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Komisja Europejska przyjmuje aktualnie kolejne wnioski ustawodaw-
cze mające na celu zmniejszenie oddziaływania nowych (i odnawia-
nych) budynków na środowisko poprzez zwiększenie ich efektywności 
środowiskowej. Zmiany legislacyjne na poziomie europejskim oddzia-
łują na cały sektor budowlany na Starym Kontynencie – sektor, który 
odpowiada w Europie za 10% produktu narodowego oraz zapewnia 
20 milionów miejsc pracy. Liderzy branży budowlanej – w tym firmy 
Wschodniego Klastra Budowlanego – w zachodzących przeobraże-
niach upatrują szans na rozwój dzięki stosowaniu innowacyjnych roz-
wiązań budowlanych. Rozwiązania energooszczędne w budownictwie, 
co ważne, są ekonomiczne w eksploatacji i propozytywnie wpływają 
na swych użytkowników. Ponadto perspektywa modernizacji tysięcy 
budynków powstałych przed erą zielonej rewolucji w budownictwie 
(green building revolution) w celu zapewnienia ich wysokiej efektyw-
ności energetycznej - jest wyzwaniem dla podmiotów z branży.
Wschodni Klaster Budowlany zrzesza firmy i specjalistów, którzy 
z powodzeniem stosują prekursorskie rozwiązania technologiczne 
i  produktowe gwarantujące zwiększenie efektywności środowiskowej. 

Dzięki różnorodnej grupie profesjonalistów jesteśmy w stanie 
świadczyć kompleksowe usługi o najwyższej jakości. Przedsiębior-
stwa zrzeszone w Klastrze zajmują się wykonawstwem inwesty-
cji zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, biznesowych, 
jak i instytucji publicznych. Nasza oferta obejmuje kompleksowe 
prace budowlane: począwszy od fazy projektowania aż do final-
nego wykończenia i wyposażenia domów jednorodzinnych, biur,  
hoteli, wielkogabarytowych obiektów przemysłowych czy wszel-
kich obiektów użyteczności publicznej. Firmy zrzeszone we 
Wschodnim Klastrze Budowlanym specjalizują się nadto w gene-
ralnym wykonawstwie inwestycji.

Na Państwa ręce składamy nasz klastrowy periodyk przedstawia-
jący m.in. ofertę firm klastrowych, w szczególności w zakresie 
budownictwa energooszczędnego i rozwiązań wpływających 
pozytywnie na bilans energetyczny. Zapraszam do zapoznania się 
z naszą ofertą oraz zachęcam do współpracy z liderami budownictwa 
z Polski Wschodniej!

Drodzy Czytelnicy
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Debiut klastrowej firmy Sapling na giełdzie New Connect
Trzecią w 2014 roku nową spółką warszawskiego rynku alternatywnego New Connect została spółka 
Sapling. W ramach subskrypcji firma zaoferowała 3,525 mln akcji serii A1. Cena emisyjna została ustalona 
na 0,2 zł – papiery wartościowe przydzielono 16 podmiotom dzięki czemu spółka pozyskała 705 tys. zł. 
Na zamknięcie pierwszego dnia notowań kurs akcji wzrósł o 55% osiągając poziom 0,31 zł za jedną akcję. 
Podstawową działalnością SAPLING SA jest nadzór strategiczny nad rozwojem działalności prowadzonej 
przez spółkę zależną w zakresie innowacji dla ochrony środowiska, w szczególności w kategorii oczysz-
czania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych. Firma skupia swoje działania na doradztwie we 
wdrażaniu opatentowanych przez spółkę zależną technologii, między innymi poprzez udzielanie licen-
cji oraz tworzenie produktów w formie uprzemysłowionych wyrobów budowlanych. Na obecnym etapie 
rozwoju firmy procesy produkcyjne odbywają się na zasadach outsourcing-u. W ciągu roku działalności 
spółka zgłosiła 3 technologie w urzędzie patentowym.

Konferencja Klastra w Augustowie
W augustowskim Hotelu Warszawa pojawili się przedstawiciele ponad stu przedsiębiorstw z Polski 
Wschodniej, którzy dyskutowali na temat możliwości współpracy klastrowej oraz mogli usłyszeć o wielu 
aspektach kooperacji w ramach inicjatyw klastrowych. Celem spotkania było przedstawienie korzyści 
wynikających z przynależności do powiązania klastrowego, ukazanie możliwości rozwoju poprzez 
wspólne działania oraz przedstawienie kierunków, szans i wyzwań stojących przed inicjatywami kla-
strowymi. Oprócz firm zrzeszonych w Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu w konferencji udział wzięły 
podmioty aktywnie działające we Wschodnim Klastrze Budowlanym, Klastrze Firm Informatycznych Pol-
ski Wschodniej czy Wschodnim Okręgu Spożywczo-Przemysłowym. Podczas dwudniowej konferencji 
poruszono kilka ważnych tematów dotyczących klastrów i klasteringu. Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm 
RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej w swoim wystąpieniu przedstawił 
założenia krajowej polityki klastrowej oraz narzędzia wsparcia klastrów w nowej perspektywie finanso-
wej UE 2014-2020.

Klastrowy Alians Grupy UNIBEP, DANWOOD i Politechniki Białostockiej 
Trzej potentaci Wschodniego Klastra Budowlanego – UNIBEP, DANWOOD oraz PB - postanowiły zacie-
śnić współpracę badawczo-rozwojową. Ze strony Politechniki Białostockiej porozumienie o współpracy 
podpisał rektor Lech Dzienis, ze strony firmy UNIBEP prezes Jan Mikołuszko, zaś w imieniu firmy DAN-
WOOD prezes Jarosław Jurak. Osobą odpowiedzialną za rozwijanie współpracy praktycznej został prof. 
dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, kierownik Katedry Mechaniki Konstrukcji. Podpisane porozumienie 
formalizuje trwającą od wielu lat współpracę pomiędzy Politechniką Białostocką a bielskimi gigantami 
budownictwa. Rozwinięcie współpracy z Politechniką Białostocką pozwoli również wspólnymi siłami 
prowadzić prace badawczo - rozwojowe oraz organizować wspólnie praktyki studenckie, szkolenia i 
seminaria. Jednym z naczelnych wyzwań kooperacji firmy UNIBEP, Danwood oraz Politechniki Białostoc-
kiej jest intensyfikacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie budownictwa zeroenergetycznego plus.

Nawiązanie kontaktów roboczych Klastra z Podlaskim Klubem Biznesu
Wiosna 2014 roku to okres intensywnych kontaktów roboczych klastrów koordynowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Podlaskiego Klubu Biznesu. Transfer informacji pomię-
dzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców w regionie Polski Wschodniej i Północnej przyczynia 
się do efektywniejszych działań w segmencie obsługi firm, inicjatyw outsourcingowych i wspólnych 
działań biznesowych. W trakcie spotkań strony prezentowały własny potencjał, eksperci KIOB prowadzili 
warsztaty dedykowane podlaskim przedsiębiorstwom skupionym w Podlaskim Klubie Biznesu.

Spotkanie z ministrem gospodarki i przemysłu Azerbejdżanu
Przedstawiciele klastra wzięli udział w spotkaniu z wiceministrem gospodarki i przemysłu Azerbejdża-
nu Nijazyjem Safarowem. W trakcie spotkania w Ministerstwie Gospodarki omówiono perspektywy 
rozwoju polsko-azerbejdżańskiej współpracy gospodarczej. Azerbejdżan jest atrakcyjnym rynkiem 
docelowym dla polskich firm. Władze Azerbejdżanu dążą do zdywersyfikowania gospodarki tego kraju 
i odejścia od dominującego udziału sektora wydobycia ropy naftowej
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Nasz klastrowicz Palisander nagrodzony statuetką TopBuilder
Podczas poznańskich Targów Budma 2014 odbyła się VI Gala TopBuilder, podczas której wręczono statu-
etki i przyznano tytuły TopBuilder – jedno z wyróżnień trafiło do klastrowicza WKB – firmy PALISANDER.
Statuetka TopBuilder to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym. 
Produkty i usługi Palisander już po raz czwarty zostały nagrodzone w tym nobilitującym konkursie. 
W tym roku Kapituła postanowiła wyróżnić głównie produkty innowacyjne. Docenionym produktem 
białostockiej firmy został szalunek specjalny z tworzywa sztucznego PAL-X3M – w ofercie Palisander 
od 2013 roku. System szalunków specjalnych PAL-X3M jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku 
budowlanego na technologię umożliwiającą w maksymalnie prosty sposób wykonywać skomplikowane, 
nieregularne i nietypowe kształty z żelbetu. Łuki, filary, pilastry, elipsy i inne dowolne wzory i formy – 
można zaszalować przy użyciu najnowszych rozwiązań tego giganta systemów szalunkowych.

Realizacja klastrowego EKO-SYSTEMU z nagrodą Polskiej Architektury XXL
Realizacja „APARTAMENTY WIEJSKA” firmy Eko-System została wyróżniona w szóstej edycji plebiscytu Pol-
ska Architektura XXL – dorocznego podsumowania największych osiągnięć polskiej architektury. Obiekt 
przy ulicy Krętej 2 w Białymstoku został nagrodzony w tym szczególnym konkursie, konkursie którego jury 
tworzą po pierwsze internauci, zaś po drugie autorytety z dziedziny architektury. W plebiscycie wybierano 
spośród projektów zgłoszonych przez projektantów i publiczność architektoniczną. Konkurs swym zasię-
giem objął kilka tysięcy realizacji na bieżąco relacjonowanych na łamach portali. Realizacja EKO-SYSTEMU 
uzyskała najwyższą notę w kategorii architektury prywatnej. „Apartamenty Wiejska” są projektem Daniela 
Bielskiego z Biura Projektowego Archi+ Bielski, Konończuk, Stobiecki Sp.J. Ten dwunastokondygnacyjny, 
owalny budynek ma prostą elewację i przede wszystkim ciekawe wnętrze. Wewnętrzne balkony na każdej 
kondygnacji tworzą atrium, w efekcie galeria sprawia wrażenie spirali. Jest ona jasna dzięki zastosowaniu 
przeszklonego dachu. Projekt był już wcześniej doceniony w konkursie Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa, otrzymując tytuł "Budowa Roku 2011-2012 w Regionie Północno-Wschodnim".

