie gotowych wyrobów budowlanych, jak również dostosowuje wybrane 
technologie do indywidualnych parametrów urządzeń klienta. 

W swojej ofercie posiadamy hybrydowe i adiabatyczne oczyszczalnie ścieków SHAR, SBAR i SBHR, 
oraz moduły utleniające osad nadmierny, czyli likwidujące pozostałości po procesie oczyszczania. 
Bazujemy na dużym potencjale technicznym inżynierów pracujących i współpracujących z SAPLING. 
Prowadzimy własne prace badawcze, współpracujemy z kadrą naukową uczelni technicznych, a swoje 
rozwiązania sprawdzamy  w laboratoriach akredytowanych przez Komisję Europejską.



SooN architekci
ul. Polna 50 lok. 401, 00-644 Warszawa
Adam Skrobisz Tel.: 608 512 289; a.skrobisz@soona.pl
Tomasz Niedzielski Tel.: 665 410 997; t.niedzielski@soona.pl
Tel./fax: 22 899 05 93
www.soona.pl

P.P.H.U INTER-TECH Piotr Jankowski
Aleja Wojska Polskiego 100,  
18-300 Zambrów 
Tel.: 86 225 22 40 
e-mail: sekretariat@intertech-agro.pl 
www.intertech-agro.pl

Izopanel Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 36
80-298 Gdańsk
Tel.: +48 58 340 17 17, fax: +48 58 340 17 18
e-mail: info@izopanel.pl 
www.izopanel.pl

SooN architekci to zespół 15 architektów pracujących w dwóch biurach w Warszawie i Łodzi. Firma 
współpracuje ze specjalistami wszystkich branż i co za tym idzie oferuje pełen zakres usług projektowych 
na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Firma oferuje pełen zakres usług projektowych oraz obsługi 

inwestycji w zakresie wszystkich branż: 
• formalno prawne przygotowanie inwestycji • analizy i projekty urbanistyczne • analizy chłonności •  
• projekty koncepcyjne • projekty budowlane • projekty przetargowe • projekty wykonawcze • projekty 
graficzne • projekty wnętrz • nadzory autorskie

Tworzymy maszyny spełniające oczekiwania dynamicznie rozwijającego się sektora przedsię-
biorstw branży budowlanej oraz rolniczej o zasięgu międzynarodowym, wielokrotnie spraw-
dzone przez klientów pod względem jakości, niezawodności i prostoty funkcjonalności. 
Każdego dnia Nasi pracownicy aktywnie zmagają się z doświadczeniami tworząc innowacyjne rozwią-
zania techniczne, które zapewniają ciągły rozwój produkowanych maszyn, podwyższając standardy. 
Satysfakcja klienta – naszym nadrzędnym celem. Dążymy do zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta 
i na tej podstawie dostarczamy niezawodne produkty.

Izopanel Sp. z o.o. jest jednym z czołowych producentów płyt warstwowych w Polsce. Oferowane przez nas 
produkty postrzegane są jako przystępne cenowo i spełniające najwyższe standardy. Kontrahenci cenią 
nas za bardzo dobrą obsługę sprzedażową, posprzedażową, konsultacje techniczne oraz elastyczność 
w stosunku do potrzeb Klientów.Konsekwentnie powiększamy grono odbiorców krajowych oraz 
staramy się zainteresować swoją ofertą Klientów ze wschodniej oraz północnej Europy, licząc na 
owocną, wieloletnią współpracę. Na wymagającym rynku budowlanym, wyróżnia nas wysoka 
jakość rozwiązań technologicznych, od lat wypracowywany know-how oraz priorytetowa dbałość 
o klientów.



TIS Sp. z o.o.
ul. Gen. Andersa 38; 15-113 Białystok
Tel.: 85 871 21 21 / fax:  85 871 21 22
e-mail: biuro@tisgroup.pl
www.tisgroup.pl

Agregaty FOGO Sp. z o.o. 
ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 
64-115 Święciechowa 
Tel.: +48 65 534 11 80, fax +48 65 534 11 81 
e-mail: agregaty@fogo.pl 
www.fogo.pl

PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o.
ul. Wilkowska 968
43-378 Rybarzowice
fax: +48 33 817 60 81
Tel.: +48 33 817 70 03

biuro@prosperplast.pl
office@prosperplast.pl
www.prosperplast.pl

Firma TIS Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 2007 roku. Początkowo firma TIS zajmowała się handlem 
międzynarodowym w zakresie hydrauliki i ogrzewnictwa. W bardzo szybkim tempie uruchomiona 
została produkcja kotłów c.o. na paliwa stałe takie jak drewno, węgiel, ekogroszek czy pellet, na 
terytorium Białorusi w specjalnej strefie ekonomicznej gdzie na dziś zatrudnionych jest kilkadziesiąt 
osób. Z uwagi na ciągle rosnące zapotrzebowanie i zainteresowanie kotłami na rynku polskim, została 
uruchomiona produkcja kotłów w Polsce, a konkretnie w Lipsku nad Biebrzą. 
Doświadczenie, gwarancja jakości zdobyta na wschodnich mroźnych rynkach, pozwala nam 
przedstawić Państwu produkt pewny i solidnie przetestowany właśnie na tych terenach, gdzie 
eksploatacja naszych kotłów jest nieporównywalnie bardziej oddającą prawdę o solidności tych 
produktów, niż na terenach Polski, czy Europy.

Firma Prosperplast jest jednym z liderów wśród producentów, nie tylko w Polsce, ale także w Europie 
szerokiej gamy artykułów z branży tworzyw sztucznych do domu i ogrodu, takich jak donice, 
kompostowniki, palisady, konewki, łopaty, skrzynki narzędziowe oraz długo oczekiwane artykuły 
dziecięce (sanki, ślizgi, itd.).
Jako firma samowystarczalna, posiada własny zespół kreatywnych projektantów. Większość produktów 
wykonuje na indywidualne zlecenia sieci handlowych w kraju i zagranicą – dostarczając zamówienia 
własnym transportem.

Firma Agregaty FOGO Sp. z o.o.jest czołowym polskim producentem agregatów prądotwórczych. 
Na przestrzeni lat wypracowaliśmy szeroką gamę niezawodnych produktów, których projektowanie 
i produkcja odbywa się z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych norm, a wysoka jakość 
i niezawodność potwierdzona jest licznymi certyfikatami.

Firma prowadzi aktywne działania handlowe i marketingowe, uczestniczy w targach branżowych 
i konferencjach. Nasze produkty oraz firma były i są nadal wielokrotnie  wyróżniane i nagradzane.  
Wysoka jakość produkcji osiągana jest dzięki nieustannym inwestycjom. Rozwijamy nasz park 
maszynowy, automatyzujemy produkcję, wznosimy kolejne obiekty. Aktywnie korzystamy 
z funduszy unijnych, które wspierają intensywny rozwój firmy. Rozwój firmy nie byłby możliwy bez 
wykwalifikowanej, zaangażowanej kadry. Nasi pracownicy to znakomici fachowcy w dziedzinie 
projektowania, produkcji i serwisu, których wspiera równie znakomity zespół administracyjny 
i marketingowy.



Zakład Stolarki Budowlanej CAL to firma rodzinna z Suwałk, której produkty są dostępne nie tylko 
w  całej Polsce, ale również za granicą. Od ponad 30 lat wykonuje najwyższej jakości drzwi drewniane 
- wewnętrzne i zewnętrzne. Posiada w swojej ofercie zarówno rozwiązania standardowe, jak i modele 
realizowane w oparciu o indywidualne projekty. Ambasador Budownictwa Pasywnego uhonorowany 
prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami - za jakość, fachowość i profesjonalizm. Najbardziej 
innowacyjny producent w branży, którego rozwiązania stają się standardami na rynku. Zakład Stolarki 
Budowlanej CAL istnieje na polskim rynku jako spółka jawna z polskim kapitałem od 1985 roku. 
Dziś zatrudnia łącznie ponad 100 osób.

Priorytetem działalności firmy jest idea zrównoważonego rozwoju budownictwa. Drewno, z którego 
wytwarza drzwi, pochodzi wyłącznie z lasów zarządzanych według zasad Dobrej Gospodarki Leśnej. 
Co ważne, doskonałe parametry termoizolacyjne drzwi zewnętrznych pozwalają na stosowanie ich 
w  domach energooszczędnych i pasywnych. CAL realizuje politykę drzewo za drzwi, która polega 
na tym, że w miejsce ściętego drzewa odsadzane jest nowe. Dodatkowo oferuje drzwi zdrowe 
i  ekologiczne - drewniane, a nie wykonane z tworzyw sztucznych.

Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński 
i wspólnicy spółka jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki, 
Tel.: 87 563 11 55 (Centrala), 87 563 11 16 (Centrum Zamówień),  
biuro@drzwi-cal.pl lub zamowienia@drzwi-cal.pl, 
www.drzwi-cal.pl, facebook.com/drzwical

Misją firmy EVER home jest bycie liderem rynku podłóg drewnianych zorientowanych na spełnianie 
indywidualne potrzeby i wizji naszych Klientów. Tę pozycję osiągamy, dostarczając naszym 
dystrybutorom i klientom wysokiej jakości produkty , podłogi drewniane, które w połączeniu 
z profesjonalna obsługą umożliwiają osiągnięcie pełnej satysfakcji z osiągniętego efektu finalnego.

Podstawą działania firmy EVER home jest motto : „Natura u Twoich stóp, dziś, jutro na zawsze”. Dodatkowo 
jesteśmy spółką odpowiedzialną społecznie jak i również środowiskowo, stąd od początku działalności 
dbałość o środowisko jest jednym z najważniejszych zakresów zrównoważonego rozwoju spółki.

EVER Home S.A.
ul. Bukowska 10 A, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
Tel.: 61 851 06 63, fax: 61 816 32 90 wew. 101
E-mail: biuro@everhome.pl 
www.everhome.pl

Firma Agregaty FOGO Sp. z o.o. jest czołowym polskim producentem agregatów prądotwórczych. 
Na przestrzeni lat wypracowaliśmy szeroką gamę niezawodnych produktów, których projektowanie 
i produkcja odbywa się z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych norm, a wysoka jakość 
i  niezawodność potwierdzona jest licznymi certyfikatami.

Firma prowadzi aktywne działania handlowe i marketingowe, uczestniczy w targach branżowych 
i  konferencjach. Nasze produkty oraz firma były i są nadal wielokrotnie  wyróżniane i nagradzane.

Wysoka jakość produkcji osiągana jest dzięki nieustannym inwestycjom. Rozwijamy nasz park 
maszynowy, automatyzujemy produkcję, wznosimy kolejne obiekty. Aktywnie korzystamy z funduszy 
unijnych, które wspierają intensywny rozwój firmy.

FOGO Sp. z o.o. 
Wilkowice,
64-115 Święciechowa  
Woj.: śląskie 

Tel.: 65 534 11 80 
Fax: 65 534 11 81 
agregaty@fogo.pl 
www.fogo.pl



Firma Everhouse istnieje na polskim rynku od 2008 roku. Zaangażowanie i doświadczenie 
pracowników na każdym etapie tworzenia naszych drzwi pozwoliły na dynamiczny rozwój firmy 
oraz stworzenie produktu zgodnego z oczekiwaniami naszych Klientów.

Jako firma z rodzimym kapitałem stawiamy na najwyższą jakość opierając produkcję na 
komponentach polskich dostawców. Łącząc drewno, szkło oraz elementy z metalu tworzymy drzwi 
o eleganckim i  nowoczesnym wyglądzie, mając nadzieję, iż spotkają się one z Państwa uznaniem.

Trwałość i estetyka naszych produktów oraz solidne podwaliny firmy zostały docenione przez 
naszych kontrahentów, którymi są największe w Polsce sieci marketów budowlanych, składy 
budowlane oraz punkty dealerskie.

Nasza orientacja rynkowa zakłada stały rozwój ukierunkowany zarówno na tworzenie nowych 
kolekcji drzwi, jak również na poszerzanie naszego rynku sprzedaży. 

EVERHOUSE Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1, 27-415 Kunów
e-mail:kontakt@everhouse.pl
www.everhouse.pl

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Haliny Błażejewicz, potocznie nazywany firmą Katarzynki, 
powstał w 1989 jako mała rodzinna firma. Przez kolejne lata firma dynamicznie się rozwijała, co 
spowodowało powstanie przedsiębiorstwa oferującego kompleksową gamę akcesoriów do mebli 
tapicerowanych i łóżek sypialnianych, a także świadczącej usługi metalizacji, lakierowania UV oraz 
szeregu innych takich jak wtrysk tworzyw sztucznych czy szeroko pojęta obróbka metalu.

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o.
87-200 Wąbrzeźno - Katarzynki 1,
Tel./fax: + 48 56 687 59 00
poczta@katarzynki.pl
www.katarzynki.pl

Firma Kerno jest rozwinięciem działalności Zakładu Stolarskiego  Wiaczesław Awruk istniejącego na 
rynku od 1988 roku, mającego  swoją siedzibę na skraju Puszczy Knyszyńskiej. 

Kerno - Pracownia  Stolarska łączy stare, solidne rzemiosło oraz najnowsze trendy w dziedzinie stolarki. 
Specjalnością firmy są drzwi oraz niestandardowe rozwiązania architektonicznego wystroju wnętrz 
jak zabudowy ścienne, meble. Dzięki precyzyjnym projektom tworzonym w programie AutoCAD, 
pracy rąk najwyższej klasy rzemieślników, a także maszynom jak centrum sterowania numerycznego, 
firma Kerno jest w stanie wytworzyć produkt dopasowany do indywidualnych potrzeb, który będzie 
cechował się niezaprzeczalną funkcjonalnością i jakością. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.kerno.pl.

KERNO Pracownia Stolarska 
ul. Transportowa 6; 16-010 Sochonie
Tel.: 85 718 38 69
e-mail:info@kerno.pl
www.kerno.pl



„Stolarka W.Awruk” to polska firma, która od 25 lat dostarcza rozwiązania w zakresie stolarki 
budowlanej. Głównymi obszarami działalności są: stolarka drzwiowa, stolarka okienna z pcv, 
drewna i aluminium, bramy garażowe oraz przemysłowe ogrodzenia posesyjne. „Stolarka W.Awruk” 
to firma handlowa posiadająca własne zaplecze produkcyjne, lakiernicze, doświadczoną kadrę 
sprzedawców, konstruktorów oraz montażystów. 

Firma współpracujemy z każdym, kto ceni sobie fachowe doradztwo i wysoką jakość 
produktów. W portfolio realizacji firma posiada setki prywatnych inwestycji budownictwa jedno 
i wielorodzinnego, hotele, obiekty użyteczności publicznej.  Posiada doświadczenie obsługi 
inwestycji na terenie Niemiec, Anglii, Skandynawii (Norwegia).

„Stolarka W.Awruk” doradza i montuje stolarkę drzwiową, stolarkę okienną z pcv i drewna, aluminiowe 
systemy fasadowe, bramy garażowe. Specjalizuje się w drewnianej stolarce drzwiowej i jej różnych 
typach, m.in. przeciwpożarowej, akustycznej oraz zabudowach całościennych (drzwi ukryte).

W.AWRUK Stolarka Budowlana
ul. Wschodnia 4, 15-154 Białystok
Tel.: 85 675 65 00, fax: 85 675 65 13
mob +48 501 663 879
e-mail: info@awruk.com.pl
www.awruk.com.pl

Zapraszam do mojej pracowni. Tutaj artyzm rzemiosła znajduje oparcie w wiedzy i doświadczeniu. Tylko 
takie połączenie daje możliwość realizacji unikalnych projektów, zaspokajających najwyższe wymagania. 
Zajmujemy się produkcją drzwi i okien drewnianych na wymiar i na zamówienie, rozpoczynając naszą 
pracę od projektu obejmującego wszystkie Państwa wymagania techniczno - estetyczne, poprzez 
produkcję, na montażu pasywnym  kończąc.

Naszą misją jest kreacja wnętrz o prestiżowej jakości, elegancja i finezja wykończenia. Kreujemy Piękno 
drogą szacunku do natury i ekspresji twórczej. Jesteśmy dumni, że dbałość o szczegóły wyrobów 
i  ostateczne wysokie szlify stały się wśród naszych Klientów znakiem rozpoznawczym.

Na kartach tej strony przedstawiamy świat szlachetnego drewna i artystycznego kunsztu rzemieślniczego. 
Mamy nadzieję, że staną się one dla Państwa inspiracją i zachętą do kontaktu  z nami.

DUBIŃSKI - Pracownia Stolarki Artystycznej
ul. Gdańska 32, 83- 110 Tczew
Tel.: 58 53 03 200
email: info@dubinski.com.pl
www.dubinski.com.pl

Marka S-DOOR, należąca do firmy Sputnik, jest  liderem w imporcie stalowych drzwi zewnętrznych. 
Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać na rynki europejskie najpopularniejsze 
modele drzwi w przystępnych cenach. Dzięki dobrze zaplanowanej logistyce oraz doświadczeniu  
w imporcie zaufały nam największe sieci z sektora DIY, takie jak OBI, LEROY MERLIN, Grupa PSB, 
Bricoman, Markury Market oraz NOMI.

SPUTNIK Tomasz Pastwa
ul. Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański
Tel.:/fax: 58 56 397 52
e-mail: sekretariat@pantor.com.pl
www.s-door.pl



Suwalskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „WITAL” Kolenkiewicz, Uździło Sp. J. 
to przedsiębiorstwo prywatne dwojga właścicieli, założone w 1991. Siedziba Zarządu Firmy mieści się  
w Suwałkach przy ul. Modrzewiowej 9. Głównym profilem naszej działalności jest produkcja i sprzedaż 
wyrobów tartacznych. Zakład Produkcyjny znajduje się w miejscowości Szypliszki przy ul. Kościuszki 
4a, przy trasie Suwałki - Budzisko (przejście graniczne z Litwą). Rocznie przerabiamy około 20.000 m 3 

surowca. 

Nasze wyroby charakteryzują się wysoką jakością i są zgodne z obowiązującymi normami 
europejskimi. Posiadamy certyfikat FSC. Od kilku lat współpracujemy z kontrahentami z Niemiec  
i Holandii. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. 

Zapewniamy fachową i sprawną obsługę.

Konar jest przedsiębiorstwem z bardzo dużym doświadczeniem, ugruntowaną wiedzą i najlepszą tradycją  
w produkcji oraz sprzedaży drewna dekoracyjno - wykończeniowego i budowlanego w postaci: szalówki, 
kompletnych elewacji, desek podłogowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż szalówki i deski podłogowe 
Konar są fabrycznie czopowane - gotowe do łączenia na długości. Cecha ta zdecydowanie upraszcza  
i przyspiesza montaż, nadaje elewacji lub podłodze profesjonalny wygląd, przyczynia się do oszczędności 
czasu i kosztów oraz redukuje straty montażowe. Drugą grupą towarową, produkowaną i oferowaną do 
sprzedaży przez Konar jest doskonałe drewno budowlano - konstrukcyjne: konstrukcje szkieletowe, słupki, 
belki, bale, krokwie, deski, łaty, więźby dachowe, tarasy.

Jakość i walory estetyczne oraz konstrukcyjne produktów Konar sprawiają, iż znajdujemy się w grupie liderów 
rynku drzewnego. Profesjonalni wykonawcy, funkcjonujący na rynku budowlanym i drzewnym, wykazują 
całkowite zaufanie do naszych produktów i ich optymalnej jakości.

SPP-H “WITAL”
Kolenkiewicz, Uździło Sp. J.
ul. Modrzewiowa 9, 16-400 Suwałki
Tel.: 87 565 64 53
e-mail: wital@wital.com.pl
www.wital.com.pl

PHU KONAR
Skindzierz 3, 16-140 Korycin
Tel.: 85 72 19 190, fax: 85 72 19 388
e-mail: biuro@konar.net.pl
www.konar.net.pl

P.W. Vikking KTS Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 4, 21-500 Biała Podlaska
Tel.: 83 342 26 11
e-mail: centrum@vikking.eu
www.vikking.eu

P.W. Vikking KTS - producent kompozytowych drzwi wejściowych i okien Real Wood, istnieje od 
1991 r. Firma jest pionierem na rynku stolarki otworowej w zakresie produkcji personalizowanych 
drzwi i okien. Drzwi i okna VIKKING wyróżniają się niepowtarzalnym designem, unikatową dekoracją 
drewnopodobną Real Wood zgłoszoną jako zastrzeżony wzór przemysłowy.

Tym co wyróżnia i charakteryzuje firmę VIKKING jest jej innowacyjność i to nie tylko w zakresie 
konstrukcji produktów ale też w sposobie produkcji. Przedsiębiorstwo produkuje drzwi i okna wyłącznie 
na indywidualne zamówienie. W odróżnieniu od innych producentów, niemal każda para drzwi czy 
okien jest tu inna. Wiele możliwych konfiguracji zdobień i wyposażenia sprawia, że każde zlecenie 
wymaga oddzielnego traktowania i indywidualnej obróbki przez pracowników. Firma nie produkuje 
„na zapas”– ideą jest słuchanie klienta i każdorazowo dobieranie rozwiązań idealnie dopasowanych 
do jego potrzeb. Produkty Vikking dedykowane są dla wymagających inwestorów. Firma nie boi się 
wyzwań i chętnie podejmuje nawet najtrudniejsze zamówienia.

Liczne zgłoszenia do międzynarodowej ochrony patentowej oraz certyfikaty europejskie potwierdzają 
najwyższą jakość drzwi kompozytowych i okien Real Wood.



Parkiet Hajnówka Alina Wasiluk
ul. 3 Maja 51, 17-200 Hajnówka 
Tel.: 85 87 323 75, fax: 85 87 323 76 
e-mail: parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl 
www.parkiethajnowka.pl

BELINI Syntia Skowrońska 
Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin
Tel.: 62 791 25 91, fax: 62 791 25 92
e-mail : sekretariat@vernotti.pl
www.belini.pl

Firma Belini od kilkudziesięciu lat w Polsce i na całym świecie wyposaża kompleksowo wnętrza mieszkalne, 
budynki użyteczności publicznej, hotele oraz realizacje deweloperskie kierując swoją ofertę do klienta 
instytucjonalnego jak i indywidualnego.

Belini jest producentem najwyższej jakości mebli użytkowych, które są w stanie zadowolić nawet 
najbardziej wymagające gusta. Z uwagi na to, że jako jedyna z nielicznych na świecie firm, posiada 
tak zwany cykl zamknięty, czyli produkuje sama praktycznie większość podzespołów koniecznych do 
budowy mebli, może zaoferować swoim klientom najbardziej atrakcyjne i konkurencyjne ceny. 

Posiadając możliwość produkcji frontów oraz płyt meblowych, blatów w także innych kluczowych 
podzespołów meblowych, sama wyznacza trendy wzornicze używając niepowtarzalnych dekorów nie 
spotykanych u innych producentów, którzy zmuszeni są korzystać z ogólnie dostępnych dla wszystkich 
materiałów. Dlatego meble Belini oprócz oferowania swoim klientom rewelacyjnych cen tworzą klienta 
swoistej niepowtarzalności i wyjątkowego design.

Firma „PARKIET HAJNÓWKA” jest firmą rodzinną od kilku pokoleń kultywującą tradycje handlu drewnem 
i wyrobami z drewna. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment lakierowanych i olejowanych 
desek podłogowych oraz tradycyjnych parkietów produkowanych z rodzimych gatunków drewna: 
dębu i jesionu. Oferowane podłogi są całkowicie naturalne, niealergizujące, o bardzo dobrej izolacji 
akustycznej i termicznej. Charakteryzują się niepowtarzalną strukturą drewna co powoduje, iż nadają 
one oryginalny styl i charakter każdemu wnętrzu.

Starhus Sp. z o.o. działa obecnie na polskim, szwedzkim, holenderskim, norweskim i niemieckim rynku, 
przez co sukcesywnie umacnia swoją pozycję w branży deweloperskiej oraz dynamiczne się rozwija.

W obrębie spółki działa marka EcoReadyHouse, która zajmuje się projektowaniem i budowaniem 
niskoenergetycznych, inteligentnych domów o unikalnym designie, zarówno dla klienta indywidual-
nego, jak i B2B. Do końca 2016 roku firma zbudowała i zakontraktowała ponad 160 domów i budynków 
o łącznej powierzchni użytkowej ponad 22 000 m2.

W 2017 r. powstała nowa, niezależna marka EcoReadyBath, która dostarcza rozwiązania z zakresu goto-
wych jednoelementowych konstrukcji w pełni wyposażonych prefabrykowanych toalet i łazienek - na 
potrzeby deweloperów, właścicieli hoteli i inwestorów branży budowlanej.

Na początek 2018 r. planowany jest launch marki BeClose, która docelowo dostarczać będzie w pełni 
funkcjonalne, prefabrykowane domy o metrażu do 50m2, które w zależności od potrzeb Klienta będzie 
można powiększyć.

STARHUS Sp. z o. o.
Podleśna 14a, 73-110 Stargard, Polska
Tel.: +48 91 577 77 57
biuro@erh.pl 
www.ecoreadyhouse.com



„DREWNOLAND S.C. – producent drewnianych blatów kuchennych i łazienkowych, stopni 
schodowych, blatów do stołów i ław. Jesteśmy firmą działającą w branży od 1995 roku. Specjalizujemy 
się w produkcji klejonki dębowej oraz blatów klejonych warstwowo wykonywanych z jednego 
z  najtrwalszych gatunków drewna jakim jest dąb. Jako jedna z nielicznych firm podejmujemy się 
realizacji zleceń indywidualnych o niestandardowych wymiarach. Zaawansowany park maszynowy 
oraz profesjonalna kadra wykwalifikowanych stolarzy, ludzi kochających swój zawód, zapewniają 
dbałość o każdy szczegół wykonywanych zleceń aby zadowolić najbardziej wymagających klientów.

Całość produkcji odbywa w naszym tartaku oraz zakładzie produkcyjnym o powierzchni ponad 6000 
m2. Korzystamy z maszyn do obróbki drewna wiodących producentów jak: Grecon, Famad (dwie 
linie do łączenia na mikrowczepy), Weinig (strugarki), Stemas, Viet (linie szlifireskie), Kuper, Barberan 
(maszyny od forniru), Fanum (5-cio osiowe CNC).”

DREWNOLAND S.C.
Manasterz 110 A, 37-522 Wiązownica 
Tel.: +48 603 139 562
e-mail: drewnoland@gmail.com
www.drewnoland.eu

Venifloor to polska firma zajmująca się produkcją podłóg fornirowanych z ponad 20- letnim 
doświadczeniem w branży drzewnej.

Co wyróżnia firmę na rynku polskim i zagranicznym to:

• innowacyjna technologia - zastosowanie płyty HDF i KORUNDU w produkcji podłóg drewnianych;
• ekologia (poprzez racjonalne zużycie cennego surowca jakim jest drewno);
• konkurencyjna cena;
• szeroki asortyment - ponad 100 gatunków drewna krajowego i egzotycznego. Deski z warstwą 

użytkową w postaci lakieru UV lub olejowosku UV, a także możliwością struktury szczotkowanej.

Więcej informacji na stronie - www.venifloor.com

Firma KAISER Schody Samonośne  jest wiodącym producentem oraz instalatorem schodów.  
Działamy na terenie całej Polski rozwijając jednocześnie export.  Zlecenia są realizowane kompleksowo, 
zaczynając od prac projektowych, produkcji konstrukcji stalowych poprzez wykończenie w drewnie 
oraz prace szklarskie. 

Schody projektowane przez nas charakteryzują się nowoczesnym designem i  poza zapewnieniem 
komunikacji są także elementem dekoracyjnym. Oferujemy także bezpłatne konsultacje dla 
architektów i służymy pomocą w trakcie prac projektowych

KAISER Schody Samonośne
Krzysztof Witaszewski
ul. Armii Krajowej 30,  
8-100 Łask
Tel.: +48 784 668 664, 
Tel.: +48 664 188 748

biuro@schodykaiser.pl
www.schodykaiser.pl
www.facebook.com/schodykaiser

ZIP sp. z o.o.

ZIP Sp. z o.o. Venifloor 
ul. Zamkowa 34 
34-200 Sucha Beskidzka

Venifloor – salon firmowy 
Mucharz 317, 34-106 Mucharz

Tel.: + 48 886-660-660 
Tel.: + 48 730-203-033 
Tel.: + 48 696-509-219

biuro@venifloor.com
www.venifloor.com



Firma Netto to producent płytek ceramicznych. Jest to pierwsza FABRYKA EUROPEJSKA, która cały swój 
kapitał produkcyjny ulokowała w INDIACH.
Misją firmy jest zapewnienie najlepszej jakości płytek za najniższą cenę. Firma kreująca markę Ceramica 
Santa Claus powstała na wskutek oczekiwań dotychczasowych i obecnych klientów, opartych na ponad 
25-letnim doświadczeniu w branży.

Netto i Ceramica Santa Claus TM to:
• synonim doskonałej jakości produktów,
• nieskończoność asortymentowo-ilościowa,
• zaspokajanie ad hoc nawet najbardziej rozbudowanych zamówień,
• rozsądne, wręcz niskie ceny,  poniżej wyobrażeń i oczekiwań,
• spełnienie biznesowych oczekiwań i marzeń naszych partnerów biznesowych,
• pasja, odpowiedzialność, zaangażowanie,
• wysoki profesjonalizm i merytoryczna obsługa.

Biuro Handlowe NETTO PLUS Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok, Poland
KONTAKT: +48 85 710 18 37  
e-mail: biuro@netto.net.pl | www.netto.net.pl
Filia w Indiach: Off National Highway 8-A, 
Lakhdhipur Road, 363642 Morbi, INDIA

Opis: PRESTIGE Ostaszewska to firma z ugruntowaną pozycją na rynku. Działamy nieprzerwanie 
od 2006 roku. Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży osłon okiennych, dekoracji wnętrz oraz 
elementów wykończeniowych. 

W ofercie posiadamy szeroki wybór rolet, żaluzji drewnianych i aluminiowych, plis, a także karniszy 
i moskitier. Nie ograniczając się tylko do tradycyjnych osłon okiennych oferujemy naszym Klientom 
szeroką gamę rolet rzymskich jak również bardzo eleganckich i stylowych zasłon.

Asortyment osłon okiennych uzupełniają elementy wykończeniowe oraz dekoracji wnętrz. I tak w naszym 
asortymencie posiadamy parapety z pcv, parapety z konglomeratu oraz parapety drewniane, nakładki 
renowacyjne, listwy przypodłogowe i sztukaterię. Jesteśmy producentem parawanów pokojowych 
zarówno materiałowych jak i drewnianych. 

Niedawno - wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów - do naszej oferty wprowadziliśmy 
nowe produkty. Okiennice drewniane typu shutters oraz stoły drewniane to nasze autorskie 
produkty.  Wszystkie nasze produkty wykonujemy indywidualne zamówienie naszych Klientów. 