Kooperacja Klastra i Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód 
w Suwałkach
Klaster podjął współpracę z suwalskim parkiem Polska – Wschód. Misją Parku Naukowo-Technologicznego 
jest zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski północ-
no-wschodniej, a w konsekwencji województwa podlaskiego, poprzez wspieranie przedsiębiorczości 
opartej na wiedzy zorientowanej na zaawansowane technologie i wykorzystanie możliwości współpracy 
międzynarodowej. Potencjał klastra umożliwia dynamizację rozwoju Parku.

Kompozytowe drzwi wejściowe klastrowej firmy VIKKING 
w konkursie Forum Branżowego
Kompozytowe drzwi wejściowe kolekcji Diplomat firmy VIKKING to połączenie doskonałych parametrów 
technicznych z niezwykle pięknym, nowoczesnym i niebanalnym wzornictwem. Bogactwo zdobień 
gwarantuje wykonanie drzwi odzwierciedlających indywidualny charakter i gust inwestorów. Gładka 
powierzchnia smooth, frezowane zdobienia 3D, elementy INOX zlicowane ze skrzydłem, Kryształy Swaro-
vskiego i oświetlenie LED w ręcznie zdobionych pakietach witrażowych to tylko część możliwości nadania 
drzwiom wyjątkowego wyglądu.

Misja gospodarcza Klastra do Stanów Zjednoczonych

Trzydziestu podlaskich i warmińsko-mazurskich przedsiębiorców należących do 
Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, klastra koordynowanego przez Pol-
skie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, przebywało na misji gospodarczej w 
Stanach Zjednoczonych. Wyjazd miał na celu nawiązanie użytecznych kontaktów w 
zakresie dynamizacji turystyki sentymentalnej, historycznej i zdrowotnej z Ameryki 
Północnej na obszar Podlasia, Warmii i Mazur oraz Suwlaszczyzny. W czasie wizyty 
w Nowym Jorku i Chicago przedsiębiorcy uczestniczyli w serii spotkań biznesowych 
i informacyjnych, przede wszystkim z biznesmenami i przedsiębiorcami z branży 
turystycznej. 
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Konferencja Klastra „Innowacyjne rozwiązania w budownictwie 
energooszczędnym i pasywnym” 
Wschodni Klaster Budowlany przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP zorganizował 
konferencję dedykowaną branży budowlanej i podmiotom świadczącym usługi projektowe oraz architek-
toniczne. Tematem spotkania były Innowacyjne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym i pasyw-
nym. Najnowsze propozycje systemu Kommerling w segmencie okien PCV prezentowali specjaliści firmy 
Awruk. Właściciel firmy Coral przedstawiał zalety inteligentnych budynków zasilanych energią słoneczną. 
Energetyczne systemy stosowane w segmencie klimatyzacji prezentowali eksperci koncernu LG oraz firmy 
Felix. O programie Multi-Comfort-House gwarantującym utrzymanie korzystnego bilansu ekonomicznego 
mówili specjaliści firmy Kamir. Seminarzyści mogli ponadto zapoznać się z najnowszymi indywidualnymi 
systemami oczyszczania ścieków klastrowej spółki Sapling. Bez innowacyjnych pod względem finansowym 
pomysłów projektowych trudno oczekiwać, że w najbliższych latach znacząco wzrośnie w Polsce liczba bu-
dynków realizowanych w standardzie budynku wysoko-energooszczędnego i pasywnego.

UNIBEP – zakończenie budowy hotelu **** w Mińsku na Białorusi
W asyście władz polskich i białoruskich uroczyście otwarto nowy, czterogwiazdkowy hotel Victoria 
Business Centre, którego generalnym wykonawcą była firma Unibep należąca do Wschodniego Klastra 
Budowlanego. Obiekt w stolicy Republiki Białoruś jest hotelem o wysokim standardzie, wybudowanym 
w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”. Całkowicie wyposażony budynek został przekazany Za-
mawiającemu po 35 miesiącach (fazie projektowania i realizacji właściwej). Hotel ma powierzchnię 29 
tysięcy metrów kw. Goście dostają do dyspozycji 446 miejsc w 255 luksusowych apartamentach, zaś 
obiektowi towarzyszy parking wielopoziomowy mogący pomieścić ponad 300 samochodów. Sam hotel 
dysponuje również salą bankietową, trzema salami konferencyjnymi, strefą SPA z basenem, barem oraz 
restauracją dla trzystu gości. UNIBEP tym samym jest coraz bardziej aktywnym graczem specjalizującym 
się w generalnym wykonawstwie wysokiej klasy hoteli na rynku Europy Wschodniej. Obecnie na ukoń-
czeniu są także prace w hotelu w Moskwie dla sieci Hilton.

Porozumienie o współpracy z klastrem przemysłowym COP
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, organizacja pozarządową koordynująca pracę 
czterech klastrów z makroregionu Polski Wschodniej (Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodni 
Klaster Budowlany, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Wschodni Okręg Spożywczo-Prze-
mysłowy), podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowe-
go dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
organizacji pozarządowej koordynującej pracę Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego 
Okręgu Przemysłowego, Przedmiotem współpracy będzie promocja i rozwój klasteringu, integrowanie 
potencjału polskich klastrów oraz wzmacnianie powiązań kooperacyjnych pomiędzy Stronami. Misją 
ogólnopolskiego klastra budowlanego jest wspieranie krajowych przedsiębiorstw sektora budowlane-
go oraz instytucji działających na jego rzecz poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, opartych 
o transfer wiedzy, agregację jednostkowych potencjałów oraz internacjonalizację działalności.

Udział klastrowiczów w Kongresie w siedzibie rodu Odrowążów 
w Chlewiskach
11 kwietnia 2014 roku przedstawiciele Wschodniego Klastra Budowlanego oraz Polskiego Stowa-
rzyszenie Doradczego i Konsultingowego wzięli aktywny udział w konferencji poświęconej szansom 
rozwojowym klastrów w Polsce. Dyskutanci zastanawiali się nad przedsięwzięciami partnerstwa publicz-
nego-prywatnego i roli klastrów w rozwoju tej formuły współpracy Biznesu i samorządów. W konferencji 
uczestniczyli przedstawciele świata nauki, przedsiębiorstw i klastrów. Uczestnicy Klastra wzięli także 
udział w Panelu poświęconym rynkom wschodnim i rynkom krajów rozwijających się w skali globalnej.

Nawiązanie współpracy Klastra z Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Przedstawiciele Klastra zainicjowali współpracę z lubelskim CITT LPN-T. W ramach kooperacji uwaga 
stron będzie koncentrować się na tworzeniu środowiska innowacyjnego pozwalającego na efektyw-
ny transfer technologii z instytucji naukowo - badawczych do przedsiębiorstw, pobudzaniu lokalnej 
przedsiębiorczości i przyciągnięciu zagranicznych inwestorów, a ponadto wspomagania projektów 
innowacyjnych.
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Ekspansja Grupy UNIBEP na rynku rosyjskim 
Unibep zakończył kwiecień 2014 roku największą w tym roku umową na rynkach eksportowych. Firma 
podpisała kontrakt za ponad 140 mln złotych na realizację kompleksu w rosyjskim mieście Tiumeń, 2200 
km na wschód od Moskwy, przy granicy z Kazachstanem. Unibep rozpoczyna tym samym, po raz pierw-
szy, realizację prestiżowej inwestycji na Syberii. Umowę podpisano z podmiotem OOO MPF Złote Klucze. 
Sukces biznesowy firmy jest efektem długich prac nad ofertowaniem i trudnych negocjacji z partnerami 
rosyjskimi. Renoma jaką dysponuje ten klastrowy gigant ułatwia rozmowy z zagranicznymi inwestorami, 
pozwala na obdarzeniem zaufaniem firmy z Bielska Podlaskiego na okcydentalnych rynkach. W dwóch 
budynkach o łącznej powierzchni użytkowej 17 tys. metrów kw. znajdzie się sto apartamentów położo-
nych na ośmiu kondygnacji naziemnych. Na parterze budynków zlokalizowana będzie część usługowa z 
kawiarniami, restauracjami i częścią handlową. Kompleks dysponować będzie parkingiem podziemnym o 
powierzchni 14,5 tys. metrów kw. na 360 samochodów. Finalizacja prac budowlanych zaplanowana jest na 
ostatni kwartał 2015 roku.

Konferencja Klastra o źródłach finansowania 
rozwoju 2014-2020 w Olsztynie
O nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 jako szansie dla przedsiębiorców województwa 
warmińsko – mazurskiego mówili eksperci Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego 
oraz Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa War-
mińsko – Mazurskiego. Temat konferencji przyciągnął kilkudziesięciu przedsiębiorców, samorządow-
ców i ludzi nauki. Rolę współgospodarza spotkania pełniła Anna Wasilewska, Członek Zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Spotkanie moderował Tomasz Kozłowski, 
koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego i Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Uczestnicy spo-
tkania usłyszeli o dobrych praktykach przy wykorzystywaniu środków europejskich w Polsce Wschod-
niej. Eksperci klastra wypowiadali się na temat szans rozwoju przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach, 
prezentowali atuty uczestnictwa w formacji klastrowej w kontekście pozyskiwania środków na prace 
badawczo-rozwojowe. 

Spotkanie klastrów budowlanych w Kielcach
W dniach 8-9 maja przedstawiciele Wschodniego Klastra Budowlanego aktywnie uczestniczyli w cyklu 
spotkań B2B z reprezentantami klastrów budowlanych z województwa świętokrzyskiego, mazowiec-
kiego i lubelskiego. Uczestnicy spotkania poszukiwali możliwości redukcji kosztów działalności przy 
wykorzystaniu instrumentów outsourcingowych, zastanawiali się nad warunkami rozwoju klastrów w 
nowej perspektywie UE 2014-2020.

Klastrowa spółka Sapling na targach w Monachium
Spółka Sapling w pierwszych dniach maja 2014 uczestniczyła w monachijskich Targach IFAT 2014: 
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska – Woda, Ścieki, Odpady, Recycling. W tych prestiżowych, 
najważniejszych dla branży światowych targach, udział wzięło trzy tysiące wystawców z ponad 50 kra-
jów. Zwiedzający mieli do obejrzenia innowacje z obszaru ochrony środowiska rozlokowane na ponad 
dwustu tysiącach metrów kw. powierzchni wystawienniczej, zaś wystawcy mieli możliwość kontaktu z 
partnerami i konkurentami z branży.

Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP
Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski reprezentował społeczność klastro-
wą WKB podczas Kongresu Klastrów, który miał miejsce w Sejmie RP. Uczestnikami kongresu byli repre-
zentanci rządu, Ministerstwa Gospodarki, PARP-u, eksperci z zza granicy oraz liderzy klasteringu z kraju. 
Fenomen kooperancji - równoległego występowania konkurencji i kooperacji podmiotów uklastrowio-
nych – wymuszający szczególny rodzaj zarządzania rozwojem struktury klastrowej – był przedmiotem 
dyskusji i rozmów prowadzonych podczas tego spotkania. Budowanie koalicji intraklastrowych pozwoli 
na ciągły napływ impulsów innowacyjnych, dzięki którym poszczególni uczestnicy będą w stanie ge-
nerować kolejne rozwiązania, aby sprostać stawianym przez rynek wymogom. Największe sukcesy na 
rynkach zagranicznych odnoszą klastry duże, posiadające ponad 60 podmiotów oraz reprezentujące 
model holenderski (zrzeszenia, w których przedsiębiorcy bardzo aktywnie współpracują z jednostkami 
naukowymi i uczelniami). Największym potencjałem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dyspo-
nują zaś klastry średniej wielkości – skupiające 20-60 uczestników.
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Klaster Nieruchomości - integracja specjalistów  
rynku nieruchomości z Polski Wschodniej
W siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego ponad dwudziestu przedsta-
wicieli firm i podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości z regionu podlaskiego i warmińsko-
-mazurskiego podpisało porozumienie o utworzeniu Klastra Nieruchomości. Do uczestnictwa w 
inicjatywie są zapraszane przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorial-
nego, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz zrzeszenia przedsiębiorców. 
Misją nowopowstałej inicjatywy jest wspieranie przedsiębiorców sektora obsługi rynku nierucho-
mości oraz instytucji działających na jego rzecz poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, opar-
tych o transfer wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy Uczestnikami Klastra, 
instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo – badawczymi i samorządami, w celu pro-
mocji i  budowy silnej pozycji konkurencyjnej tego sektora gospodarki regionu Polski Wschodniej,  
w szczególności województw podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Konferencja klastrów budowlanych i firm budowlanych w Ostródzie 
W dniach 3-4 czerwca 2014 roku w Ostródzie odbyła się ponadregionalna konferencja krajowej branży 
budowlanej. W przedsięwzięciu wzięły udział klastry budowlane oraz firmy funkcjonujące w sektorze 
budownictwa na czele z przedsiębiorstwami Wschodniego Klastra Budowlanego oraz Gdańskiego 
Klastra Budowlanego. W obiekcie konferencyjnym nad jeziorem Drwęckim pojawili się reprezentanci pięciu 
klastrów budowlanych oraz właściciele, prezesi i kadra zarządzająca 40 firm aktywnych w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym, drogowym oraz działających na rzecz branży budowlanej. Konferencję 
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele uczelni wyższych oraz samorządowcy. Sławomir Żubrycki, 
właściciel firmy Palisander nawiązując do 25 rocznicy polskiego święta wolności, podkreślił wkład polskich 
firm budowlanych w formowaniu wolności gospodarczej oraz kształtowaniu rozwoju gospodarczego 
Polski. Krzysztof Krystowski, reprezentujący Kazachstańsko-Polską Platformę Partnerstwa, zasygnalizo-
wał możliwości ekspansji polskich producentów budowlanych na rynku Kazachstanu, światowego lidera 
w wydobyciu rud uranu. Organizator konferencji – Wschodni Klaster Budowlany – zarezerwował znaczą-
cą część spotkania na spotkania dwu- i wielostronne: spotkania typu business to business (B2B). 

Partner Klastra OPB Development Firmą Roku Powiatu Ostródzkiego
Firma klastrowa OPB Development została wyjątkowo wyróżniona podczas Ósmej Edycji Róż Powiatu 
Ostródzkiego oraz uroczystej gali Firma Roku 2013 Powiatu Ostródzkiego. W Hotelu Sajmino w Kajko-
wie przedstawiciel firmy odebrał statuetkę upoważniającą do posługiwania się tytułem Firmy Roku w 
kategorii średnich przedsiębiorstw. Kapituła Konkursu doceniła wkład firmy w rozwój architektonicz-
ny subregionu ostródzkiego, tego 100-tysięcznego powiatu województwa warmińsko-mazurskiego. 
Uczestnikami uroczystości byli przedsiębiorcy, a także parlamentarzyści z Warmii i Mazur oraz przedsta-
wiciele samorządów lokalnych. Nagrody konkursowe wręczał starosta ostródzki Włodzimierz Brodiuk. 
Wśród laureatów znalazła się także Grupa Andres z Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, 
która otrzymała specjalne wyróżnienia w postaci „Bursztynowej Róży”. Nagroda ta została przyznana 
za wieloletnią działalność na terenie powiatu ostródzkiego, która uprawnia do tytułu Lidera Rozwoju 
Gospodarczego Powiatu Ostródzkiego.

Spotkanie Klastra z przedsiębiorstwami budowlanymi Podkarpacia
W Rzeszowie 23 maja delegaci Wschodniego Klastra Budowlanego spotkali się z przedsiębiorcami sek-
tora budowlanego z województwa podkarpackiego. Omówione zostały wyzwania stojące przed branżą 
budowlaną Polski Wschodniej w kontekście przeobrażeń na krajowym i europejskim rynku budowla-
nym. Dyskutowano nad możliwościami aplikacji wspólnych projektów, internacjonalizacji działalności  
i wymianie informacji o nierzetelnych kontrahentach.

Udział klastrowiczów w spotkaniach networkingowych na Węgrzech
W efekcie współpracy Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku oraz Central Europen Instytut Quinnipiac University 13 czerwca odbyło się spotkanie 
networkingowe w naddunajskiej miejscowości Zebegény na Węgrzech. W trakcie spotkań zainicjowano 
kontakty z przedstawicielami węgierskiego biznesu i podjęto próby nawiązania współpracy między-
narodowej. W spotkaniu wzięli też udział studenci ze Stanów Zjednoczonych, Węgier, Rumunii i Polski.
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Wschodni Klaster Budowlany w badaniu PARP
Wschodni Klaster Budowlany został zaproszony przez firmę WYG PSDB do prestiżowego badania Bench-
marking klastrów w Polsce – edycja 2014. Pogłębiony proces badawczy prowadzony jest na zlecenie 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i ma ukazać kierunki rozwoju klastrów

Jan Mikołuszko (UNIBEP) i Sławomir Żubrycki (Palisander) 
liderami podlaskiej gospodarki
Pod patronatem Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku odbywał się cykl spotkań „Oko w oko z liderami podlaskiej gospodarki”. Wśród dziesięciu 
wybitnych praktyków gospodarczych związanych z województwem podlaskim znaleźli się Jan Mikołusz-
ko z Grupy UNIBEP oraz Sławomir Żubrycki z firmy Palisander (oba podmioty należące do Wschodniego 
Klastra Budowlanego). Wywiady z liderami prowadził Wojciech Jarmołowicz - dziennikarz, redaktor, 
wydawca, od lat organizator rankingów biznesowych. Sławomir Żubrycki zachęcał młodych ludzi do 
bycia przedsiębiorczym, zwracał też uwagę, iż większość szefów jest świadomych wagi dobrej załogi 
– wartości zaangażowanych pracowników. Jan Mikołuszko podkreślił, że pracownicy pójdą za przełożo-
nymi, jeśli widzą perspektywę rozwoju, oraz gdy dostrzegają, że wszystko jest dobrze zorganizowane. 
Organizatorem cyklu była WSFiZ w Białymstoku oraz Agencja Reklamowa Admis.

Współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku
Biuro Klastra rozpoczęło współpracę z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku. Park skupia w swo-
ich działaniach przede wszystkim procesy wspierania przedsiębiorczości i szeroko rozumiane procesy 
innowacyjne. Prosperują w nim głównie firmy o charakterze innowacyjnym i w swoim działaniu wdraża-
jące postęp techniczny. Współpraca klastra i parku jest tym bardziej pożądana w kontekście pełnionych 
funkcji: wzmocnienia współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i innymi gałęziami gospodarki, jak rów-
nież rozwoju sektorów wysokich technologii.