Zapraszamy do współpracy.

Prestige Ostaszewska
Al. Piłsudskiego 8, 15-445 Białystok
Tel.: 533 99 22 44, 85 743 12 51
e-mail: prestigebialystok@gmail.com
www:  roletyprestige.pl

Cerrad jest polskim producentem płytek gresowych i klinkierowych. Należy do grona dynamicznie rozwijających się 
firm produkcyjnych w Europie. Oferuje zaawansowane technologicznie produkty o doskonałych właściwościach 
użytkowych, wyróżniające się wyjątkowym designem oraz niespotykanymi na rynku formatami płytek.

Konsekwentna realizacja strategii inwestowania w technologię, pozwala na wdrażanie kolejnych ambitnych 
projektów i wyznaczanie innowacyjnej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa. Na przestrzeni lat, Cerrad stworzył 
kompleksową ofertę płytek gresowych i klinkierowych o szerokiej palecie kolorystycznej, różnorodnych formatach 
oraz rodzajach wykończenia powierzchni – matowej, lappato czy polerowanej. Producent oferuje swoim Klientom 
płytki inspirowane rysunkiem drewna, powierzchnią betonu, pięknem kamienia czy eleganckiego marmuru. 

W 2018 roku Cerrad uruchomił jedną z najnowocześniejszych fabryk płytek ceramicznych na świecie. 
To już trzeci zakład produkcyjny firmy. Fabryka o powierzchni ponad 32 tysięcy m. kw. została wyposażona 
w nowoczesne linie technologiczne, posiada także jeden z najdłuższych w Europie pieców do wypału 
płytek ceramicznych, sięgający 190 metrów. Aktualnie Cerrad przygotowuje się do kolejnych, dużych 
inwestycji. Produkty Cerrad zdobywają uznanie na międzynarodowych rynkach Europy, Azji, USA i są co 
roku prezentowane na najważniejszych międzynarodowych targach branżowych, Cersaie w Bolonii, BAU 
w Monachium, The International Surface Event Las Vegas oraz Coverings w Orlando.

Cerrad Sp. z o.o.
ul. Radomska 49b, 27-200 Starachowice
Tel.: 41 276 31 94 
e-mail: cerrad@cerrad.com, www.cerrad.com



4 home & kitchen

4 home & kitchen 4 home & kitchen

4 home & kitchen 4 home & kitchen

PPHU OLCZAK Grzegorz Olczak
ul. Nowowarszawska 59 , 15-205 Białystok
Tel.: 85 741 09 70, fax: 85 741 09 73
e-mail: biuro@szklarski.com
www.szklarski.com

Vemar Mariusz Czarnomysy
ul. Ciesielska 2, 15-542 Białystok
Tel.: 85 651 04 45 lub 516 797 997
e-mail: bialystok@vemar.pl
www.vemar.pl

13VIP Sp. z o.o. Sp.k.
4 Home & Kitchen
ul. Kawaleryjska 4c, 15-324 Białystok
Tel.: 85 743 78 55
e-mail: biuro@13vip.pl
www.4homeandkitchen.com.pl

Trzonem naszej działalności jest produkcja oraz kompleksowy montaż szerokiej gamy elementów ze 
szkła, wykorzystywanych do dekoracji wnętrz. Wykonujemy m.in.: nowoczesne balustrady szklane, 
ekrany zabezpieczające ścianę przy blacie roboczym w kuchni, kabiny prysznicowe, drzwi szklane, 
nietypowe akwarium lub inne produkty ze szkła. 

Posiadamy bardzo szeroki asortyment szkła: szkło hartowane, bezpieczne, laminowane szkło z dowol-
ną fototapetą,  lakierowane, szkło krystalicznie białe Optiwhite, lustra, szkło Lacobel w wielu kolorach, 
szkło ornamentowe, szkło zespolone, szkło witrażowe, szkło matowe w kilku odcieniach oraz wiele 
innych propozycji.  Ściśle współpracujemy z  architektami, plastykami, metaloplastykami, zakładami 
stolarskimi oraz klientami indywidualnymi w  zakresie nietypowych, nowatorskich zastosowań szkła 
w projektowaniu przestrzeni. 

W naszym zakładzie produkcyjnym kładziemy duży nacisk na rozwój artystycznej strony obróbki szkła, 
dzięki czemu powstają tu często produkty o unikalnym wyglądzie i funkcjonalności.  Nowoczesny park 
maszynowy umożliwia nam wykonanie najbardziej wymagających elementów architektury wnętrz. 
Zajmujemy się także termiczną obróbka szkła, która umożliwia gięcie, zdobienie oraz fusing szkła.

Firma 13 VIP jest dystrybutorem na województwo Podlaskie renomowanych marek z segmentu 
premium - specjalizujemy się w wyposażeniu kuchni. Posiadamy w swojej ofercie szeroki asortyment 
mebli kuchennych, szaf i zabudów meblowych na wymiar, sprzęt AGD, armatura oraz wyposażenie 
kuchenne. Naszą misją jest kreowanie świata przyjaznego ludziom. 

Nasz salon wystawowy 4HOME&KITCHEN znajduje się w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 4C 
i stanowi aktywną ekspozycję kuchenną najnowszych kolekcji. Obecnie posiadamy 3 salony sprzedaży 
w Białymstoku. Dodatkowo prowadzimy Podlaską Akademię Kulinarną, która jest uważana przez 
fachowców za najlepszą akademie w Polsce. Obsługujemy deweloperów i klientów indywidualnych 
zapewniając jakość i  konkurencyjną cenę.

Vemar od 2003 roku jest producentem systemów osłon okiennych takich jak: rolety, plisy, moskitiery, 
itp. Od samego początku istnienia przedsiębiorstwa, jego głównym celem jest profesjonalna obsługa 
klientów w zakresie produkcji, sprzedaży, montażu i serwisu systemów osłon okiennych. Nasza oferta jest 
skierowana przede wszystkim do odbiorców hurtowych na rynku polskim i zagranicznym. Prowadzimy 
również sprzedaż detaliczną.

Firma Vemar oferuje swoim klientom:

• osłony wewnętrzne: rolety tkaninowe, rolety rzymskie, plisy, panel track, żaluzje, zasłony, 
firany, karnisze, 

• osłony zewnętrzne: rolety zewnętrzne zabezpieczające, moskitiery, żaluzje fasadowe, 
markizy, pergole, rolety fasadowe.

Zapraszamy do współpracy: firmy z branży okiennej, jak i dekoracyjnej, producentów osłon 
okiennych, projektantów i architektów, firmy remontowo-budowlane oraz deweloperów.



DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 9,  64-600 Oborniki 
Tel.: +48 61 296 71 02,  fax: +48 61 296 71 04 
e-mail: destylacje@destylacjepolskie.com.pl 
www.destylacjeposlkie.com.pl

INTECH Engineering Sp. z o.o. 
ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk 
Tel.:  58 345 01 11 
biuro@intech.eu 
www.intech.eu

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Usługowo - Handlowe “ELPOL”
ul. Kwiatowa 21; 83-251 Pinczyn 
Tel.: 58 588 47 48, fax: 58 560 91 17 
e- mail: biuro@elpol1.pl 
www.elpol1.pl

Jesteśmy producentem: 

• Złącz kablowych, zintegrowanych, złącz pomiarowych napowietrznych
• Rozdzielni budowlanych i mieszkaniowych
• Fundamentów pod złącza; obudów nietypowych i obudów gazowych
• Pojemników do segregacji odpadów
• Parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej z przetłoczeniami lub gładkie, lakierowane 

proszkowo we wszystkich kolorach RAL. Wykonujemy również parapety z blachy powlekanej 
(laminat).

W swojej ofercie posiadamy również materiały budowlane, wykończenia wnętrz oraz art. elektryczne 
i  hydrauliczne. Ponadto wykonujemy usługi tj.: rozdzielnie pod zamówienie, analiza jakości sieci pod kątem 
doboru baterii kondensatorów oraz elektrostatyczne malowanie proszkowe w pełnej palecie kolorów RAL.

Spółka Destylacje Polskie powstała w 2005r. Obecnie to jedna z najnowocześniejszych firm 
produkujących alkohol etylowy w Polsce, jest wiodącym producentem alkoholu etylowego 
rektyfikowanego oraz odwodnionego. Od początku funkcjonowania spółki przykładana jest 
bardzo duża waga  do ciągłego rozwoju. Aktualne zdolności produkcyjne to ponad 100 mln litrów 
alkoholu rocznie. Dzięki własnemu, nowocześnie wyposażonemu laboratorium możliwe jest stałe, 
rygorystyczne kontrolowanie procesu produkcji, dostarczanego surowca, jak również finalnego 
produktu.  Dostęp do własnej bocznicy kolejowej umożliwia realizowanie dostaw cysternami 
kolejowymi.

W ramach Grupy INTECH, której początki sięgają 1983 roku, zajmujemy się działalnością inżynierską 
w  dziedzinie przemysłowych zastosowań nauki i techniki oraz działalnością innowacyjno-
wdrożeniową. Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji, począwszy od projektowania (m.in. 
modelowanie strukturalne oraz modelowanie 3D), poprzez wykonawstwo, aż po profesjonalny serwis, 
instalacji przemysłowych w  zakresie pary, wody, paliwa, gazów i energii cieplnej. 

Realizujemy obiekty kotłowni parowych oraz układy kogeneracyjne na wytwornicach pary i kotłach 
odzysknicowych firmy Clayton, elektrolizernie oparte na generatorach wodoru firmy Hydrogenic 
Systems, stacje uzdatniania wody oraz systemy automatyki przemysłowej. Nasze realizacje wykonujemy 
zarówno w  Polsce, jak i za granicą, m.in. Anglia, Rosja, Ukraina. 

Oferujemy także sprzedaż, montaż i serwis przenośnych oraz stacjonarnych systemów pomiarowych 
gazu, jak również sprzedaż, serwis i kalibrację alkomatów firmy ENVITEC. Od 2006 roku współpracujemy 
z projektantami z innych krajów przy tworzeniu oraz rewizji istniejących dokumentacji technicznych 
dla koncernu Airbus, stosując przy tym międzynarodowe standardy przemysłu lotnictwa cywilnego 
i  wojskowego.



„Instal-Kran” Jarosław Zbierski 
Krągola ul. Pogodna 30, 62-571 Stare Miasto 
Tel.: +48 63 244 51 40, fax: +48 63 244 51 55 
e-mail: biuro@instal-kran.pl 
www.instal-kran.com.pl

Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o.
Postomino 2B; 76-113 Postomino
Tel.: 59 810 99 96 , fax: 59 810 99 89
e-mail: postomino2@laminopol.com
www.laminopol.com.pl

Wytwórnia Wyrobów Foliowych Folplast Sp. J.  
Teresa Pawlik, Romuald Pawlik 
64-000 Kościan, ul. Składowa 2A, 
Tel.: 65 512 86 86, fax: 65 512 79 01 
e-mail: biuro@folplast.com.pl
www.folplast.com.pl

Instal Kran działa na polskim rynku już od 1997 roku. Realizujemy zlecenia z zakresu budownictwa 
przemysłowego i specjalistycznego oraz użyteczności publicznej. Firma dysponuje wykwalifikowaną 
kadrą inżynierską oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. 

Podstawowym zakresem działalności firmy są: obróbka mechaniczna i plastyczna stali, wykonywanie 
instalacji hydraulicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, rurociągów sieciowych i pomp ciepła. 
Zajmujemy się również produkcją mebli oraz montażem wyposażenia salonów samochodowych.  
Na swoim koncie mamy ponad sto inwestycji wykonania placów zabaw. 

Poza tym wykonujemy prace instalacyjno - budowlane, do których należą obiekty przemysłowe tj. 
spalarnia odpadów w Koninie, stacja uzdatniania wody w Świdnicy, centrum handlowe w Inowrocławiu 
oraz budownictwo jednorodzinne na terenie Niemiec gdzie mamy ok. 50 pracowników.

W roku 2006 Firma otrzymała Nagrodę Gospodarczą Powiatu Konińskiego, a w 2007 roku doceniona 
została przez samorząd Gminy Stare Miasto w kategorii Firma Roku 2007. W roku 2013 Instal Kran 
otrzymał „Nagrodę za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego” Poza tym firma rokrocznie 
angażuje się w realizację zadań społeczno-gospodarczych Gminy oraz chętnie wspiera placówki 
oświatowe w ich poczynaniach.

Wytwórnia Wyrobów Foliowych FOLPLAST, powstała w Kościanie w 1990 roku jako firma, której 
przedmiotem działalności jest produkcja oraz handel opakowaniami z tworzyw sztucznych. Ten profil 
działalności jest wiodącym obszarem także w chwili obecnej. 

Kładziemy szczególny nacisk na wysoką jakość produkowanych opakowań poprzez ciągły proces 
inwestycyjny umożliwiający obecnie produkcję folii wielowarstwowych z pełną kontrolą parametrów 
produkcyjnych takich jak dozowanie surowca i ciągły pomiar grubości. 

Szeroka gama przetwarzanych surowców pozwala nam produkować opakowania począwszy od 
zwykłych folii termokurczliwych poprzez folie budowlane, kaptury termokurczliwe oraz stretch 
hoody, po skomplikowane jeśli chodzi o strukturę warstw, folie techniczne.  Pełna kontrola 
procesów produkcyjnych związanych z produkcją folii, wykonaniem nadruków, jej rozcinaniem 
i konfekcjonowaniem pozwala nam wytwarzać opakowania, których jakość stawia nas wśród 
czołowych firm branży opakowaniowej w Polsce. 

Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o. został utworzony w 2005 roku poprzez wyłączenie z majątku 
Laminopol Sp. z o.o. tej części firmy macierzystej, która od 1989 realizowała działalność projektową

 i produkcyjną w dziedzinie przetwórstwa żywic syntetycznych.

Powodem założenia typowej firmy produkcyjnej był stały rozwój jakościowy i ilościowy produkcji, 
który wymagał stworzenia odrębnych warunków jej funkcjonowania. Nowo powstała spółka jest 
niezależnym organizmem gospodarczym, prowadzącym działalność marketingową i sprzedaż 
na rynku krajowym i zagranicznym, przy czym w zakresie realizacji robót budowlanych na rynku 
krajowym jest podwykonawcą firmy Laminopol Sp. z o.o.

Podstawowym materiałem używanym w działalności produkcyjnej jest laminat na bazie żywic 
poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym.



STANISZEWSCY BETON Spółka Jawna 
10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 8 
Tel.: 89 534 54 56, fax 89 533 26 57, kom. 500 045 500 
e-mail: staniszewscy@staniszewscy.com.pl  
www.staniszewscy.com.pl

Jesteśmy największym producentem betonu towarowego zarówno w Olsztynie jak i w województwie 
warmińsko-mazurskim. Naszym celem jest dążenie do najwyższej jakości produkcji oraz realizowanie 
dostaw zgodnie z życzeniami Klientów. W realizacji misji posługujemy się jednymi z najszybszych 
wytwórni w  województwie (nominalna wydajność: 90 m3/h), flotą 25 betonomieszarek i 9 pomp do 
betonu, 4  wywrotek oraz 4 ciągników siodłowych z naczepą.

Nasze produkty oznaczone są znakiem jakości „Dobry Beton”, nadanym przez kapitułę Stowarzyszenia 
Producentów Betonu Towarowego. Otrzymaliśmy również nagrodę za innowacyjną technologię: 
„zastosowanie samozagęszczalnej mieszanki modyfikowanej dodatkiem węglanowym do betonowania 
elementów konstrukcji budowlanej”.