Przygotowania klastrowiczów do nowego okresu programowania
Eksperci Klastra w pierwszym półroczu 2014 roku odbyli kilkanaście spotkań roboczych z przedstawi-
cielami firm klastrowych dotyczących przygotowania firm do aplikowania o fundusze europejskie w 
konkursach nowej perspektywy finansowej UE. Specjaliści związani m.in. z Polskim Stowarzyszeniem 
Doradczym i Konsultingowym wskazywali obszary, w których przedsiębiorcy powinni koncentrować 
swą uwagę analizując swoje potrzeby rozwojowe i inwestycyjne.

Klaster na targach gospodarczych Greater Region Business Days 
 w Luksemburgu
Targi GR Business Days, których organizatorem jest Luksemburska Izba Handlu, to doroczna impreza 
targowo-wystawiennicza gromadząca firmy z kilkunastu państw. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń 
gospodarczych mających miejsce w Luksemburgu. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad dwustu 
wystawców z 20 krajów, dwa tysiące zwiedzających, odbyło się ponad 3 tys. spotkań typu b2b. Wizytu-
jący stoisko Domu Polski Wschodniej otrzymywali anglojęzyczne materiały m.in. Wschodniego Klastra 
Budowlanego. Powierzchnia wystawiennicza Domu Polski Wschodniej w Brukseli stała się platformą 
ukazania klastrów z Polski Wschodniej, które w „Miasteczku Klastrów” prezentowały swoją ofertę dla 
firm zagranicznych. Odwiedzający mogli zapoznać się z możliwościami współpracy ze Wschodnim
Klastrem Budowlanym, a także otrzymać materiały innych organizacji: Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Suwałkach, Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach, Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, 
Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. 
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Ekologiczne budownictwo to spojrzenie na budynki  oraz zagospoda-
rowanie danego obszaru w sposób jak najmniej ingerujący w  środowi-
sko naturalne, a co najważniejsze: polepszający warunki naszego życia 
czyli tego, co dla nas najcenniejsze. Wybrane elementy zrównoważo-
nego budownictwa: a) unikanie materiałów uciążliwych dla środowiska 
naturalnego; b) właściwa lokalizacja - dom powinien dobrze kompo-
nować się z otoczeniem i nie zaburzać krajobrazu; c) dom powinien 
być tak zaprojektowany, aby jak najbardziej ograniczać zużycie energii 
i  produkcję zanieczyszczeń.

Budownictwo ekologiczne opiera się na wyborze zdrowych materia-
łów i budownictwie energooszczędnym. Wykorzystuje energie czyste 
odnawialne, obejmuje racjonalną eksploatację budynków i  dużą trwa-
łość materiałów i obiektów budowlanych. Podobną koncepcją, zwykle 
na mniejszą skalę, jest „budowa naturalna”, która koncentruje się na 
wykorzystywaniu naturalnych materiałów dostępnych bezpośred-
nio na miejscu. Związana jest z tym również tzw. zielona architektura. 
Mimo iż większość z programów „zielony dom” nie jest skierowana do 
budynków już istniejących, ich zasady można wykorzystać w celu mo-
dernizacji zabudowań już istniejących. 

Budownictwo zrównoważone 
– budynki energooszczędne i pasywne
Budownictwo zrównoważone (ekologiczne)
to stosunkowo nowy kierunek w budownictwie, 
od pewnego czasu coraz bardziej rozwijający się 
na polskim runku budowlanym.  
Celem budownictwa ekologicznego jest 
projektowanie i wznoszenie obiektów,  
z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne, 
oszczędne gospodarowanie surowcami w całym 
cyklu życia budynków oraz ich harmonijne 
usytuowanie w środowisku naturalnym. Polega 
ono m.in. na wykorzystywaniu materiałów 
bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, 
zmniejszeniu poboru energii, zazielenianiu 
budynków i terenów do nich przylegających.
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Ekologiczne praktyki budowlane mają na celu zmniejszenie wpływu 
jaki budynki wywierają na środowisko, dlatego też ich najważniejsza 
zasada brzmi: ekologiczny budynek to taki, który nie wymaga budo-
wy. Nowe konstrukcje prawie zawsze powodują zniszczenia w obrębie 
miejsca budowy, stąd modernizacja jest lepsza niż nowa budowa. 

Drugą zasadę stanowi: każdy budynek powinien być tak mały, jak to 
tylko możliwe - zmniejszenie powierzchni całkowitej, lepsze jej wy-
korzystanie, zmiana wykończenia i wyposażenia. Trzecia zasada: nie 
przyczyniać się do nadmiernego rozprzestrzeniania się (tendencja 
miast do rozrostu w sposób nieuporządkowany). Nie ma znaczenia 
ile trawy można umieścić na dachu budynku oraz ile energooszczęd-
nych okien zostanie zainstalowanych, jeśli tylko budynek przyczynia 
się do bezładnego rozrostu aglomeracji. główne założenie ekologicz-
nego budownictwa nie może zostać 
spełnione. Wypełnianie wolnych 
przestrzeni w mieście zawsze bę-
dzie bardziej właściwe wg filozofii 
budownictwa zrównoważonego niż 
zagospodarowanie zielonych tere-
nów pod miastem.

Wyznacznikiem energochłonności 
jest wskaźnik EA (powierzchniowy 
wskaźnik sezonowego zapotrzebo-
wania na ciepło). Budynki energo-
oszczędne mają powierzchniowy 
wskaźnik sezonowego zapotrze-
bowania na ciepło EA poniżej 100 
kWh/m² na rok.

O energooszczędności budyn-
ku decyduje jednocześnie kilka 
czynników: rozwiązania architektoniczne, technologia wznosze-
nia, izolacyjność termiczna przegród oraz jakość wykonawstwa. 
Energooszczędność to efekt współpracy wielu elementów budynku: 
architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych. Dlatego trzeba 
o  niej myśleć już na etapie projektu. Sama bryła budynku i jej orien-
tacja względem stron świata mają znaczenie dla przyszłej energo-
oszczędności. Budynki pasywne są najnowszą generacją budynków 
energooszczędnych. To obiekty o najwyższym komforcie cieplnym 
i  ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszą-
cym maksimum:15 kWh/m2/rok, czyli mniej niż 1,5 litra oleju opało-
wego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2/rok lub 5  kWh prądu z pompą 
ciepła. Przykładowo ogrzewanie w ciągu całego roku takiego budynku 
o powierzchni mieszkalnej 150m2 kosztuje mniej niż 400 zł za cały rok.

Technologia budownictwa pasywnego, jako jedna z najbardziej roz-
winiętych form budownictwa energooszczędnego, staje się coraz 
bardziej popularna w Europie i na świecie. W Polsce również obser-
wuje się coraz większe zainteresowanie tą technologią.

Na to czy budynek będzie oszczędzać energię ma wpływ wiele 
czynników. Jednym z nich jest odpowiednia orientacja budynku pa-
sywnego wzdłuż osi wschód-zachód, okna powinny być zwrócone 
w kierunku największego nasłonecznienia. Przy usytuowaniu obiek-
tu powinno się brać pod uwagę również rozmieszczenie pobliskich 
drzew, które powinny tylko nieznacznie go przysłaniać. Bryła domu 
pasywnego jest prosta i zazwyczaj niepodpiwniczona. Efektywność 
przedsięwzięcia zależy jednak głównie od detalu; precyzja wykoń-
czenia jest kluczem do sukcesu i osiągnięcia zamierzonego efektu 

energooszczędnego. Należy 
zatem zadbać o dobrą izolację 
ścian, wysokiej jakości potrójnie 
szklone okna i szczelne drzwi. 
Budowa budynku pasywnego 
jest dużym wyzwaniem dla za-
angażowanych w realizację spe-
cjalistów.

Pierwszym krokiem ku powsta-
niu technologii pasywnych 
była konieczność ustanowie-
nia wymagań energetycznych 
w krajach europejskich w ostat-
nim ćwierćwieczu XX w. Było 
to spowodowane kryzysem 
energetycznym, który pocią-
gnął w  efekcie stały, trwający 
do dzisiaj, wzrost cen surowców 

energetycznych. Pierwszy dom wybudowany z wyłączeniem trady-
cyjnego ogrzewania powstał 1991 roku w Darmstadt (Niemcy)- zu-
żywał o  90% mniej energii niż obiekt standardowy. 

W Polsce temat budownictwa ekologicznego nadal jest tematem 
nowym. Pierwszy w pełni pasywny budynek zrealizowano dopie-
ro w 2007 roku w Smolcu k. Wrocławia. Rozwojowi tej formy bu-
downictwa sprzyja Unia Europejska poprzez dyrektywy dotyczące 
ograniczenia zużycia energii (UE Energy Performance of Buildings 
Directive - EPBD), dążąc tym samym do wprowadzenia jednolitego 
standardu energetycznego budynków dla członków Wspólnoty, tak 
aby do 2020 roku nowobudowane obiekty oraz istniejące, ale zmo-
dernizowane, spełniały kryterium „bliskiego zeru zużycia energii”.

Opracowano na podstawie: P.Przybycin,
Budownictwo zrównoważone, www.cad-instal.pl; 

Na energooszczędność budynku wpływają:
• Architektura budynku (usytuowanie względem stron 

świata; rozmieszczenie pomieszczeń; geometria 
budynku; wielkość okien i innych elementów 
przeszklonych).

• Rozwiązania konstrukcyjne przegród budowlanych.
• Izolacyjność cieplna przegród budowlanych: 

ścian, dachu, okien.
• Metoda wentylacji: naturalna lub mechaniczna 

z możliwością odzysku ciepła z powietrza  
usuwanego z budynku.