Firma Izolex istnieje na rynku od 1993 roku. Nasze produkty odpowiadają najwyższym standardom 
jakościowym. Spełniają wymogi zarówno polskich jak i europejskich norm jakościowych. W chwili 
obecnej firma jest producentem kilku grup produktów:
- wyroby wodne, rozpuszczalnikowe, chemia budowlana, kleje i uszczelniacze jak i systemów: 
-  basenowy, balkony i tarasy, pomieszczenia mokre, fundamenty, dachy.
 
Izolex Sp. z o.o. - kierowana przez dwuosobowy zarząd, założycieli spółki, wraz z doskonale 
wykwalifikowaną załogą - gwarantuje wysoką jakość produkowanych wyrobów a także profesjonalną 
obsługę klientów. Działając 19 lat na rynku krajowym i zagranicznym, firma ciągle inwestuje, 
opracowuje i wdraża nowe technologie, unowocześnia park maszynowy, a przede wszystkim zwiększa 
asortyment produkowanych wyrobów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, dbamy o wysoką 
jakość produktów i  dostosowanie produkcji do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów.

Izolex Sp. zo.o. 
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy 
Tel.: 48 58 5882224 
biuro@izolex.pl 
www.izolex.pl

K&K Sp. z o.o. S.K. 
ul. Sportowa 6a, 63-500 Ostrzeszów  
Tel.: +48 62 732 33 30 
biuro@kiksc.pl,  
www.kik-group.pl

K&K Budujemy dla Ciebie to  dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi w zakresie szeroko 
pojętego budownictwa ogólnego i przemysłowego. W swoim portfolio może poszczycić się obiektami 
sportowymi, rekreacyjnymi, usługowo-handlowymi, placówkami użyteczności publicznej jak i halami 
magazynowymi oraz produkcyjnymi. 

Mocną stroną przedsiębiorstwa jest kompleksowa realizacja zleceń, począwszy od przygotowania projektu, 
poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonawstwo, aż do momentu oddania gotowego obiektu w 
ręce Inwestora. Koncepcja działania firmy opiera się na doświadczeniu, wiedzy i  zaangażowaniu Zespołu 
składającego się z ponad 60 osób tj.: projektantów, inżynierów, kierowników budowy, pracowników 
administracyjnych oraz  pracowników fizycznych. Ma to przełożenie na liczbę realizowanych projektów 
przez firmę K&K, która cały czas się zwiększa. Dzięki nowym i coraz bardziej wymagającym projektom 
Firma K&K umacnia swoją pozycję w branży budowlanej. 

Głównym założeniem Grupy K&K jest szybkie i elastyczne dostosowanie się do wymagań Klienta przy 
zachowaniu najwyższych standardów jakości. Czego efektem są liczne nagrody oraz certyfikaty, którymi 
Grupa K&K może się poszczycić m.in. PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2018, GAZELE BIZNESU 2018, 
Gepard Biznesu 2018, FIRMA GODNA ZAUFANIA 2017 i wiele innych.



BARWA SYSTEM Sp. z o.o. to wiodąca polska firma w branży budowlano-produkcyjnej. Funkcjonuje na 
rynku od 1994 r. specjalizując się w obróbce metali takich jak aluminium i stal.

W swojej ofercie ma szeroki asortyment metalowych sufitów podwieszanych, okładzin ściennych 
i  elewacji. Metalowe produkty BARWA SYSTEM Sp. z o. o.  znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz obiektów. Wszystkie produkty charakteryzują się trwałością i estetyką na najwyższym 
poziomie. Wychodząc poza ramy produkcji wyrobów standardowych firma realizuje  zamówienia według 
indywidualnych projektów, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających klientów, architektów 
i  inwestorów. 

Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, a także możliwość przygotowania projektowego. Projektujemy, 
produkujemy w razie potrzeby montujemy nasze produkty i wspieramy projekty na każdym etapie 
realizacji. Każdy z produktów może być indywidualnie dostosowany do charakteru, wielkości oraz 
przeznaczenia obiektu.

BARWA SYSTEM   Sp. z o.o., 
11-034 Stawiguda,   ul. Przemysłowa 21, 
Tel.: +48 89 522 09 10, fax: +48 89 522 09 20
Filia - Katowice, 40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1,
Tel./fax: +48 32 290 65 00-01
biuro@barwasystem.pl, www.barwasystem.pl

Krymar- branża motoryzacyjna. Nasza praca to ścisła symbioza z wieloma gałęziami przemysłu. 
Sektor budowlany i transportowy to główny odbiorca naszych usług. 

Zajmujemy się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF/FAP oraz katalizatorów SCR. 

Doświadczony team techników z nowoczesnym parkiem maszynowym i sprawnym zarządzaniem 
wykonuje najbardziej zaawansowane zlecenia w krótkim czasie. 

Estetyka i porządek w naszej firmie może Cię zaskoczyć. Krymar to właściwie nie zwykły warsztat 
- to technologiczne laboratorium.

“KRYMAR” s.c.  
Irena Sokół, Mariusz Sieniuc
ul. Warszawska 6a lok. 2, 15-063 Białystok
Tel.: +48 512 339 408
e-mail: biuro@turbokrymar.pl
www.turbokrymar.pl

Jesteśmy nowoczesną i ciągle rozwijającą się firmą. Wiedza, doświadczenie i kompetencje kadry  w  połączeniu  
z  nowoczesnym  parkiem maszynowym  gwarantują  wysoką  jakość oraz  terminowość  wykonania 
podejmowanych  zadań. Działamy na terenie całego kraju głównie w zakresie stabilizacji gruntów, recyklingu na 
zimno, ulepszaniu podłoży. 

Kontrahentom oferujemy profesjonalne doradztwo i dobór optymalnej technologii wykonania robót przy 
jednoczesnej minimalizacji kosztów, zużycia surowców i materiałów oraz szybką realizację zleceń.

Cele biznesowe realizujemy w sposób uczciwy i odpowiedzialny w trosce o otoczenie i środowisko naturalne.

• STABILIZACJA GRUNTU - Stabilizacja gruntu jest to proces polegający na dokładnym wymieszaniu gruntu, 
przy optymalnej wilgotności,  ze spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania założonych parametrów.

• RECYKLING NA ZIMNO - Recykling zużytych nawierzchni drogowych na zimno „IN SITU”,  umożliwia w jednej 
operacji, przetworzenie zniszczonych warstw w pełnowartościową warstwę konstrukcyjną.

• ULEPSZANIE PODŁOŻY- Ulepszanie podłoża gruntowego, które ze względu na słabe parametry techniczne 
należałoby wymienić, polega na dokładnym wymieszaniu gruntu rodzimego z substancjami stabilizującymi 
(spoiwa hydrauliczne, dodatki zmieniające skład ziarnowy, preparaty zmieniające chemiczne właściwości gruntu 
itp.) w celu uzyskania podłoża spełniającego odpowiednie warunki nośności i właściwości geotechniczne.

TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI
Rafał Sochacki,  
ul. Skowronkowa 31B, 15-584 Białystok,  
Tel.: 608 302 677
e-mail: biuro@tdsochacki.pl
www.tdsochacki.pl



Technika napędowa jest obecna w naszym życiu przez całą dobę. Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, 
dostęp do wody, prądu i żywność wszystko to uzależnione jest od sprawnie działających napędów. 
Dlatego pożądane jest mieć w pobliżu partnera, który specjalizuje się w technice napędowej i w swojej 
ofercie posiada niezawodne produkty.

Z tą świadomością nasza spółka HF Inverter Polska od jej założenia w roku 2006 jest dla wielu Klientów 
partnerem biznesowym specjalizującym się w technice napędowej. Każdą potrzebę naszych Klientów 
traktujemy jako niepowtarzalne wyzwanie, któremu sprostamy dzięki naszej kreatywności, sprawności 
w działaniu i szerokiej ofercie. Nasza siedziba główna zlokalizowana jest w Polsce, w Toruniu. Posiadamy 
przedstawicielstwa zagraniczne na Ukrainie oraz w Szwecji. Jesteśmy technicznie autentyczni, gdy 
zaczynamy zajmować się powierzonym zadaniem, wykonujemy je z pełnym zaangażowaniem i pasją. 
Nasi Klienci mogą liczyć na nasze pełne wsparcie techniczne. 

Nasze pomysły śmiało wdrażamy w życie. Wiemy, że potrzeby Klientów oraz nasze zaangażowanie 
w  pracę, pozwalają zamienić idee w rzeczywistość. Na naszą działalność można spojrzeć jak na rozmowę 
z rynkiem. Czasem to my proponujemy nowe rozwiązania, często jest to odpowiedź na potrzeby Klientów. 
Zawsze jest to kolejny krok na wspólnej drodze rozwoju. Zapraszamy do współpracy!

HF INVERTER POLSKA S.C.
M.Skłodowskiej-Curie 101e, 87-100 Toruń
Tel.: 56-653-99-16
www.hfinverter.pl, email – biuro@hfinverter.pl

NORGPOL Czerwiński Sp. J.
ul. Baletowa 104, 02-867 Warszawa
www.norgpol.pl

NORGPOL Czerwiński Sp. J. to polska firma rodzinna z ponad dwudziestoletnim stażem na rynku, do-
starczająca wyspecjalizowane materiały na potrzeby różnych gałęzi przemysłu w Polsce. Siedziba spół-
ki znajduje się w Warszawie przy ulicy Baletowej. Obszar działalności produkcyjno-handlowej firmy to:

• sprzedaż materiałów odlewniczych, spawalniczych, termoizolacyjnych, elektroizolacyjnych, twar-
dościomierzy i innych urządzeń laboratoryjnych, ceramiki dla hut szkła, pieców

• produkcja oraz sprzedaż pieców i suszarni przemysłowych
• doradztwo techniczne, dystrybucja i sprzedaż okuć do szkła hartowanego w ramach działalności 

obecnej na rynku od 2007 roku marki CGlass. 

NORGPOL posiada również doświadczenie w prowadzeniu działalności B+R polegające przede 
wszystkim na pracach rozwojowych związanych z oferowanym przez nią zakresem produktów i usług, 
skierowanych do branży odlewniczej, spawalniczej, przetwórstwa metali i szkła. W marcu 2018  spółka 
zakupiła nieruchomość gruntową o powierzchni 2,47 ha w miejscowości Ryki (woj. lubelskie) na tere-
nie należącym do TSSE, gdzie realizowana będzie Budowa centrum badawczo-rozwojowego oraz hali 
produkcyjno-magazynowej - inwestycja współfinasowana w ramach POIR 2014-2020. Na terenie Tar-
nobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka planuje rozwijać działalność badawczo-rozwojową, 
produkcję pieców, ogrodzeń oraz przetwórstwo szkła.

ZincPro Dojnikowscy sp. z o.o. 
ul. Majerskiego 8, 
16-400 Suwałki
Tel.: +48 87 566 42 03

ZincPro Dojnikowscy sp. z o.o. to nowoczesny zakład prefabrykacji wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych. Nowa hala produkcyjna w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ma 
umożliwić produkcję ciężkich konstrukcji stalowych. 

Rynek zbytu obejmuje klientów z rynku lokalnego – region województwa podlaskiego i okolic, jak 
również klientów z innych regionów kraju oraz z rynków zagranicznych. Główny profil produkcji 
stanowi wykonanie i sprzedaż wielkogabarytowych konstrukcji stalowych takich jak: konstrukcje 
nośne hal, konstrukcje stalowe dla budownictwa, konstrukcje reklamowe itp. 

W skład zakładu wchodzą: nowoczesny budynek socjalno-biurowy, hala produkcyjna wraz 
z  wydzieloną malarnią mokrą oraz miejscem obróbki strumieniowo-ściernej oraz bogaty park 
maszynowy.



Centrum Techniki MACRO Sp. z o. o.
ul. Klonowa 24, 62-002 Suchy Las
Tel.: +48 61 656 35 55
Fax : +48 61 842 06 02
e-mail: macro@macro.net.pl
www.macro.net.pl

Instalbud Jędrzej Wojtaszek
Kraśnik 23-200, ul. Piłsudskiego 14
Tel.: 601  910 905
jedrzej.wojtaszek@gmail.com

TechnoLogic Sp. z o.o.
Mikołowska 115, 43-100 Tychy 
Centrala Tel.: +48 32 345 45 90
Fax: +48 32 345 45 92
office@technologic.pl
www.technologic.pl

INSTALBUD KRAŚNIK

Instalbud Jędrzej Wojtaszek prowadzi działalność w branży robót związanych z budową rurociągów 
przesyłowych i sieci rozdzielczych. Oferuje usługi głównie w zakresie:

• Wykopów pod instalację wodną gazową i elektryczną,
• Wykopów pod linie telefoniczne i światłowody
• Kopania rowów kanalizacyjnych i melioracyjnych
• Kopania pod fundamenty, chodniki, kostkę, ogrodzenia
• Kopania pod oczka wodne, ogrody
• Niwelacji terenu i różnego rodzaju drobnych wykopów. 
• Instalbud obsługuje zarówno duże budowy, jak i inwestorów indywidualnych

Firma Centrum Techniki MACRO Sp. z o. o. od ponad 25 lat jest obecna na rynku narzędzi do obróbki 
skrawaniem metali i obecnie jest jedną z najważniejszych 

w Polsce firm w tej branży. Oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania narzędziowe oraz 
fachowe doradztwo doświadczonych specjalistów. W swoim asortymencie posiadamy wysokowydajne 
narzędzia do precyzyjnej obróbki. Wśród naszych dostawców znajdują się najlepsi na światowym 
rynku producenci: firma HORN, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce, a także firmy 
WIDIA oraz KYOCERA SGS. Centrum Techniki MACRO jest również dystrybutorem renomowanego 
włoskiego producenta pochłaniaczy mgły olejowej, pyłów i dymów do obrabiarek - AR Filtrazioni.

Ponadto świadczymy usługi serwisu oraz montażu podajników pręta włoskiej marki IEMCA. 
Dla uzupełnienia oferty nasza firma zajmuję się także kompleksowym serwisem obrabiarek CNC.

TechnoLogic to dostawca rozwiązań technicznych dla Klientów indywidualnych, firm i instytucji. Oferta 
firmy obejmuje pełen asortyment niezbędny do budowy wydajnej i funkcjonalnej sieci LAN, WLAN. 
W jej skład wchodzą urządzenia dostępowe, podzespoły, usługi oraz rozwiązania w zakresie sieci 
przewodowych jak i bezprzewodowych. Wraz z rozwojem technologii i wzrostem zapotrzebowania 
rynku na specjalistyczny sprzęt teleinformatyczny, nasza firma stale rozbudowuje i poszerza swą ofertę. 
Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania techniczne i nowe technologie zapewniające najwyższą 
jakość usług świadczonych naszym Klientom.

Poprzez współpracę z renomowanymi producentami jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze warunki 
oraz najwyższą jakość.



Działalność Spółki Narzędzia została rozpoczęta w roku 1994. W szerokiej gamie oferowanego przez 
nas asortymentu znajdują się elektronarzędzia, pneumatyka, narzędzia ręczne, agregaty prądotwórcze, 
maszyny budowlane, narzędzia skrawające oraz wiele, wiele innych narzędzi niezbędnych w przemyśle 
i budownictwie. Posiadamy własny salon sprzedaży, serwis narzędzi, magazyn oraz salę konferencyjną 
do szkoleń naszych handlowców oraz klientów. Obecnie współpracujemy bezpośrednio z  wieloma 
czołowymi producentami narzędzi z Polski, Europy i producentami z dalekiego Wschodu. Importujemy 
bezpośrednio z fabryk liczne marki produktów, co dla naszych klientów oznacza dobre ceny i szybkie 
dostawy.