• Rodzaj i sprawność systemu grzewczego c.o. i c.w.u. 
(szczególnie rozwiązania o wysokiej sprawności 
wytwarzania i regulacji produkcji ciepła).

• System zarządzania budynkiem, który pozwala 
optymalnie sterować również produkcją energii, 
czyniąc budynek „inteligentnym”. 

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność
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Strategia NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 jest 
realizowana w ramach czterech podstawowych priorytetów:

• Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
• Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona  

powierzchni ziemi,
• Ochrona atmosfery,
• Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

Według opracowanych przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ram finansowych wynika, iż prze-
znaczona na ich osiągnięcie zostanie kwota ponad 23 mld zł. Około 
13 mld zł pochodzić będzie ze środków własnych NFOŚiGW, natomiast 
pozostałe środki, czyli 10 mld zł, pochodzić będą z funduszy unijnych. 
Beneficjentami, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie z NFOŚiGW 
są jednostki samorządów terytorialnych, państwowe jednostki budże-
towe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszka-
niowe, jak również osoby fizyczne. 

Programy Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- szansą firm budowlanych z Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej jako lider wśród instytucji 
zajmujących się finansowaniem ochrony 
środowiska oraz działań z zakresu gospodarki 
wodnej, stara się wspierać te działania w sposób 
skuteczny oraz efektywny. 
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Programy oferowane przez Fundusz stanowią szansę rozwoju podmio-
tów, które są zainteresowane wdrożeniem systemów energooszczęd-
nych w budownictwie. Warto więc zwrócić uwagę na możliwości, jakie 
proponuje NFOŚiGW w ramach priorytetu nr 3 – ochrona atmosfery 
(3.1 poprawa jakości powietrza; 3.2 poprawa efektywności energetycz-
nej; 3.3 wspieranie rozproszonych OZE; 3.4 system zielonych inwestycji 
GIS). Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych są 
realizowane w ramach programu „Poprawa efektywności energetycz-
nej”. Jego celem jest wsparcie finansowe podmiotów, które w nowo-
budowanych budynkach przewidują zastosowanie technologii ogra-
niczających emisję CO2 oraz oszczędność energii. Beneficjentami tego 
programu mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawomocne po-
zwolenie na budowę oraz prawo do zarządzania nieruchomością, bądź 
też osoby fizyczne, na które deweloper (również spółdzielnia mieszka-
niowa) przeniesie prawo własności nieruchomości. Przedsięwzięciami 
finansowanymi ze środków tego programu są: zakup lub budowa domu 
jednorodzinnego, zakup mieszkania w budynku wielorodzinnym. Bene-
ficjenci uzyskają pomoc w postaci bezzwrotnej formy dofinansowania, 
za pośrednictwem banku, w wysokości 300 mln zł, z czego pula 100 mln 
zł zostanie rozdysponowana na przestrzeni lat 2013-2015, zaś pozostałe 
200 mln zostanie przyznana podmiotom w latach 2016-2018.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty kosztów kwalifikowa-
nych, które obejmują elementy budynku, w szczególności przezna-
czone na zakup oraz montaż instalacji ogrzewania, elektrycznej, wod-
nokanalizacyjnej, wentylacyjnej, a także elementów konstrukcyjnych 
i  izolacyjnych. 

W kolejnym z programów – „Prosument” beneficjantami pomocy 
mogą zostać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólno-
ty mieszkaniowe oraz jednostki samorządów terytorialnych i  ich 
związki. Przedmiot finansowania stanowić będą instalacje OZE lub 
produkujące energię elektryczną i cieplną w nowopowstałych, 
bądź istniejących budynkach mieszkalnych. W skład tych instalacji 
wliczają się: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolek-
tory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatro-
we, mikrokogeneracja.

Całkowity budżet tego projektu wynosi 600 mln zł. Okres pilota-
żowy obejmuje lata 2014-2015, w trakcie których rozdysponowana 
zostanie połowa tej kwoty na trzy podmioty: jst, WFOŚiGW oraz 
wybrany w wyniku przetargu – bank. Dla każdej z tych instytucji 
zostanie uruchomiona pula 100 mln zł. Dofinansowanie występuje 
w postaci pożyczki/kredytu preferencyjnego, którego oprocento-
wanie wynosi 1%, a maksymalny okres finansowania kredytem wy-
nosi 15 lat. Podczas okresu pilotażowego procent dofinansowania 
będzie wynosił 20-40%, natomiast od roku 2016 zmaleje do prze-
działu 15-30%, skutkiem tego, okres na realizację przedsięwzięcia 
równy jest 24 miesiące. Nabór do obu tych projektów jest ciągły.

Warto zwrócić uwagę również na programy międzydziedzinowe, 
takie jak: GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, czy też 
Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosz-
czędnej gospodarki. Szczegółowe informacje dotyczące obu tych 
programów przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym.

DOMY JEDNORODZINNE:

NF40 - EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 30 000 zł brutto
NF15 - EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 50 000 zł brutto

LOKALE MIESZKALNE:

NF40 - EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 11 000 zł brutto
NF15 - EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 16 000 zł brutto

Wysokość dofinansowania liczona jest na podstawie poniższych standardów:
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CZĘŚĆ 1) AUDYT ENERGETYCZNY/ELEKTROENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA. RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycz-
nej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 GWh/rok, w tym: audyty energetyczne procesów techno-
logicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej 
i chłodu, audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków. 

CZĘŚĆ 2) ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

Przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących popra-
wie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących 
obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym: 

1) technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez: energooszczędne systemy napędowe; systemy sterowania napędami np. poprzez insta-
lacje łagodnego rozruchu; energooszczędne silniki; falowniki do pomp i wentylatorów; energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania; wewnętrzne 
sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej; odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele 
fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji. 

2) technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez: izolacje i odwadnianie systemów parowych; odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, 
kolektory słoneczne, pompy ciepła; termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych; rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń; 
modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych; wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych; budowa/modernizacja własnych (wewnętrz-
nych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji. 

3) modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej,

4) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw. 

CZĘŚĆ 3) E-KUMULATOR - EKOLOGICZNY AKUMULATOR DLA PRZEMYSŁU. RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

1) zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych: przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyj-
nych lub urządzeń przemysłowych, w tym:  technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające wykorzystanie możliwie 
wszystkich składników stosowanych surowców; technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych systemy zamkniętych obie-
gów wody; technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania i/lub odpadów; technologie produkcji wypełniaczy mineralnych 
dla różnych gałęzi przemysłu, pigmentów ceramicznych z wykorzystaniem odpadów; instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżela-
znych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych; technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji 
z własnych odpadów, w tym osadów; modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody. 

2) ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery: przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania 
paliw o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż 20 MW i nie większej niż 40 MW, do wymogów określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji 
o takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym: modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw; 
modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; 
modernizacja istniejących instalacji spalania paliw do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT). 

3) energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów, w tym osadów ściekowych: przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu 
przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna, w tym: budowa nowych 
lub modernizacja istniejących instalacji energetycznego wykorzystania przemysłowych odpadów; budowa nowych lub modernizacja istniejących instala-
cji służących produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych we własnych procesach technologicznych i w spalarniach odpadów. Maksymalna nominalna 
moc instalacji dla termicznego przekształcania odpadów przemysłowych nie może przekroczyć 3 MW. 

Tryb składania wniosków: Tryb konkursowy

Beneficjenci: 
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący 
realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Warunki i forma 
dofinansowania

Dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych - dla części 1. 
Pożyczka do 75 % kosztów kwalifikowanych - dla części 2 i 3.

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
(program 5.8 NFOŚiGW)
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Zakres programu

Celem programu jest przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich wyniku in-
nowacyjnych technologii proekologicznych. Program realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
w 5 wybranych obszarach: 

• Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, 

• Efektywność energetyczna i magazynowanie energii, 

• Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, 

• Pozyskiwanie energii z czystych źródeł, 

• Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów. 

Tryb składania 
wniosków

Tryb konkursowy

Beneficjenci

Przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (zalicza się tu w szcze-
gólności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące sie rzemiosłem lub inną działal-
nością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą), posiadający siedzibę na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Konsorcjum naukowe - gdy w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i 
co najmniej jeden przedsiębiorca. Liderem konsorcjum jest przedsiębiorca. 

Grupa przedsiębiorców - działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzi co najmniej dwóch przedsię-
biorców. 

Warunki i forma 
dofinansowania

Dotacja

Wspieranie budownictwa energooszczędnego będzie wiązało się 
z korzyściami dla wszystkich. Począwszy od osób, które będą reali-
zowały projekty według „zielonych technologii” - stając się bardziej 
konkurencyjnymi przedsiębiorstwami na rynku. Poprzez osoby indy-
widualne, kupujące lokale, w których zastosowano energooszczędne 
rozwiązania, zaoszczędzą na wydatkach związanych z energią elek-

tryczną, cieplną oraz gazową. Aż do poprawy jakości środowiska w 
jakim żyjemy. Z całą pewnością budownictwo tradycyjne jest tańsze 
od budownictwa ekologicznego, dlatego też NFOŚiGW przedstawia 
możliwości dofinansowań w tym zakresie, jako czynnik stymulujący 
rozwój tego rodzaju działań. 

GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych
(program 5.9 NFOŚiGW)
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SAPLING

• nowe technologie w inżynierii środowiska
• przydomowe oczyszczalnie

• kamień naturalny – blaty   
 kuchenne, schody zewnętrzne 
 i wewnętrzne, obudowy   
 kominków, parapety

• projektowanie i budownictwo przemysłowe
• ochrona środowiska
• inwestycje mieszkaniowe

• projektowanie i budowa 
 instalacji fotowoltaicznych
• budynki inteligentne

• prace elektryczne
• elektroinstalatorstwo

• wentylacja, klimatyzacja, pompy ciepła
• kompleksowa realizacja inwestycji
• gruntowe wymienniki ciepła
• odnawialne źródła energii
• instalacje wod.-kan. i c.o.

• systemy szalunkowe• drzwi, okna, bramy

• kompleksowe roboty budowlane

• wynajem nieruchomości

• generalne wykonawstwo 
 inwestycji przemysłowych 
 i mieszkaniowych

• drzwi
• panele podłogowe
• parapety

• budownictwo modułowe
• generalne wykonawstwo

• okna, parapety

• stal budowlana
• stal konstrukcyjna
• transport międzynarodowy 24 tonowy
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• usługi glazurnicze
• malowanie
• tapetowanie
• tynki ozdobne, prace sztukatorskie,

 sufity podwieszane
• systemy dekoracyjne elewacji:

 - układanie FLEX-C-MENTU
 - układanie elastycznego piaskowca naturalnego

• materiały budowlane i sanitarne 
 od fundamentu aż po dach

• drzwi
• okna
• parapety
• schody

• klimatyzacja
• wentylacja
• pompy ciepła

• obsługa inwestycji budowlanych

• innowacyjne materiały budowlane
• chemia budowlana (grunty, kleje 
 do tapet, produkty specjalne)
• pasty dekoracyjne, bejce, lakiery
• werniksy, farby specjalne

• odwiery geotermalne
• serwis urządzeń cieplno mechanicznych
• nowoczesne technologie grzewcze
• warsztat mechaniczny
• usługi podnośnikowe

• farby, lakiery
• barwniki, pigmenty 
• badania naukowe i prace rozwojowe

• budowa domów energooszczędnych

• bramy
• okna
• drzwi
• parapety
• ogrodzenia

• rolety
• markizy
• moskitiery
• refleksole
• napędy

• beton towarowy
• kostka brukowa
• produkcja bloczków

• balustrady zewnętrzne i wewnętrzne
• ogrodzenia
• malowanie proszkowe

• kompozytowe drzwi wejściowe
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W swojej ofercie posiadamy m.in. drzwi których grubość skrzy-
dła wynosi 96mm, a trzecia uszczelka na obwodzie skrzydła i od-
powiednie okucia pozwoliły uzyskać współczynnik Ud = 0,7 W/
m2K. Oferta obejmuje aż dwanaście różnych wzorów skrzydeł 
drzwiowych wykonanych z drewna. Stopień przenikania ciepła 
jest niezwykle niski i wynosi zaledwie 0,7 W/m2K (jest to stopień 
przenikania skrzydła wraz z ościeżnicą i progiem), podczas gdy 
standardowe drewniane drzwi charakteryzują się przenikalno-
ścią na poziomie 1 – 1,9W/m2K. Zamek listwowy, drewniany próg, 
potrójny system uszczelek obwiedniowych, a także zastosowanie 
większej ilości materiału termoizolacyjnego w grubym na 96 mm, 
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Stolarka budowlana W. AWRUK
idealna w budownictwie pasywnym
Oferta drzwi energooszczędnych firmy Stolarka 
Budowlana W. Awruk stanowi odpowiedź na 
coraz popularniejsze w Polsce budownictwo 
energooszczędne i pasywne. Proponowane 
produkty wpisują się w najnowsze nurty nie
tylko technologiczne, ale także designerskie. 
Stolarka Budowlana W. Awruk prowadzi 
sprzedaż i montaż energooszczędnych drzwi, 
charakteryzujących się niezwykłym stopniem 
termoizolacyjności.
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AWRUK STOLARKA BUDOWLANA

ul. Wschodnia 4 
15-154 Białystok
tel. 85 675 55 00
info@awruk.com.pl 

SPECJALIZACJA 

Stolarka budowlana: drzwi, okna, podłogi, bramy,  
garażowe, zabudowy łazienkowe.

Kolekcja oferowana przez firmę Stolarka Budowlana W. Awruk 
to drzwi wyjątkowe, zaprojektowane tak, aby -poza spełnieniem 
wszystkich parametrów utrzymania energii w domu – również 
elegancko się prezentowały. Dodatkowo drzwi zewnętrzne cha-
rakteryzują się także profesjonalnymi zabezpieczeniami antywła-
maniowymi. Wyposażone zostały w wielobolcowe zamki klasy 4 
ENV oraz przeszklenia antywłamaniowe. Produkty są wykonane 
w zaawansowanej technologii i z najwyższej jakości materiałów. 
Wszystkie modele wytworzone są z klejonki drewna i są obłogo-
wane – dostępne w odcieniach dębu, orzecha amerykańskiego, 
sapeli, i innych w lakierach trasnparentnych, jak również w wykoń-
czeniu w farbach kryjących. Stolarka Budowlana W.Awruk to pol-
ska firma, która od 25 lat dostarcza rozwiązania w zakresie stolarki 

budowlanej. Głównymi obszarami działalno-
ści są: stolarka drzwiowa, stolarka okienna 
z pcv, drewna i aluminium, bramy garażo-
we oraz przemysłowe ogrodzenia posesyjne. 
Stolarka Budowlana 

W.Awruk to firma handlowa posiadająca wła-
sne zaplecze produkcyjne, lakiernicze, do-
świadczoną kadrę sprzedawców, konstruk-
torów oraz montażystów. Zapraszamy do 
współpracy architektów, developerów, nie-
zależnych inwestorów i instytucje. Współ-
pracujemy z każdym, kto ceni sobie facho-
we doradztwo i wysoką jakość produktów. 
W portfolio realizacji posiadamy setki pry-
watnych inwestycji budownictwa jedno- 
i  wielorodzinnego, hotele, obiekty użytecz-
ności publicznej. Posiadamy doświadczenie 
obsługi inwestycji w Europie. Są to m.in. 
drewniane domy modułowe na terenie 
Niemiec, Anglii, Skandynawii (Norwegia). Do-
bieramy produkt do każdej inwestycji, nieza-

leżnie od jej skali i przeznaczenia. Doradzamy i montujemy stolar-
kę drzwiową, stolarkę okienną z pcv i drewna, aluminiowe systemy 
fasadowe, bramy garażowe. Specjalizujemy się w drewnianej sto-
larce drzwiowej i jej różnych typach, m.in. przeciwpożarowej, 
akustycznej oraz zabudowach całościennych (drzwi ukryte).

sosnowym skrzydle, minimalizują straty energii cieplnej, nawet 
przy bardzo dużych różnicach temperatur wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. W wielu przypadkach w produktach z tej serii zastoso-
wane zostały przeszklenia, nie większe niż 0,11 m2, z wypełnio-
nych argonem, z dwukomorowym zestawem szybowym z szybą 
niskoemisyjną. Bardzo dużym atutem jest estetyka prezentowa-
nych produktów. Łączą one w sobie klasyczną elegancję drewna z 
różnego typu dodatkami, czyniącymi zadość wymogom współcze-
snego designu. Różnego typu elementy ze stali nierdzewnej, jak i 
atrakcyjne wizualnie przeszklenia, wpływają na wyjątkowość serii. 
Szeroka paleta barw sprawia, że każdy jest w stanie znaleźć tu mo-
del doskonale dopasowany do jego osobistego gustu i preferencji. 
Dodatkową opcją są projekty indywidualne, w których klient
sam jest w stanie wybrać rodzaj designu 
zewnętrznego jaki jego najbardziej inte-
resuje. Stwarza to możliwość dopasowa-
nia wyglądu drzwi do unikalnego wykoń-
czenia budynku, jak i szerokie spektrum 
współpracy z architektami stylizującymi 
wykończenia pod najbardziej wymagają-
cych klientów. Atuty kolekcji skierowanej 
do budownictwa energooszczędnego to 
przede wszystkim zwiększone parame-
try izolacyjności termicznej, zastosowanie 
materiałów przyjaznych środowisku, ale 
także nowoczesne wzornictwo i najwyższa 
jakość. Dobierając dostawców kładliśmy 
nacisk na zastosowanie specjalistycznych 
elementów konstrukcyjnych, które maksy-
malnie obniżają straty ciepła. 

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom za-
stosowanym przy produkcji oferowanych 
drzwi oszczędność energii może stać się 
standardowym parametrem drzwi, a nie 
tylko ekologiczną modą. Warto uświadomić sobie, że przecięt-
ne gospodarstwo domowe w mieszkaniu pasywnym zużywa 
rocznie poniżej 15 Wh/m2 energii, podczas gdy normalne – około 
120 Wh/ m2. Zysk z bycia ECO może więc sięgnąć nawet do kilku-
nastu tysięcy złotych rocznie. Stolarka Budowlana W. Awruk po-
siada bogatą kolekcję drzwi o parametrach technicznych, dzię-
ki którym możliwe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury 
w mieszkaniu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia ener-
gii. Tego typu produkty mogą dodatkowo być wyposażone w „cie-
płe” progi, których zastrzeżona konstrukcja w jeszcze większym 
stopniu redukuje straty ciepła i zabezpiecza przed wyraszaniem 
pary wodnej. Najwyższa jakość komponentów gwarantuje wyso-
ką trwałość progu i estetykę. Kluczem do odporności na warunki 
atmosferyczne jest specjalny system uszczelkowania. 

Wschodni Klaster Budowlany
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DANWOOD  S. A. 
z Bielska Podlaskiego 
- największy producent domów 
gotowych w Polsce
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DANWOOD S. A.