Narzędzia. Sp. z o.o  
ul. Sobieskiego 57, 84-230 Rumia 
Tel.: 58 679 60 70, fax: 58 671 15 25  
e-mail: rumia@narzedzia.gda.pl 
www.narzedzia.gda.pl

Przedsiębiorstwo Enerbio Sp. z o.o. powstała w lutym 2009 r. Spółka powstała w celu utworzenia 
ekologicznej elektrociepłowni zasilanej biomasą odpadową, której działalność w pierwszym okresie 
istnienia firmy skupił się głównie na wytwarzaniu ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej oraz 
granulatu biomasowego. Decyzja o założeniu spółki wynikała ze znajomości tematyki OZE i jej wpływu 
na zrównoważony rozwój co dla nowo powstałej firmy było motem napędowym w podjęciu decyzji o 
realizacji inwestycji proekologicznych.

EnerBIO 

Zakład Narzędziowy PRODNARZ Sp. z o.o. został utworzony w roku 2009 na bazie wydziału narzędziowni 
Wytwórni Silników Wysokoprężnych ANDORIA oraz ZN PRODNAR. Zatrudniamy około 40 pracowników 
o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Długoletnie doświadczenie daje Państwu gwarancję 
terminowego i solidnego wykonania zamówienia za konkurencyjną cenę.

Wykonujemy m.in.: przyrządy i uchwyty do obróbki skrawaniem, przyrządy spawalnicze i montażowe, 
przyrządy i narzędzia pomiarowe, części i podzespoły do maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, narzędzia 
skrawające oraz narzędzia do obróbki plastycznej na zimno.

ENERBIO Sp. z o.o. 
ul. Wschodnia 23, 99-300 Kutno,
Tel.: 730 003 158, 
e-mail: biuro@enerbio.pl
www.enerbio.pl

Zakład narzędziowy PRODNARZ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 19
34-120 Andrychów
Tel.: 33 875-37-66,  fax: 33 870 54 39
kontakt@prodnarz.com.pl
www.prodnarz.com.pl



InfoTEC CNC – Przemysłowe maszyny CNC
Tel.: +48 61 8 333 999
Mail: biuro@infotec-cnc.com
ul. Krótka 8 Zasutowo,
62-330 Nekla, Polska/Poland 

FPP Enviro Sp. z o.o. 
ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa 
Tel.: +48 22 623 03 03 , fax: +48 22 398 72 76 
e-mail: fpp@fppenviro.pl, 
www.fppenviro.pl

OZE 11 Sp. z o.o. 
Stare Miasto 512, 37-300 Leżajsk,
Tel.: 17 785 10 27,
e-mail: biuro@oze11.pl
www.oze11.pl

InfoTEC CNC – polski producent maszyn CNC, wyspecjalizowany jest w produkcji oraz w projektowaniu 
maszyn sterowanych komputerowo (CNC). Firma posiada ponad 18. letnie doświadczenie 
w  projektowaniu i budowie profesjonalnych urządzeń CNC stosowanych w przemyśle oraz agencjach 
reklamowych. Zadaniem dostarczanych maszyn jest sprostać wszelkim zadaniom produkcyjnym, tj. 
frezowaniu, rozcinaniu, grawerowaniu, cięciu oraz formowaniu wielu różnych materiałów. 

Wdrażana przez InfoTEC CNC technologia znacząco wpływa na sprawność funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne i konkurencyjne. InfoTEC CNC 
współpracę z przedsiębiorcami opiera na partnerstwie zapewniając pełne wsparcie przed i po 
sprzedażowe. Doradza w kwestiach technicznych, technologicznych i finansowych. Jako producent 
InfoTEC CNC posiada  własne zaplecze serwisowe oparte na wyspecjalizowanej kadrze serwisantów 
co gwarantuje pełną ciągłość produkcyjną.

Przedsiębiorstwo OZE11 Sp. z o.o. powstało w 2009 roku. Firma dysponuje nowoczesną biogazownią 
wyposażoną w linię do produkcji granulatu biomasowego. Stosowane przez nas nowoczesne 
rozwiązania technologiczne w procesie biogazowym prowadzą do efektywnego i zyskownego 
wykorzystania energii powstałej w wyniku produkcji biogazu. Wdrażamy rozwiązania technologiczne 
w postaci innowacyjnego połączenia bloku biogazowego oraz linii do granulacji, w wyniku którego 
oferujemy na rynku nowy produkt – granulat biomasowy.

Firma FPP Enviro prowadzi nadzory środowiskowe, przyrodnicze, herpetologiczne i archeologiczne 
nad realizacją inwestycji. W swojej ofercie proponujemy Państwu także wykonanie projektów 
i  wykonania zieleni miejskiej i drogowej, w tym hydrosiew, nasadzenia oraz humusowanie. 

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji kontraktów związanych z ogrodzeniami dróg 
i  infrastrukturą ochrony środowiska. W swojej ofercie posiadamy kompletne produkty do 
zainstalowania wygrodzeń dla płazów. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem czołowych 
producentów europejskich, korzystamy z ich doświadczeń oraz własnych pomysłów.



VITRINTEC Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 19 c
25-663 Kielce
Tel.: 41-123-45-67
e-mail: kontakt@vitrintec.pl
www.vitrintec.pl

P.W. KONSPO Sp. j.
P.W. Konspo Sp. j. Mariusz Latos i Zbigniew Gliniecki
ul. Budowlana 4, 85-874 Bydgoszcz
Tel.: 52-324-98-60
email: biuro@konspo.pl

TERM-OIL Sp. z o.o.
ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom
Tel./fax: 48-610-60-56
e-mail: biuro@term-oil.pl
www.term-oil.pl

Firma rozpoczęła działalność w listopadzie 2015 roku. Jest producentem autorskich systemów 
aluminiowo – szklanych, które dostarcza pod trzema nazwami: SYSTEM PURE, SYSTEM SILENCE, 
SYSTEM ULTRA SILENCE. Wszystkie systemy aluminiowo – szklane posiadają badania statyczne 
i  akustyczne przeprowadzone w instytucie techniki budowlanej w Warszawie. Pozwoliło to uzyskać 
Krajową Ocenę Techniczną o numerze ITB-KOT-2017/0254 wydanie 1, dzięki której produkty zostały 
wprowadzone do obrotu.

Oferowany przez nas produkt: drzwi FD 53 charakteryzuje niepowtarzalna konstrukcja. Sposób 
aplikacji szkła na drzwi możemy określić mianem innowacyjności krajowej. SYSTEM ULTRA SILENCE 
charakteryzuje się niespotykaną na polskim rynku izolacyjnością akustyczną na poziomie Rw 48 dB.

Firma upatruje swoją szansę rozwoju w bardzo dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku 
biurowego oraz w tym iż jest jedynym polskim producentem kompleksowo oferującym 3 różnego 
rodzaju rozwiązania kształtowania powierzchni open-space.

Firma TERM-OIL Sp. z o.o. powstała w 2009 roku. Od początku swojej działalności firma działa na rynku 
paliwowym i zajmuje się usługowym dostarczaniem paliw.

W celu poszerzenia oraz zróżnicowania dotychczasowego obszaru działalności firma zainwestowała 
w linię produkcyjną wibroprasowanych elementów betonowych oraz w węzeł betoniarski. W obecnej 
ofercie Term-oil znajduje się: paliwo ON, olej przewozowy oraz Pb 95, artykuły handlowe, beton towarowy, 
kostka brukowa, krawężniki oraz bloczki betonowe.

Firma P.W. KONSPO sp. j. została założona w 1991 roku. W roku 2001 została rozpoczęta produkcja stolarki 
PCV. W przeciągu tych paru lat staliśmy się liczącym producentem okien i drzwi w  województwie 
Kujawsko-Pomorskim. Obecnie oprócz klienta indywidualnego obsługujemy również wielu dealerów 
okiennych, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy budowlane oraz eksportujemy ok. 65% naszej produkcji 
do takich krajów jak Niemcy, Francja, Szwajcaria.

W naszej ofercie posiadamy okna plastikowe wykonane z profili 3,4,5 i 6 komorowych. W połączeniu 
z szeroką gamą szyb i okuć, możemy zaspokoić potrzeby wszystkich klientów. Do naszych okien 
proponujemy cały szereg dodatków takich jak: parapety, rolety, żaluzje, moskitiery, itd. Chcąc zapewnić 
kompleksową ofertę na okna i drzwi mamy w sprzedaży również drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 
takich firm jak: Gerda, Porta, Kmt.

Obecnie zatrudniamy ponad 120 osób, powierzchnia produkcyjno-magazynowa zajmuje ponad 
2,5 tyś. m2. Siedziba naszej firmy mieści się w centrum miasta Bydgoszcz. W planach jest kolejna 
rozbudowa możliwości produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty.



AUXILION Sp. z o.o.
ul. Warszawska 24
96-313 Chylice-Kolonia
Tel.: +48 505 082 437
www.auxilion.pl

PIKUD Sp. z o.o. 
Owadów 69
26-631 Jastrzębia
e-mail: biuro.pikud@wp.pl
www.pikud.pl

HENSFORT REM II Sp. z o.o.
ul. Nestora 1, 37-700 Przemyśl
Tel.: (+48) 16 676 04 30
e-mail: office@hensfort.pl
www.hensfort.pl

Firma Auxilion Sp. z o.o. powstała w 2009 r. i zajmuje się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi oraz 
pozyskiwaniem żródeł finansowania w postaci kredytu lub/oraz dotacji.

W ciągu ostatnich 6 lat zarządzaliśmy projektami szkoleniowymi, badawczymi oraz inwestycyjnymi na 
łączną wartość ponad 300 mln zł. Wspieramy rodzimy polski kapitał jak i korporacje międzynarodowe 
działające na rynku polskim. Szeroki wachlarz branż oraz działów gospodarki, który wsparliśmy 
dotychczas, daje Nam potężne doświadczenie inwestycyjne i rozwojowe.

Aktualnie przygotowujemy się do samodzielnej realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na 
budowie nowoczesnej chłodni na min. 20.000 miejsc paletowych, która obsługiwała będzie klientów 
z północy Polski. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie nowoczesnych technik magazynowania, 
chłodzenia oraz identyfikacji towarów a także energooszczędnego budownictwa.

REM II posiada 15-letnie doświadczenie w branży stolarki okienno – drzwiowej. Firma jest właścicelem 
marki HENSFORT, rozpoznawanej nie tylko na rynku lokalnym, ale także zagranicznym. Okna i drzwi 
przemyskiej firmy cieszą się uznaniem klientów m.in. z Niemiec, Słowacji, Włoch, Czech i Ukrainy.

Wizytówką REM II i marki Hensfort jest kompleksowość usług oraz innowacyjny i energooszczędny 
charakter produktów, tworzonych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Firma, jako 
pierwsza w Polsce, zaczęła stosować w produkcji okien i drzwi innowacyjne okucia TITAN AF koncernu 
Sigienia Aubi, zapewniające jeszcze większą funkcjonalność i łatwość użytkowania i trwałość. Jako 
jedna z pierwszych na rynku firma uzyskała niski współczynnik przenikania ciepła w produkcji okien 
z jednoczesnym zachowaniem ich estetyki i konkurencyjnej ceny.

W marcu 2012 roku firma wprowadziła nową strategię, której główne hasło to „technologia 
poprawiająca jakość życia” oraz przedstawiła nową markę Hensfort. Nowy brand obejmuje całość 
oferty okienno – drzwiowej. Również w 2012 roku firma zakończyła budowę nowego, liczącego 
ponad 5 tys. m kw. zakładu produkcyjnego. Obecnie REM II zatrudnia ponad 160 osób i sprzedaje 
ponad 50 tys. okien rocznie.

PIKUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje od 2013 roku. Siedziba firmy mieści się 
w  miejscowości Jastrzębi 108, gm Jastrzębia. W 2014 roku spółka zakupiła samochód ciężarowy 
z zabudową gruszkopompy CIFA MK28L. Zestaw ten wykorzystywany jest do świadczenia usług 
związanych z przepompowaniem betonu jak również przy napełnianiu form do produkcji wyrobów 
z  betonu tj. ścianek oporowych. Są to wyroby posiadające wysokie parametry jakościowe.

Nadrzędnym celem firmy PIKUD jest osiągnięcie pełnej satysfakcji klienta, poprzez zapewnienie 
najwyższej jakości usług wraz z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i wymogów 
techniczno-prawnych.

PIKUD



PAK-HURT Sp. z o.o.  
ul.Połonińska 12 35-082 Rzeszów
Tel.: (017) 85-05-757, fax: (017) 85-05-767
e-mail: handlowy@pakhurt.pl
www.pakhurt.pl

BTI Promocja Polskiego Eksportu Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BiałystokBTI

Jaroszek Stanisław  PPHU “ELEKTROPAKS”
Kolonia Łuszczów 95 , 21-010 Łęczna
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy
Tel./fax: 81 888 14 20, kom: 694-482-457
e-mail: sekretariat@elektropaks.pl

Pak-Hurt Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne. Jesteśmy jednym z największych 
i najszybciej rozwijających się w regionie producentów opakowań foliowych. Tworząc opakowanie 
foliowe staramy się, precyzyjnie dopasować wyrób do rzeczywistych oczekiwań klienta oraz przeznaczenia 
towaru. Uważamy, iż opakowanie jest wyrazem jego zawartości, dlatego tak ważny jest sposób jego 
wykonania. 

Nasz największy atut to wszechstronność, dzięki której nigdy nie zamykamy się na nowe grupy opakowań. 
Produkujemy szeroką gamę towarów, począwszy od worków prostych, reklamówek po wymagające 
niezwykłej precyzji i  dokładności worki z perforacjami i dogrzewanymi rączkami. Rozbudowujemy nasz 
park maszynowy oraz nieustannie inwestujemy w młodą, doskonale wykształconą kadrę pracowniczą. 
Stawiamy, na innowacyjność, unowocześniając laboratorium oraz wykorzystując w pracy nowe 
technologie i wysokiej klasy sprzęt.

BTI Promocja Polskiego Eksportu Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się produkcją oraz montażem 
nowoczesnych systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii w oparciu 
o pompy ciepła własnej produkcji. Hybrydowe instalacje o autorskich rozwiązaniach technologicznych 
wykorzystują, oprócz pomp ciepławłasnej produkcji, również kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki 
ciepła oraz pełne instalacje fotowoltaiczne.Ponadto posiadamy uprawnienia do wydawania certyfikatów 
energetycznych budynków oraz wykonujemy audyty energetyczne.

Systemy BTI pozwalają w znacznym stopniu zminimalizować wydatki poniesione na ogrzewanie biura, 
hali produkcyjnej, magazynu, domu, wody użytkowej, a nawet basenu. Systemy naszej produkcji 
i wykonania tanio, wygodnie oraz ekologicznie dostarczają ciepło już wielu Klientom w całej Polsce.
Instalacje solarne skutecznie absorbują energię słoneczną, zapewniając ok.70% ciepłej wody użytkowej 
w skali roku za darmo! Koszt ogrzania pomieszczeń o powierzchni ok. 150 m2 odpowiednio dobraną 
pompą ciepła BTI nie przekracza 150 zł w miesiącach zimowych. Instalacje łączące pompy ciepła oraz 
kolektory słoneczne jeszcze bardziej zwiększają zyski ekonomiczne, co budzi zainteresowanie coraz 
większej ilości Inwestorów.

Stanisław Jaroszek P.P.H.U. „ ELEKTROPAKS” jest jedną z najbardziej aktywnych przedsiębiorstw 
w  branży elektrycznej w Polsce, zachowując przy tym najwyższe standardy wykonanych robót. 
Mimo rosnącej konkurencji jesteśmy przedsiębiorstwem wiarygodnym i profesjonalnym. Wysoka 
jakość oferowanych przez nas usług oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwem zapewniają firmie 
rynkowy sukces i znajdują swoje odzwierciedlenie w uzyskanych referencjach i nagrodach. 

Od 2014r. specjalizujemy się w pracach związanych z budową „pod klucz„ stacji i linii 
elektroenergetycznych WN 220/110kV co stanowi wiodący profil działalności przedsiębiorstwa. 
W „ELEKTROPAKS” oferuje również usługi w zakresie wykonywania horyzontalnych przewiertów 
sterowanych w technologii bezwykopowej.   Z biegiem czasu nawiązaliśmy współpracę z wieloma 
znanymi i cenionymi firmami z całego kraju, co zaowocowało szeregiem zdobytych referencji.



„ELTOR” Białystok działając od ponad 50 lat zdobył duże doświadczenie w zakresie organizacji 
i  wykonawstwa robót na rzecz energetyki. Posiada wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz 
robotników z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Dysponujemy własnym transportem podstawowym 
i  specjalistycznym oraz sprzętem do wykonawstwa robót (dźwigi, świdroustawiacze, podesty montażowe, 
koparki). Przedsiębiorstwo zapewnia kompleksowe wykonawstwo tj. projektowanie ,realizacja, usługi 
gwarancyjne i eksploatacyjne.

Świadczymy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, budowę i modernizację sieciowych robót 
energetycznych w zakresie średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowych różnych typów, 
przyłączy do budynków, instalacji elektrycznych w obiektach ( siłowej, oświetleniowej, odgromowej itp.), 
oświetlenia ulic i placów, przeciska pod jezdniami. Prowadzimy także działalność w zakresie wynajmu 
sprzętu ( dźwigi, świdroustawiacze, podesty montażowe, koparki) oraz usługi transportowe.

ELTOR Białystok Sp. z o.o. 
ul. Elewatorska 11, 15- 641 BIAŁYSTOK
Tel.: 85 661 44 13  
Fax: 85 661 56 66 
www.eltor.bial.com.pl

ELREM sp. z o.o.
ul. 1-ej Armii Wojska Polskiego 4A, 15-103 Białystok 
Tel.:  85 662 32 33, fax: 85 662 30 62 
e-mail: elrem@elrem.pl
www.elrem.pl

MAGTRANS S.C. 
ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom
Tel./fax: 48 333 0526
jarekkapusta@term-oil.pl

Firma „ELREM” sp. z o. o.  jest doświadczonym, solidnym i godnym zaufania partnerem w dziedzinie montażu, 
remontów, pomiarów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Zakres działalności to m.in. montaż, 
remonty i konserwacja instalacji elektroenergetycznych 0,4; 6; 15; 110 kV, prace pomiarowo-kontrolne 
i  rozruch urządzeń elektroenergetycznych, remonty, przeglądy oraz przezwajanie silników, badania okresowe: 
elektronarzędzi zgodnie z wymogami PN, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji 
elektrycznej, instalacji odgromowych, czy też projektowanie instalacji elektrycznych 0,4 kV.

Magtrans S.C. powstała w 2003 roku. Od 2007 roku spółka należy do Zrzeszenia Międzynarodowych 
Przewoźników Drogowych. Firma świadczy usługi transportowe oraz logistyczno-magazynowe towarów 
(w tym materiałów budowlanych) i paliw na rynku regionalnym, krajowym i  międzynarodowym. 

Od 2014 roku świadczy także usługi dla branży motoryzacyjnej w zakresie mycia bezdotykowego oraz 
odkurzania w nowo utworzonych punktach w miejscowości Wsola i  Wolanów. Obecnie Magtrans S.C. 
jest na etapie wdrażania nowej technologii produkcji elementów stalowych z  systemem szybkiego 
montażu hal kontenerów i garaży stalowych. Przy zastosowaniu tej technologii powstaną nowe 
produkty, tj. komory wygłuszające, komory dojrzewalni betonu.



Agricola Invest Sp. z o.o. 
ul. Nowodworska 31, Warszawa 00-511 
Tel.: 600 830 530

Firma ROSINSKI PACKAGING - producent opakowań z tworzyw sztucznych - założona została w 1981 
roku. Główna siedziba firmy znajduje się na południu Polski w Bielsku-Białej, a od 2015 roku w centrum 
Polski w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje  drugi zakład produkcyjny.  

Cały okres działalności firmy to lata specjalizacji w produkcji opakowań, zdobywania wiedzy, 
doświadczeń, doskonalenia technologii i wdrażania nowych wzorów. Konsekwentna rozbudowa 
zakładu oraz systematyczna modernizacja urządzeń, pozwoliły na podniesienie jakości wyrobów oraz 
zwiększenie wydajności.

Maszyny rozdmuchowe i wtryskarki o dużych wydajnościach gwarantują naszym klientom podaż 
opakowań na poziomie zabezpieczającym ich potrzeby. Rocznie produkujemy ponad 155 MIO 
opakowań w technologii rozdmuchowej (kanistry, butelki, pojemniki i tuby o pojemnościach od 50 
ml do 5000 ml) oraz 700 MIO detali wtryskowych (nakrętki, różnego rodzaju zamknięcie w tym bi-
komponentowe nasadki oraz inne detale wtryskowe typu łyżeczki czy szpatułki). 

Wyróżniamy się poprzez kompleksowość, zarówno w obsłudze jak i zakresie produkcji od pomysłu do 
realizacji, w każdej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Wysoka jakość wyrobów 
jest doceniana w kraju oraz za granicą i cieszy się niezmiennym uznaniem rynku.

ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. 
ul. Regera 125, 43-382 Bielsko-Biała 
Tel.: +48 33 818 33 82, fax: + 48 33 818 57 14
e-mail: rosinski@rosinski.com.pl
www.rosinski.com.pl

Przedsiębiorstwo Agricola Invest Sp. z o.o. istnieje od 2012r. Spółka powstała w celu pozyskiwania 
gruntów i uprawy roślin włókinistych wykorzystywanych w branżach: odzieżowych, energetycznych, 
spożywczych oraz budowlanych, a także kreowania nowych technologii produkcji dla powyższych 
branż z wykorzystaniem  naturalnych surowców na bazie roślin oraz tworzyw sztucznych.

Innowacyjnym produktem firmy jest mata do izolacji termicznej, produkowana na bazie granulatu 
z tworzywa sztucznego oraz włókna konopnego. Mata ma zastosowanie w sektorze budowlanym 
jako doskonały materiał izolacyjny, spełniający jednocześnie wymogi ekologicznego budownictwa 
energooszczędnego.

Podstawową funkcją maty jest izolacja przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcyjnymi budowli, 
a także dachów, stropów, podłóg, do ścian wewnętrznych i zewnętrznych, a także płyt warstwowych.

Tektura Opakowania Papier jest Spółką Akcyjną o prywatnym kapitale i historią związaną od początku 
istnienia z papiernictwem na ziemiach polskich. Firma posiada trzy maszyny papiernicze zlokalizowane w 
Wydziale Papierni w Tychach i Wydziale Tektur Litych i Sklejanych w Katowicach. Maszyny produkujące 
papiery pokryciowe, tektury tulejowe i lite są zintegrowane w liniach przetwórczych dla produkcji bobin 
oraz tektur sklejanych. Spółka zatrudnia blisko 250 pracowników. Jest istotnym dostawcą dla wielu krajowych 
i  europejskich producentów tulei, papierów toaletowych oraz mebli. 

TOP S.A. jest producentem wysokiej jakości papierów i tektur. Ofertę firmy wypełniają wyroby w  gramaturach 
od 110g/m2 do 2450g/m2, m.in. papiery typu fluting, testliner i papiery makulaturowe, a także tektury lite 
w zwojach, arkuszach, sklejane i laminowane. Specjalnością zakładu stały się bobiny papierowe oferowane 
klientom w prawie wszystkich możliwych rozmiarach i gramaturach.

Firma aktywnie funkcjonuje w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Jest nowoczesnym 
centrum recyclingu papieru, gdzie opracowana została technologia recyclingu opakować wielomateriałowych. 
Dzięki tym działaniom towary produkowane w TOP S.A. powstają w  100% z  makulatury. W 2011 roku firma 
uzyskała międzynarodowy certyfikat FSC® CU-COC-816877, który potwierdza, że surowce używane w procesie 
produkcyjnym pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanej i  nadzorowanej gospodarki leśnej.

Tektura Opakowania Papier SA  
ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy, Polska 
Tel: +48 32 325 73 00 

Wydział Produkcji Tektur Litych  
ul. Chęcińskiego 10, 40-750 Katowice,  
Polska Tel.: +48 32 325 73 76
email: sekretariat@topsa.pl



GOGLER
Gogler Brzeziński Suszko Sp. J.
ul. Branickiego 17A, IIIp, p. 301
15-085 Białystok
Tel.:  531 980 323
biuro@gogler.pl
www.gogler.pl

Ideo Sp. z o.o.
ul. Nad Przyrwą 13
35-234 Rzeszów
Tel.: +48 17 860 21 86
Fax: +48 17 86 111 71
rzeszow@ideo.pl
www.ideo.pl

ul. Bukowińska 8/511
02-703 Warszawa
Tel.: +48 22 24 41 777
warszawa@ideo.pl

TOP S.A.
ul. Warneńczyka 3, 35-612 Rzeszów
Tel.: (17) 856 39 99
topsa@topsa.com.pl
www.topsa.com.pl

Od 1991 roku TOP S.A. jest wyspecjalizowanym producentem i dostawcą kompleksowych systemów 
informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw wielu branż.

Ponad 20 lat naszej działalności na rynku pozwoliło nam stworzyć nie tylko wysoko zaawansowane 
pod względem merytorycznym i technologicznym aplikacje, ale również stworzyć silny zespół 
programistów i konsultantów, zdolny sprawnie realizować duże projekty informatyczne, czego 
dowodem są nasze dotychczasowe realizacje.Ofertę

TOP S.A jest producentem całości oferowanych rozwiązań. Pozwala to firmie oferować produkty 
w pełni pokrywające potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują indywidualnego 
podejścia i  wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów z branży IT.

Gogler to pozycjonowanie stron internetowych w najskuteczniejszym wydaniu. Potwierdza to 
większość klientów korzystających z usług tej firmy. Siedziba firmy mieści się w Białymstoku, ale 
obszar działalności firmy obejmuje cały kraj. Pozycjonowanie stron internetowych nie jest procesem 
łatwym, a osiągnięcie wysokiej pozycji niskimi kosztami to już prawdziwa sztuka. Firma Gogler 
opanowała ją do perfekcji. Więc jeżeli planujesz pozycjonowanie swojej strony w Internecie Gogler 
będzie idealnym rozwiązaniem.

Firma informatyczna Gogler od ośmiu lat buduje wysoką pozycję małych i średnich lokalnych firm 
w  wyszukiwarce Google. W efekcie SEO zastępuje Cię w czasochłonnym pozyskiwaniu klientów. 
Twoja inwestycja w marketing przynosi realne zyski, które możesz zainwestować w rozwój firmy 
i odpoczynek, na który zasługujesz jak nikt inny.

Firma aktywna na rynku od 1999 roku. Dzięki ponad 180 specjalistom łączy kompetencje Agencji 
Interaktywnej i Software House. Ideo ma na koncie projekty dla ponad tysiąca firm i instytucji 
publicznych. Możemy pochwalić się kompetencjami, które pozwalają nam realizować nawet 
najbardziej złożone projekty. Najczęściej są to tworzone od podstaw aplikacje dedykowane, które 
dzięki dostosowaniu do potrzeb Klientów wspierają ich bieżącą działalność i pomagają wzmacniać 
wizerunek specjalisty.

Wdrażamy intranety, ekstranety, systemy elektronicznego obiegu dokumentów i informacji (systemy 
typu workflow), platformy e-learningowe, programy lojalnościowe i partnerskie, sklepy internetowe 
i platformy B2B, a także wiele innych. Oferujemy pełen zakres usług związanych z  wszystkimi 
etapami planowania, tworzenia i  promocji rozwiązań internetowych. Rozsądnie łącząc kreatywność 
z doświadczeniem pomagamy klientom dostrzec i efektywnie wykorzystać potencjał technologii.



Zakład Poligraficzny POL-MAK P.D. Makowiak Sp. J.
ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo 
Tel.: +48 61 654 55 55, fax: +48 61 654 55 52 
e-mail: zamowienia@pol-mak.com.pl 
www.pol-mak.com.pl

PAKFOL 
Karolewo 13 A, 11-400 Kętrzyn
Tel.: + 48 89 672 67 54
biuro@pakfol.pl
www.pakfol.pl

Globart Print
Drukarnia Wielkoformatowa
ul. Ciołkowskiego 88F, 15-545 Białystok
Tel.: 85 65 30 700, fax : 85 65 30 872
www.globartprint.pl

Firma PAKFOL Kętrzyn w latach 90-tych zajmowała się zaopatrywaniem branży spożywczej 
w opakowania foliowe. W 2002 roku zostały zakupione pierwsze maszyny do produkcji folii, 
drukowania fleksograficznego oraz zgrzewania, co pozwoliło nam stać się niezależnym producentem 
opakowań foliowych.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi klienta otworzyliśmy wewnętrzne studio graficzne.
Systematyczny rozwój doprowadził firmę do czołowej pozycji w kraju w branży opakowań foliowych 
dla piekarnictwa i cukiernictwa.Starając się sprostać oczekiwaniom klientów, przy współudziale 
środków unijnych zakupiliśmy wysokowydajną linię do zgrzewania woreczków typu vicket oraz 
nowoczesną drukarnię fleksograficzną.

Dział kontroli jakości monitoruje wszystkie etapy procesu produkcyjnego, aby dostarczyć produkt 
najwyższej jakości oraz zyskać zadowolenie Klientów. Podstawą zagwarantowania bezpieczeństwa 
jest kontrola surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

Zakład poligraficzny POL-MAK powstał w 1986 roku. Jest to firma rodzinna będąca obecnie jednym 
z największych w Polsce producentów ozdobnych artykułów papierniczych. Pol-Mak świadczy 
szereg usług w zakresie kompleksowej obsługi poligraficznej oraz fleksograficznej wielu firm 
w zakresie druku folderów i materiałów promocyjnych, ulotek, nadruków na folie opakowaniowe, itp.,  
z których mogłyby skorzystać firmy zrzeszone w Klastrze, w celu przedstawienia i rozreklamowania 
swoich inwestycji, nowych obiektów i produktów. Firma zajmuje się również produkcją papieru 
i tektury, które wykorzystywane są do pakowania i zabezpieczenia produktów i elementów 
budowlanych, np. drzwi, okna, elementy łączeniowe itd.

Jesteśmy drukarnią wielkoformatową oferującą druk na dużej powierzchni klientom indywidualnym 
i firmom. Atrakcyjne Ceny, Szybkie realizacje, Indywidualne podejście do klienta. Dzięki nowoczesnej 
technologii oraz doświadczeniu pracowników jesteśmy w stanie zrealizować ogromne, a także 
niewielkie zlecenia związane z każdą formą druku.

Ekologiczne rozwiązania i nowoczesne technologie w dziedzinie poligrafii i druku są tym, na co 
zwracamy szczególną uwagę, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów.