17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Brańska 132

Tel.  + 48 85 730 00 11 - centrala
  + 48 85 730 00 33 - dział sprzedaży
Fax: + 48 85 730 00 00
 info@danwood.pl
    www.danwood.pl

SPECJALIZACJA 

Budowa domów prefabrykowanych w systemie drewnianej kon-
strukcji szkieletowej.

Danwood S. A. z Bielska Podlaskiego już od 17 lat zajmuje się 
budową domów prefabrykowanych w systemie drewnianej 
konstrukcji szkieletowej dla klientów indywidualnych. W tym 
czasie firma zyskała ponad 4,5 tys. klientów, a jej realizacje można 
spotkać w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Szwecji oraz Polsce
  
Swoim klientom Danwood oferuje szeroki wybór gotowych pro-
jektów domów – od bungalowów, poprzez domy półtora- i dwu-
kondygnacyjne, po domy dwurodzinne, w różnych stylach – tra-
dycyjnym i nowoczesnym. Klienci mogą wybrać 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 do czasu 
dostarczenia oraz zmontowania – może wynosić tylko 6 miesię-
cy. Zarówno ściany wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz elemen-
ty dachu domu produkowane są w nowocześnie wyposażonym 
Zakładzie Produkcji Domów. Następnie poszczególne prefabry-
kowane elementy przetransportowane zostają na miejsce budo-
wy, gdzie montuje się je na wykonanych wcześniej fundamentach. 
Każdy dom zostaje zmontowany i wykończony przez wykwalifi-
kowaną grupę specjalistów budowlanych. Firma zapewnia swoim 
klientom kompleksową obsługę – od doradztwa, poprzez przy-
gotowanie projektu, aż po budowę domu i wykończenie wnętrz.
Wysoką jakość oraz precyzyjne wykonanie - od produkcji, poprzez 
montaż, aż po wykończenie - gwarantują znak jakości RAL, Certyfikat 
ISO-9001 oraz stała kontrola materiałów przez Instytut Kontroli Ma-
teriałów dla Budownictwa w Dreźnie. Jako jeden z nielicznych pod-
miotów w Polsce, Danwood oferuje klientom 30-letnią gwarancję 
na elementy konstrukcyjne podlegające obliczeniom statycznym.
Domy Danwood posiadają doskonałe właściwości termoizolacyjne. 
Solidna, drewniana konstrukcja szkieletowa wypełniona jest weł-
ną mineralną, która sprawia, że ciepło pozostaje we wnętrzu domu.  
Firma opracowała supertermiczną ścianę zewnętrzną o wyjątkowo 
niskim współczynniku przenikania ciepła U=0,13 W/(m2K). To roz-
wiązanie – w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnej techniki 
grzewczej, opartej na odnawialnych zasobach: kolektorów słonecz-
nych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych i wentylacji z odzyskiem 
ciepła – zdecydowanie obniża koszty ogrzewania oraz sprawia, że 
oferowane domy są energooszczędne, ekologiczne i przyjazne dla 
środowiska. Zapotrzebowanie energetyczne w domach Danwood 
waha się od 40 do 70 kWh/m2 rok, co bezpośrednio przekłada się na 
niższe koszty ogrzewania. Firma ma wieloletnie doświadczenie w bu-
dowaniu domów spełniających najwyższe standardy domów ener-
gooszczędnych oraz wiedzę i zasoby pozwalające na realizacje tego 
typu projektów. Już teraz wszystkie domy budowane przez firmę 
spełniają wymagania stawiane przez Unię Europejską dotyczące bu-
dowy domów energooszczędnych, które mają obligatoryjnie wejść w 
życie w Polsce w 2020 roku. Przepisy te zakładają, że dzięki wykorzy-
staniu nowoczesnej techniki wszystkie domy będą energooszczęd-
ne, tzn. mają nie zużywać energii do ogrzania i zasilania klimatyzacji.

Wschodni Klaster Budowlany
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Biogazownie rolnicze 
od przedsiębiorstwa

EKO-SYSTEM
Przedsiębiorstwo Budowlane Eko-System Kostro, Radlmacher s.j. było wykonawcą robót 
budowanych wraz z zagospodarowaniem terenu biogazowi rolniczej w Rybołach (gmina 
Zabłudów, powiat białostocki) - prac realizowanych na zlecenie Adler Biogaz Sp. z o.o. 
Przedsięwzięcie polegało na budowie biogazowni rolniczej o łącznej mocy dwóch kogeneratorów 
1,052 MW, wykorzystującej powstający w procesie fermentacji metanowej biogaz do skojarzonej 
produkcji energii elektrycznej.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EKO-SYSTEM 
KOSTRO, RADLMACHER S.J. 

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

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

Bazowym surowcem do produkcji biogazu są: obornik od trzody 
chlewnej i obornik kurzy oraz kiszonka z kukurydzy całej. Inwestycja 
była realizowana w latach 2012 – 2014 w pobliżu miejscowości 
Ryłoby, przy drodze krajowej nr 19 (Białystok-Lublin).

O lokalizacji biogazowni spółki Adler Biogaz zadecydowały głównie: 
łatwy dostęp do substratów używanych do produkcji biogazu 
i dostęp do pobliskiej elektroenergetycznej sieci przesyłowej. 
Realizacja biogazowi rolniczej w Rybołach stanowi ważny kierunek 
w rozwoju nowoczesnego rolnictwa, u podstaw którego znajduje 
się troska o stan środowiska naturalnego i dobro społeczności 
lokalnych.

Generalnie produkcja biogazu przynosi szereg korzyści,  
z katalogu których należy wymienić kilkanaście najważniejszych:
• energia ze źródeł odnawialnych – lepsze środowisko 

naturalne,
• rozproszone źródła energii – większe bezpieczeństwo 

energetyczne,
• możliwość utylizacji odpadów powstającymi w przemyśle 

rolno-spożywczym, rolnictwie, gospodarce komunalnej,
• ograniczenie uciążliwości dłuższego gromadzenia 

i stosowania surowego obornika do nawożenia pól 
uprawnych (możliwość zbytu biomasy przez rolników),

• zniszczenie ewentualnych bakterii i patogenów w procesie 
fermentacji,

• zniszczenie nasion chwastów w fermentacji,
• lepsze wykorzystanie azotu z produktu pofermentacyjnego,
• po separacji produktu pofermentacyjnego – dalsza 

optymalizacja wykorzystania azotu w nawożeniu,
• redukcja uciążliwości zapachowych związanych z  nawożeniem pól,

• sprzedaż energii elektrycznej, co jest podstawą opłacalności 
inwestycji,

• tworzenie nowych miejsc pracy,
• szanse rozwojowe gospodarstw rolnych,
• rozwój lokalnej infrastruktury,
• poprawa bilansu energetycznego kraju,
• promocja gminy.

Przedsiębiorstwo Budowlane Eko-System Kostro, Radlmacher s.j 
zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji. Przeprowadzamy 
cały proces: od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, przez 
projektowanie, wykonawstwo, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, 
aż po uruchomienie obiektów:

• galerii handlowych oraz pawilonów handlowo – usługowych,
• hal przemysłowych,
• budynków użyteczności publicznej,
• salonów samochodowych ze stacją obsługi pojazdów,
• budynków jedno- i wielorodzinnych,
• ochrony środowiska.

Wschodni Klaster Budowlany
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Naszym Klientom zapewniamy najwyższe standardy komfor-
tu użytkowania systemów o każdej porze roku. Wspieramy bu-
downictwo ekologiczne poprzez opracowywanie i dostarczanie 
rozwiązań umożliwiających wykorzystanie energii odnawial-
nych. Przykładem jest system Multi V Water, wykorzystujący 
energię geotermalną jako stałe źródło ogrzewania i chłodzenia, 
w którym czynnikiem chłodniczym jest woda. System ten jest w 
szczególności dedykowany dla wieżowców i budynków wielko-
powierzchniowych. Firma LG jako światowy, wiodący dostaw-
ca innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów ogrzewania 
wentylacji i klimatyzacji, projektuje i tworzy wysokowydajne 
oraz niezawodne systemy,mając na względzie zadowolenie ro-
snącej rzeszy swoich klientów.

Strategia produktów Green LG zakłada minimalizację ingerencji 
w środowisko naturalne na każdym etapie tworzenia i funkcjono-
wania produktu, począwszy od wdrażania rozwiązań o wysokiej 

efektywności energetycznej, po redukcję zużycia materiałów przy 
konstruowaniu urządzeń, przyczyniając się do poprawy jakości 
życia każdego z nas. W ofercie LG posiada urządzenia dedykowane 
dla średniej wielkości biur, sklepów oraz rezydencji.

Firma Felix w swojej ofercie posiada także najnowszy produkt z za-
kresu wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji:
MULTI V IV firmy LG – efekt dążenia firmy do osiągnięcia doskona-
łości technologicznej i użytkowej. Wysoką wydajność systemów 
VRF zapewniają 4 kluczowe elementy: sprężarka, wymiennik cie-
pła, dystrybucja czynnika chłodniczego oraz technologia zarządza-
nia olejem. Systemy VRF są powszechnie uważane za najbardziej 
zaawansowane i uniwersalne rozwiązania klimatyzacyjne dostęp-
ne na rynku. Zapewniają one najwyższe standardy komfortu ich 
użytkownikom oraz są szczególnie cenione przez przedsiębiorców, 
inżynierów projektów oraz zarządców nieruchomości, ze względu na 
swą niezawodność, energooszczędność oraz łatwość w instalacji.
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FELIX - rozwój technologii 
przyjaznych środowisku naturalnemu 
gwarantem bezpiecznej przyszłości
Firma Felix specjalizuje się w kompletnych rozwiązaniach systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, których insta-
lacja może być w pełni adaptowalna do każdych warunków środowiskowych - zarówno w obiektach nowo budowanych, 
jak i już istniejących. Urządzenia klimatyzacji i ogrzewania LG oferowane przez firmę Felix są stale udoskonalane w kie-
runku oszczędności energii, redukcji użycia niebezpiecznych materiałów i zwiększenia ochrony środowiska naturalnego.
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REGUŁA „20”
W 2008 roku Parlament Europejski zatwierdził pakiet projektów 
legislacyjnych (znanych jako „Reguła 20”), które umożliwią osią-
gnięcie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom  
klimatycznym. UE zakłada do 2020 roku: ograniczenie zależności 
od pierwotnych źródeł energii o 20%, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% oraz zwiększenie udziału źródeł odnawial-
nych w bilansie energetycznym do 20%.