Nasze produkty są wysyłane klientom w całej Europie. Światowe standardy oraz jakość wykonania 
sprawiają, że realizujemy zamówienia z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Belgii, Danii i Szwajcarii, 
bezustannie poszerzając grono naszych odbiorców. Centrala naszej firmy znajduje się w Białymstoku. 
Naszych przedstawicieli znajdziesz między innymi w Warszawie i Gdańsku.



Amage Systems Sp. z o. o. to innowacyjna firma informatyczna funkcjonująca na rynku od 2015 roku. Powstanie 
firmy było ukoronowaniem kilkuletniego procesu projektowania rozwiązania, które w skuteczny sposób wspie-
rałoby procesy realizacji i eksploatacji inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych, energetycznych i z obszaru 
ochrony środowiska. Szczególną pozycję w naszej ofercie stanowi system AMAGE Installation Master dedykowa-
ny dla firm sektora budowlanego. To unikalne rozwiązanie stanowiące informatyczne wsparcie operacyjnego za-
rządzania realizacją kompleksowej inwestycji. Zapewnia bieżącą kontrolę postępu wszelkich prac budowlanych 
i instalacyjnych oraz komfortowe zarządzanie zużyciem i wykorzystaniem wszelkich zasobów na placu budowy. 
Dzięki zastosowaniu mobilnych aplikacji zapewnia dostęp do informacji/dokumentacji w wymaganym miejscu 
i czasie oraz umożliwia zapis danych w miejscu i czasie ich pozyskania. Wynajmujemy rozwiązanie na czas trwa-
nia konkretnego projektu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują istotne korzyści finansowe i  organizacyjne.

Innowacyjność rozwiązań AMAGE została wysoko oceniona w konkursach PARP. W roku 2017 firma zakwalifi-
kowała się do programu KPT ScaleUp, otrzymała to wsparcie razem z 11 innymi firmami, wybranymi spośród 
prawie 100 aplikujących. Obecnie realizujemy kolejny projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój (poddziałanie 2.3.1 – proinnowacyjne usługi dla MŚP).

Amage Systems Sp. z o. o.
Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
Tel./fax: +48 12 251 44 82
amage@amagesystems.pl 
www.amagesystems.pl

Bunasta Sp.z o.o.
Centrala w Polsce: Porosły 91, 16-070 Choroszcz
Tel.: +48 887 030 480, +48 575 950 553
e-mail: biuro@bunasta.eu; www.bunasta.eu

BUNASTA to międzynarodowa Agencja Celna. Firma nasza posiada liczne oddziały na terenie Polski, Litwy, Łotwy, 
Białorusi, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, zaangażowaniu w pracę 
i  dbałość w każdy aspekt wykonywanych czynności, zapewniamy Klientom najwyższy poziom usług z zakresu 
obsługi celnej.

Nasza praca i wysokie standardy jakie reprezentujemy zostały docenione przez Służby Celno–Skarbowe. 
Od  2017 roku jesteśmy posiadaczami pozwolenia AEO według nowych zasad i standardów zalecanych przez 
Unię Europejską. Certyfikat wiarygodnego przedsiębiorcy otrzymaliśmy nie tylko w Polsce ale również na Litwie 
i  Białorusi. Nadanie statusu AEO  obecnie umożliwia nam tworzenie wspólnie z naszymi Klientami „Bezpiecznego 
Łańcucha Dostaw”.

Wszystkim Klientom oraz Partnerom zapewniamy obsługę celną: przez cały rok, 7 dni w tygodniu 24 godziny 
na dobę.  Pracujemy na podstawie uzyskanych pozwoleń i certyfikatów w procedurach uproszczonych. 
To  gwarancja bezpieczeństwa oraz sprawnego przebiegu procesu odpraw celnych. Zawsze z najwyższą uwagą 
i  zaangażowaniem słuchamy potrzeb naszych Klientów. Dbamy o rozwój i doskonalenie kadry pracowniczej. 
Nasz cel to szybkie i sprawne realizowanie zleconych działań.  

Nasza praca to pasja. To jej zawdzięczamy dobrą współpracę z Klientami.

Zalass Consulting to firma badawczo – informatyczna. W oparciu o kilkuletnie doświadczenie na rynku aplikacji 
typu Field Service Management, zbudowaliśmy platformę cHow - do zbierania, przetwarzania i raportowania w 
czasie rzeczywistym informacji pozyskanych z terenu. 

cHow został z sukcesem przetestowany jako narzędzie do zbierania informacji o zagrożeniach na budowie, 
zarządzania reakcją i analizy danych. Wspomaga zmianę kultury organizacyjnej, ponieważ każdy pracownik 
wyposażony w aplikację mobilną do zgłaszania incydentów zaczyna podchodzić do tematu bezpieczeństwa w 
sposób bardziej świadomy. 

Większość danych w systemie stanowią informacje na temat incydentów, które można w  uproszczeniu 
określić najniższą warstwą piramidy bezpieczeństwa, a pozyskiwanie danych z tej warstwy pozwala skuteczniej 
zarządzać ryzykiem w organizacji.

cHow sprawdzi się jednak nie tylko w obszarze BHP. System znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny 
jest szybki przepływ informacji między pracownikami w terenie a osobami zarządzającymi, aby możliwe były 
sprawne działania interwencyjne.

Zalass Consulting 
ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
Tel.: 12 443 19 10, kom.: 531 54 54 49
e-mail: hello@c-how.io
www:c-how.io



Ayming Polska Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
Tel.: +48 22 330 60 00, fax: +48 22 330 60 10
e-mail: kontakt@ayming.com
www.ayming.pl

INNpuls Sp. z o.o 
ul. Hetmańska 40A 
35-045 Rzeszów

 
Tel.: 17 77 88 270 
Fax: 17 77 88 273
email: info@innpuls.pl
www.innpuls.pl

Inventity Foundation 
00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61  
Tel.: +48 22 280 99 69 
biuro@inventity.net 
www.growingpains.eu

Inventity Foundation to firma doradcza, świadcząca usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego i  technologicznego 
pod marką GROWING PAINS STRATEGY oraz realizująca usługi w obszarze komercjalizacji i transferu technologii. 

Specjalizujemy się usługach doradztwa strategicznego w zakresie skalowania przedsiębiorstw i rozwijania efektywności 
zarządzania dla rynku MŚP i startup-ów plus w Polsce, posługując się amerykańską metodyką skalowania przedsiębiorstw 
GROWING PAINS.

W ramach naszej Licencjonowanej sieci doradców GROWING PAINS STARTEGY stworzyliśmy zespół doświadczonych 
doradców i ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby polskie firmy mogły rosnąć i skalować swój 
biznes, a polska gospodarka rozwijać się dzięki innowacjom technologicznym.

INNpuls Sp. z o.o. to doświadczona firma doradczo-szkoleniowa działająca od 2008 roku. Głównym celem 
funkcjonowania instytucji jest specjalistyczne doradztwo w zakresie wdrażania innowacji dla firm, samorządów 
oraz jednostek naukowych, wpieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, inicjowanie transferu wiedzy 
i  technologii, promocja  i wsparcie funkcjonowania inicjatyw klastrowych. 

Firma oferuje pomoc i fachowe doradztwo w zakresie poszukiwania źródeł finansowania projektów rozwojowych, 
tworzenia i rozwijania innowacyjnych produktów i usług, wspierania procesów inwestycyjnych. INNpuls 
specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji z  regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów, 
kompleksowym zarządzaniem projektami, opracowywaniu i  wdrażaniu strategii wzorniczych i eksportowych oraz 
szkoleniach technicznych dla strategicznych branż gospodarczych. 

Firma jest Ośrodkiem Innowacji akredytowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. powstał w 2011 roku. Spółka przejęła istniejący dotychczas Zakład 
Produkcji Doświadczalnej, a w jej strukturach zostało utworzone Biuro Transferu Technologii oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
i Wybranych Nowych Technologii. Instytut jest spółką celową Politechniki Białostockiej, powołaną w celu komercjalizacji wyników 
badań naukowych oraz transferu wyników prac naukowych i technologii do gospodarki. Instytut wspiera rozwój naukowy 
i  dydaktyczny Politechniki Białostockiej oraz upowszechnia wiedzę w zakresie komercjalizacji wyników badań. Działalność prowadzona 
przez Instytut nastawiona jest przede wszystkim na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wspieranie edukacji.  
Szeroki wachlarz usług pokrywa się ze specjalizacją poszczególnych wydziałów Politechniki Białostockiej:

• Wydziału Architektury  • Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska • Wydziału Elektrycznego 
• Wydziału Informatyki  •  Wydziału Mechanicznego       • Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Spółka dysponuje zarówno potencjałem kadrowym, na który składa się ponad 600 ekspertów, jak i infrastrukturą Uczelni. 
Dotychczas Instytut zrealizował ponad 300 wdrożeń badawczych. W ofercie Instytutu znajdują się takie usługi jak: badania 
zlecone,  omercjalizacja bezpośrednia w postaci udzielanych licencji lub sprzedanych patentów, komercjalizacja pośrednia, 
przejawiająca  się w tworzeniu spółek typu spin-off, opiniowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, wykonywanie badań i ekspertyz 
oraz doradztwo o charakterze naukowym. Współpracujemy z największymi producentami z regionu Polski Północno-Wschodniej, 
przedsiębiorstwami, które kładą nacisk na wdrożenia wyników prac B+R w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych i  zarządczych.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
Tel.: 605 044 111, tel./fax: 85 746-98-70, tel.: 85 746 98 71 i 72
e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl, www.instytutpb.com

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza powstała z połączenia Alma Consulting Group i  LowendalmasaÏ, 
świadcząca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji i  Ameryce Północnej. Ayming 
Polska wspiera przedsiębiorstwa w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i osiąganiu lepszych 
wyników finansowych, oferując profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w trzech obszarach:

• Finance & Innovation Performance
• (ulgi na badania i rozwój, dotacje, podatek od nieruchomości, podatek VAT)  HR Performance
• (składka wypadkowa, składki na ubezpieczenia społeczne, PFRON)
• Operations Performance (koszty niestrategiczne, produkty energetyczne, audyt energetyczny)

Ayming Polska przewodniczy Zespołowi ds. Ulg Innowacyjnych w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan. 
Więcej informacji na www.ayming.pl



Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zostało założone 18 grudnia 2001 roku, jako 
instytucja non-profit, przez Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce, Politechnikę Świętokrzyską oraz Staropolską 
Izbę Przemysłowo-Handlową. Misją ŚCITT jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju 
regionu świętokrzyskiego poprzez transfer osiągnięć naukowo - badawczych, informacji gospodarczej, systemów 
jakości ISO oraz kształcenia przez Internet. Zadaniem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
jest  pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie wspierania 
innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji, usług oraz edukacji i zarządzania.

Capitales - Doradcy Biznes Klasy to firma zajmująca się doradztwem finansowym dla 
przedsiębiorstw. Jej główne obszary działania obejmują finansowanie inwestycji, finansowanie 
bieżącej działalności, zabezpieczenia finansowe oraz optymalizację kosztów. W zakres usług może 
wchodzić m.in. pozyskanie kredytu, pożyczki, leasingu, factoringu, dotacji unijnych, ubezpieczeń 
i gwarancji oraz optymalizacja kosztów. Oferta firmy jest kierowana głównie do średnich i małych 
przedsiębiorstw. Naszym celem jest pomoc przedsiębiorcom w świadomym i racjonalnym 
podejmowaniu decyzji finansowych, które dadzą mu gwarancję stabilnego dostępu do kapitału 
– zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. 

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego  
i działa na zasadzie non profit. Jest zróżnicowaną organizacyjnie grupą jednostek doradczych, 
wdrożeniowych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu 
i  komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność Instytutu 
na styku sfery nauki i biznesu (jednostka pomostowa), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych 
technologii przez działające w Polsce Wschodniej mikro, małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić 
się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur 
gospodarczych.

EuroFirma Media świadczy kompleksowe usługi konsultingowe m.in. w zakresie pozyskiwania finansowania 
zewnętrznego, szkoleń pracowniczych, organizacji spotkań biznesowych (konferencji, kongresów, targów). 
Świadczymy również profesjonalne usługi wydawnicze. Na przestrzeni wielu lat działalności pomogliśmy 
podmiotom gospodarczym – mikroprzedsiębiorcom, firmom z sektora MSP, jak również dużym korporacjom –  
w pozyskaniu finansowania zewnętrznego z środków Unii Europejskiej, zarządzaniu, rozwoju marki i  produktów.  
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego zlecenia. Prowadzimy szczegółową konsultację fazy 
koncepcyjnej planowanego przedsięwzięcia. Dokładnie analizujemy i weryfikujemy plany inwestycyjne pod 
kątem dostępnych środków zewnętrznych oraz doradzamy najkorzystniejsze źródło dofinansowania projektu. 
Nadzorujemy realizację inwestycji przez cały okres jej trwania. Szczegółowo informujemy o wszystkich 
możliwościach oraz doradzamy wybór najlepszej opcji.

ŚCITT Sp. z o.o. 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. 
Al. Solidarności 34; 25-323 Kielce
Tel.: 041 34 32 910, Fax 041 34 32 912
e-mail: biuro@it.kielce.pl
www.it.kielce.pl

Capitales Finanse sp. z o. o.
ul. Rynek Kościuszki 2
15-426 Białystok
Tel.: 509 690 049, 85 307 01 05
e-mail: capitales@capitales.pl
www.capitales.pl

Polski Instytut Innowacji  
i Transferu Technologii S.A., 
ul. Lipowa 32, 15-437 Białystok
www.piitt.pl

EuroFirma Media Sp. z o.o.
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok
Tel./fax: 85 652 61 07, 600 199 853
e-mail: eurofirma@eurofirma.pl, www.eurofirma.pl 



Klaster Mazurskie Okna to przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowo- badawcze 
działające w województwie warmińsko-mazurskim oraz północnej części województwa podlaskiego z branży 
stolarki otworowej lub z nią współpracujące. Są to zarówno podmioty mikro, małe, jak i średnie z branży 
stolarki otworowej, a więc produkcji okien i drzwi oraz pokrewnych, takich jak: drewno i elementy drewniane, 
przesłony okienne, parapety, szyby, okucia i elementy metalowe, zabezpieczenia antywłamaniowe, bramy 
i  napędy garażowe. Aktywność rynkowa klastra występuje zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak 
i zagranicznym. W tym celu została stworzona wspólna oferta, do której zostały wybrane najlepsze produkty 
członków klastra. Produkty te otrzymały nazwy związane z regionem warmińsko-mazurskim (np. Okno 
Skanda, Drzwi Gołdap itd.).

Klaster Mazurskie Okna
ul. Marii Zientary-Malewskiej 65
10-310 Olsztyn
Tel.: +48 89 526 03 48, fax: +48 89 526 03 48
e-mail: biuro@mazurskieokna.pl 
www.mazurskieokna.pl 

Biznes Klaster to wspólnota firm, stowarzyszeń i jednostek naukowych- wspólnota interesów oraz ideałów. 
Jest wzorem dobrych praktyk, promotorem przedsiębiorczości, kompetentnym i rzetelnym partnerem 
biznesowym dla innych firm, instytucji publicznych, administracji samorządowej. Firmy należące do Biznes 
Klastra stanowią elitarne grono tzw. Klastrów wiedzy, czyli opierających się na współpracy świata nauki i biznesu, 
której celem jest kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu.  Nasze partnerstwo wyrasta z przekonania, że 
w życiu gospodarczym i działalności biznesowej konkurencja nie wyklucza dobrze rozumianej współpracy.  
Członkowie Biznes Klastra reprezentują najwyższy poziom usług i oferowanych produktów w branży. Rozległa 
wiedza oraz interdyscyplinarne doświadczenie jakim dysponuje Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu stawiają 
nas w gronie najskuteczniejszych firm doradczych.

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok
Tel./fax: 85 652 61 07
biuro@biznesklaster.pl, www.biznesklaster.pl

Nasza firma świadczymy usługi doradcze od 2004 roku. W tym czasie zbudowaliśmy kompetencje w zakresie 
informatyki, funduszy unijnych i inwestycyjnych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od 2008 roku jesteśmy 
wpisani do rejestru KSU w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, a od 2011 roku również 
w  zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Ponadto od 05 lutego 2016 roku dysponujemy akredytacją Ministerstwa Rozwoju do  świadczenia usług 
proinnowacyjnych. Posiadamy również akredytację mazowieckich IOB o profilu Centrum Innowacji. Byliśmy  jedną 
z pierwszych na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu.  Nasz rozwój oparty jest  na dostarczaniu klientom produktów 
i  usług o najwyższych standardach, które wsparte zostały poprzez uzyskanie w roku 2008 certyfikatu ISO 9001:2000.

Posiadamy także udziały w spółkach technologicznych z  sektorów IT, budownictwa oraz smart health. Od 2007 roku 
Sekwencja Sp. z o.o. jest koordynatorem klastra teleinformatycznego Klaster.info., który zrzesza 83 firmy z obszaru 
Mazowsza oraz Polski Wschodniej. Posiadamy własne rozwiązania przyspieszające budowę rozwiązań mobilnych 
oraz aplikacji typu cloud. Dzielimy się wiedzą i czynnie wspieramy uczestników naszego powiązania.

Sekwencja Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 51/12, 00-697 Warszawa
Tel.: 22-173 50 00
e-miał: info@sekwencja.eu, www.sekwencja.eu

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
koordynator: Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
Tel.: +48 533 234 322, +48 17 8518719, +48 733 802 604
e-mail: biuro@klasterOZE.org www. energia.rzeszow.pl, www. energia24.rzeszow.pl

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO) został założony w 2011 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia był 
Uniwersytet Rzeszowski, który obecnie wspiera jego działania. Celem działań klastra jest przede wszystkim 
stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek B+R oraz innych 
podmiotów zaangażowanych w rozwój ekoenergetyki, a także stworzenie płaszczyzny stałej współpracy 
przedstawicieli branży energetyki odnawialnej. 

Dzięki współpracy lokalnego samorządu, uczelni oraz przedsiębiorstw zauważyć można wzrost poziomu 
innowacyjności, co z kolei pozytywnie wpływa na rozwój Polski Wschodniej. Działalność  PKEO jest także formą 
współpracy, która promuje uczelnię oraz firmy członkowskie na rynku polskim oraz światowym. Członkami klastra 
są producenci energii, dostawcy rozwiązań dla branży energetycznej, a także integratorzy rozwiązań z obszaru 
energii odnawialnych. 



Park Naukowo-Technologiczny w Ełku powstał z potrzeby utworzenia miejsca skupiającego przedsiębiorstwa 
działające w branżach innowacyjnych, oraz oferujących zaawansowane technologicznie, produkty lub usługi. 
Jego utworzenie było elementem strategii poprawy atrakcyjności inwestycyjnej region, wzrostu konkurencyjności
i szeroko rozumianego ożywienia gospodarczego. Misją jest również stworzenie Centrum wspierania innowacji, 
rozwoju i transferu technologii do sektora MŚP, wsparcie innowacyjności i podniesienie świadomości, i wiedzy 
przedsiębiorców w tym temacie, oraz zintegrowanie nauki, biznesu i instytucji około biznesowych.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby 
fizyczne i firmy, dysponujące szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi do-
radczej  małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Dzięki 
wieloletniej działalności Stowarzyszenie doskonale wypracowało swoją pozycję nie tylko na rynku 
lokalnym, ale również ogólnopolskim. Firma zapewnia kompleksowe usługi doradcze szczególnie w 
zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pośrednictwo związane z pozyski-
waniem partnerów handlowych, rozpoczęciem działalności gospodarczej, prowadzeniem przedsię-
biorstw, wprowadzeniem produktów lub konkretnych projektów na rynek.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) dzięki nowoczesnej infrastrukturze, doskonale 
wyposażonym laboratoriom naukowym, dostępowi do wiedzy oraz globalnym kontaktom wspiera 
rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Park łączy przedsiębiorców ze środowiskiem akademickim. 
Świadczy usługi doradcze w zakresie tworzenia i rozwoju firm technologicznych. Stwarza młodym 
przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych zasadach.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) to projekt realizowany przez miasto Białystok, 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW).
Nadrzędnym celem BPN-T jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji pośród 
lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności miasta Białystok dla pozyskania 
inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.  Działalność Parku skupia się na wzmocnieniu 
potencjału intelektualnego miasta i regionu, inicjowaniu współpracy międzynarodowej, wspieraniu 
komercjalizacji wiedzy z badań naukowych oraz inicjowaniu i usprawnianiu transferu technologii. 

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk 
Tel.: +48 87 732 63 01 
Fax: +48 87 732 63 20
e-mail: info@technopark.elk.pl
www.technopark.elk.pl

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok 
Tel./fax: 85 652 61 07 
biuro@polskiestowarzyszenie.pl 
www.polskiestowarzyszenie.pl

Park Naukowo-Technologiczny 
 Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.    
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki 
Tel.: +48 (87) 564 22 22, fax: +48 (87) 564 22 21 
e-mail: park@park.suwalki.pl 
www.park.suwalki.pl

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
Tel./fax: 85 733 39 55
Tel.: +48 534 653 001
e-mail: bpnt@bpnt.bialystok.pl
www. bpnt.bialystok.pl

P A R K  
TECHNOLOGICZNY
POLSKA - WSCHÓD
NAUKOWO
W SUWAŁKACH SP. Z O.O.



Wyższa Szkoła Finansów  
i Zarządzania w Białymstoku

JM Rektor Wyższej Szkoły Finansów  
i Zarządzania w Białymstoku  
doc. dr Edward Hościłowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska istnieje już ponad 60 lat. Silną pozycję w regionie północno-
wschodnim wypracował oferując studentom solidne wykształcenie w oparciu o silną kadrę naukową, 
nowoczesne programy nauczania i ciągłą rozbudowę zaplecza laboratoryjnego. Dzięki współpracy 
z instytucjami samorządu lokalnego i  wojewódzkiego, przedstawicielami gospodarki oraz z organizacjami 
naukowymi i branżowymi studenci biorą udział we wspólnych przedsięwzięciach, praktykach i stażach, 
które ułatwiają rozwijanie kariery zawodowej. Wydział prowadzi studia I i II stopnia (stacjonarne 
i  niestacjonarne) oraz studia doktoranckie. Kształci na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, 
gospodarka przestrzenna, biotechnologia, ekoinżynieria, architektura krajobrazu, inżynieria rolno-
spożywcza i leśna. Ponadto prowadzi działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową w obszarach dwóch 
specjalności: inżynierii budowlanej oraz inżynierii i ochrony środowiska.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku od szeregu lat należy do czołówki uczelni 
niepaństwowych w Polsce. Posiada bazę materialną na poziomie europejskim. Uczelnia prowadzi 
nauczanie w Białymstoku, Filii w Ełku i Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej. Plany studiów 
i specjalności WSFiZ tworzy zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
potrzebami i wymaganiami współczesnego rynku pracy, z naciskiem na biznesowy profil kształcenia.

Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z największych i najprężniejszych uczelni wyższych  
w północno-wschodniej Polsce. Uniwersytet tworzy dziewięć wydziałów, w tym zagraniczny 
w Wilnie. Obecnie Uczelnia realizuje prawie 50 umów o współpracy naukowej z partnerskimi 
zagranicznymi uczelniami oraz instytutami  naukowymi. Uczestniczy też w europejskim programie 
edukacyjnym Erasmus. W jego ramach UwB współpracuje z blisko 120 uczelniami partnerskimi 
z 22  państw Unii Europejskiej, a także z Turcji i Szwajcarii. 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa funkcjonuje w ramach olsztyńskiej uczelni od 
1960 roku. Przez ten czas w sposób nieprzerwany i twórczy prowadzi działalność naukowo-badawczą, 
dydaktyczną oraz organizacyjną. Aktualnie na Wydziale, prawie 3 tysiące studentów kształci się na 
studiach I-go i II-go stopnia na trzech kierunkach: „geodezja i kartografia”, „gospodarka przestrzenna” 
i „budownictwo”. Posiadając pełnię praw akademickich Wydział prowadzi również kształcenie na 
studiach III-go stopnia - doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie „geodezja i kartografia”.

Wydział Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Tel.: 85 746 95 60, fax: 85 746 95 59
e-mail: wbiis@pb.edu.pl, www: wb.pb.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, 
Tel.: 0 85 678-58-46
Fax: 0 85 678-59-08
e-mail: rekrutacja@wsfiz.edu.pl
www.wsfiz.edu.pl

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 63
Tel.: + 48 85 745 77 21, fax: + 48 85 741 46 85 
e-miał: prekt-n@uwb.edu.p
Pełnomocnik Rektora UwB  
we Wschodnim Klastrze Budowlanym - dr Arkadiusz Niedźwiecki
e-mail: a.niedzwiecki@uwb.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
Tel.: 89 523 39 77, fax: 89 523 34 77
www.wgipb.uwm.edu.pl
e-mail: wgipb@uwm.edu.pl



DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy do współpracy!

JAK PRZYSTĄPIĆ DO POLSKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO 
KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO?

1.  Profil działalności firmy powinien być bezpośrednio bądź pośrednio związany  
z branżą budowlaną. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie.

2.  Należy pobrać dokumenty aplikacyjne,  
 które znajdują się na stronie internetowej Klastra: 
www.budowlanyklaster.pl  w zakładce „dołącz do nas”

2. Uzupełnić:

✓ Deklarację przystąpienia do Klastra
✓ Deklarację opłaty składek członkowskich 
✓ Aneks do Umowy (Umowa – Porozumienie jest w jednym, oryginalnym egzemplarzu) 

3. Podpisane dokumenty wysłać na adres siedziby Klastra:

W przypadki jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Klastra:
e-mail: biuro@budowlanyklaster.pl, Tel.:/fax: 85 652 61 07

Polski Klaster Budowlany
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

Aneks nr ..... do umowy o współdziałaniu – umowy partnerskiej 

Wschodni Klaster Budowlany z dnia 23.04.2012 r.

Zawarty w dniu ……………………………………………r.

pomiędzy:

Polskim  Stowarzyszeniem  Doradczym  i  Konsultingowym  z  siedzibą  w  Białymstoku  przy  ul.

Studziennej 2, 15-771 Białystok, REGON 052252089, NIP 5422901567

Zwanym dalej „Koordynatorem Klastra”

a:

…….……………………………………………………………….………..., z siedzibą w ……………………….......................... 

(kod……….…………..) przy ul. ………………………………………, REGON………………………, NIP ……………………….

Zwanym dalej „Członkiem Klastra / Partnerem”

Preambuła

Dostrzegając  potencjał  wynikający  z  kooperacji  firm  branży  budowlanej  z  terenów  Polski

Wschodniej  w ramach Wschodniego Klastra  Budowlanego deklaruję  niniejszym oświadczeniem

chęć przystąpienia do niniejszego powiązania kooperacyjnego.

§ 1.

Na mocy niniejszego aneksu Koordynator  Klastra oświadcza,  że nowy Członek Klastra staje się

Partnerem, na równi z Partnerami dotychczasowymi. 

§ 2.

Członek  Klastra  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  treścią  Umowy  o  współdziałaniu  –  umowy

partnerskiej  Wschodni  Klaster  Budowlany  akceptuje  jej  treść  w  całości  i  na  równi  z  innymi

Partnerami zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów.

§ 3.

Niniejszy aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla obu stron.

………………………………………….. ….………………………………………

   Członek Klastra / Partner  Koordynator Klastra

    ……………….…………………………………
 (miejscowość i data)

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA

WE WSCHODNIM KLASTRZE BUDOWALNYM

…………………………………………
 (pieczęć nagłówkowa)

Dane podstawowe:

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………...

NIP: ………………………………………………………………………………...

Wielkość firmy:      mikro  mała  średnia  duża

Liczba pracowników:  …………………………….

Główne PKD prowadzonej działalności: ………………………………………………………

Czy firma prowadzi działalność eksportową ?  TAK  NIE

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:     ………………………………………………………………………………………..

Stanowisko:      ………………………………………………………………………………………..

Telefon:  ……………………………………………………………………………………….

Email:           ………………………………………………………………………………………..

Miejsce na podpięcie wizytówki:

 ……………………….………………
 (miejscowość, data) 

Deklaracja wpłat składek członkowskich

w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego

Nazwa firmy: ............................................................................................................

Adres:       ............................................................................................................

NIP:                 ..............................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu:

.............................................................................................................

Stanowisko:

............................................................................................................

Przyjmuję do wiadomości że:

1. Składki członkowskie przeznaczone zostaną na realizację celów ogólnych i szczegółowych

Wschodniego Klastra Budowlanego1.

2. Wysokość składek członkowskich ustala się na 7200 zł za rok (600 zł miesięcznie)

3. Składki opłacane są z góry w ciągu 21 dni od rozpoczęcia danego okresu.

Jednocześnie, zobowiązuję się do terminowego uiszczania składek członkowskich:

rocznie- w wysokości 7200,00 zł za każdy rok członkostwa.

Wpłat należy dokonywać na nr rachunku bankowego:

94 1940 1076 3076 1915 0020 0000

W tytule przelewu należy wskazać okres, za który dokonywana jest opłata.

………………………………………………………… ……………………………………………………….

 (pieczęć firmy)  (podpis osoby upoważnionej)

1 Wschodni Klaster Budowlany nie posiada osobowości prawnej. Koordynatorem Wschodniego Klastra Budowlanego jest

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe. Realizacja misji i celów Wschodniego Klastra Budowlanego wpisuje się w

realizację  celów  statutowych  stowarzyszenia.  Członkowie  Klastra  posiadają  status  członków  wspierających  działalność

stowarzyszenia.  

Wschodni Klaster Budowlany

ul. Studzienna 2

15-771  Białystok

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany



Pomagamy w rozwoju 
klastrowych przedsiębiorstw.

Wymieniamy wiedzę 
i doświadczenia zawodowe.

Wspólne planowanie 
i realizacja inwestycji.

Wspólne projekty 
badawczo-rozwojowe.

Reprezentujemy polskie 
firmy budowlane.

Analizujemy rynek.
Badamy preferencje Klientów.

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany



Inicjujemy partnerstwa
międzysektorowe.

Zdobywamy nowe 
zagraniczne rynki zbytu.

Integracja środowiska 
i branży budowlanej.

Wspieramy rozwój kadr 
w branży budowlanej.

Wyszukujemy pracowników
i podnosimy kwalifikacje.

Tworzymy konsorcja firm 
do realizacji inwestycji.

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany



Polski Klaster Budowlany
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

Tel.:/fax : +48 85 652 61 07
biuro@budowlanyklaster.pl

WYDAWCA EUROFIRMA MEDIA SP. Z O.O. NA ZLECENIE WKB

www.polskiklasterbudowlany.pl

www.budowlanyklaster.pl

Zmieniamy się  dla Was!

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany
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