W celu obniżenia zużycia energii elektrycznej i zwiększenia świa-
domości użytkowników, wszystkie urządzenia dostępne na rynku 
europejskim muszą być oznakowane etykietą wydajności energe-
tycznej, informującą o klasie energetycznej, rocznym zużyciu ener-
gii oraz o szeregu innych parametrach związanych z zapotrzebowa-
niem na energię elektryczną.

W najbliższym czasie zakłada się, że współczynnik sezonowej wydaj-
ności będzie dokładnie odzwierciedlał rzeczywistą wydajność urzą-
dzeń klimatyzacyjnych. Aktualnie najczęściej stosowanym współ-
czynnikiem określającym wydajność energetyczną jest EER dla 
ogrzewania i COP dla chłodzenia. Dlatego dotychczas większość pro-
ducentów systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji koncen-
trowało się na zwiększaniu efektywności swoich produktów poprzez 
prace skupiające się na poprawie tych właśnie współczynników.  
Jednak w praktyce współczynniki EER i COP bywają niemiarodajne, 
ponieważ określają poziom poboru mocy w porównaniu do mocy 
wyjściowej tylko w określonych laboratoryjnie warunkach.

Jednym z powodów dzięki którym systemy VRF osiągają lepszą wydaj-
ność sezonową w porównaniu do urządzeń konwencjonalnych, jest 
ich skuteczniejsza praca przy niepełnym obciążeniu. Przez 98% czasu 
pracy systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji działają przy nie-
pełnym obciążeniu, osiągając realnie wydajność w granicach 40-80%.

W efekcie wysokie nominalnie współczynniki EER i COP są nieade-
kwatne do realnych poziomów efektywności. Dlatego EUROVENT 
dąży do zupełnego zastąpienia współczynników EER i COP współ-
czynnikami: SEER (określającym sezonową efektywność energe-
tyczną - standardowy współczynnik) oraz ESEER (określającym 
sezonową efektywność energetyczną przy niepełnym obciążeniu). 
Oferowane przez firmę Felix urządzenia MULTI V IV LG charakte-
ryzują się oszczędnością poboru energii na przestrzeni roku rzędu 
41% w stosunku do MULTI VIII.

Firma FELIX która istnieje na rynku od 20 lat, specjalizuje się w wy-
konywaniu klimatyzacji do wszystkich pomieszczeń, wentylacji, 
instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Wykonujemy 
usługi w pomieszczeniach biurowych i domach prywatnych oraz 
prowadzimy inwestycje budowlane. 

Największe nasze inwestycje to:
Campus Uniwersytetu w Białymstoku, biurowiec firmy KAN 
w Kleosinie, sieć banków PKO BP, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego. Dostarczamy innowacyjne urządzenia klimaty-
zacyjne i systemy cieplne z wykorzystaniem energii odnawialnej, 
z usługą montażu i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych.

Strategia produktów Green oferowanych przez firmę Felix  
opiera się na sześciu filarach:

I.  Redukcja zużycia zasobów naturalnych
 • Zmniejszenie wagi / rozmiarów urządzeń
 • Używanie surowców wtórnych

II.  Poprawa recyklingu
 • Stosowanie materiałów zdatnych do powtórnego wykorzystania
 • Możliwość łatwego rozdzielania materiałów składowych

III.  Zwiększenie efektywności energetycznej
 • Obniżenie zużycia energii w trybie pracy
 • Redukcja zużycia energii w trybie czuwania

IV.  Zarządzanie niebezpiecznymi substancjami
 • Redukcja użycia metali ciężkich i innych niebezpiecznych materiałów

V.  Środowisko domowe
 • Ograniczenie poziomu hałasu i wibracji

VI.  Redukcja emisji CO2
 • Wykorzystanie energii odnawialnej
 • Obniżenie emisji CO2 w całym okresie użytkowania produktu

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWO-REMONTOWE

„FELIX” MAREK DANILCZUK

Białystok – Fasty ul. Szosa Knyszyńska 8

tel/fax 85 675 33 83  
kom. 508 280 535 
www.phfelix.pl 
biuro@phfelix.pl

SPECJALIZACJA 

Wykonawstwo klimatyzacji do wszystkich pomieszczeń,
wentylacji, instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych

Wschodni Klaster Budowlany
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FERROX - usługi dedykowane 
branży energetycznej

KONTAKT 
Ferrox Sp. z o.o.

15 – 121 Białystok
ul. Gen. Władysława Andersa 15

tel./fax  +48 85 888 00 00
ferrox@ferrox.pl

www.ferrox.pl 

Firma FERROX Sp. z o.o. już od 25 lat działa na rynku usług dla ener-
getyki i w tym okresie nabyła duże doświadczenie, stale podno-
sząc swoje kwalifikacje. Za swoją działalność spółka otrzymała tytuł 
Przedsiębiorstwa Fair Play, Medal Europejski za produkcję i montaż 
konstrukcji stalowych, odwierty geotermalne pod pompy ciepła 
i  ekologiczne technologie grzewcze (kolektory solarne, pompy cie-
pła) a ponadto Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu. Firma po-
siada System Zapewnienia Jakości ISO 9001:2009. Przedsiębiorstwo 
aktualnie zatrudnia ponad 100 osób, w tym wysokokwalifikowaną 
kadrę inżynierską i pracowników z uprawnieniami niezbędnymi do 
wykonywania prac specjalistycznych. Ferrox doskonali i poszerza swe 
usługi w zakresie instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

Działania firmy w zakresie energii odnawialnej koncentrują się 
na kompleksowej realizacji nowych obiektów, jak również mo-
dernizacji istniejących w oparciu o odnawialne źródła energii. 

Jesteśmy zaangażowani w:

a)  projektowanie, wykonawstwo, nadzór nad realizacją  
nowoczesnych instalacji grzewczych z pompami ciepła, 
kolektorami słonecznymi;

b)  projektowanie i wykonawstwo dolnych źródeł do pomp ciepła 
wraz z odwiertami pionowymi do 200 metrów głębokości 
(na potrzeby pozyskania energii geotermalnej);

c)  montaż kotłowni na bazie kotłów na pellety, słomę, biomasę;
d)  realizację systemów BMS (Building Management System)  

na wykonywanych przez nas instalacjach.
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Firma FERROX Sp. z o.o. została założona w 1989 roku w wyni-
ku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok i od początku 
 zajmowała się energetyką zawodową m.in. serwisowaniem kotłów 
 i turbin w elektrowniach zawodowych i zakładach przemysłowych.  
Najnowszą gałęzią firmy - rozwijaną już od 10 lat - są usługi 
w zakresie energii odnawialnej. Nasze inwestycje wykonujemy na 
terenie Unii Europejskiej. Szukamy podmiotów zainteresowanych 
wspólną realizacją inwestycji z zastosowaniem odnawialnych  
źródeł energii.
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prt gwintowany 12mmx150mm

nakrtka do płynnej regulacji wysokoci

rurka dystansowa o długosci 100 mm

płaskownik o długoci 200mm z otworami montaowymi fi 8mm

Zakres regulacji wysokoci od 190mm do 230 mm.
Przy pełnym wykrceniu mona osign 250 mm.
Montaysta moe doci zarówno rurk dystansow
jak i prt gwintowany aby zmniejszy zakres regulacji.

200
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Stopka podokienna, uniwersalna z otworami fi 6 mm.
Moliwo przykrcenia do ocienicy jak i do
listwy podparapetowej.

KOTWA OKIENNA KOD 200
do montau drzwi tarasowych i balkonowych
oraz okien

IRENEUSZ KOZŁOWSKI S.A.
kotwy do pasywnego montażu okien

Spółka Ireneusz Kozłowski jest producentem wszelkiego rodzaju 
elementów ze stali dla budownictwa. W swej ofercie posiada między 
innymi kotwy do ciepłego (pasywnego) montażu okien. Kotwy 
tego producenta posiadają płynną, trójpłaszczyznową regulację, 
umożliwiają montaż nawet dużych, ciężkich okien. Rozwiązanie 
techniczne Ireneusz Kozłowski S.A. umożliwiają maksymalne 
wysunięcie montowanego okna, bez konieczności stosowania 
dodatkowych konstrukcji wsporczych. Istnieje możliwość zamówienia 
kotew na dowolny wymiar i kształt. 

Produkowane przez firmę kotwy posiadają:
» płynną regulację wysokości za pomocą śruby gwintowanej (M12) 

do 25 cm,
» otwory umożliwiające przykręcenie do ościeżnicy (podłoża),
» kotwa umożliwia wysunięcie okna w warstwę docieplenia,
» kotwy są w całości ocynkowane,
» stabilne, wykonane z materiałów o dużych przekrojach,
» podstawa - model KOD-200, KOS-150, KOM-200 - płaskownik o 

długości 20 cm,
» podstawa - model RKOD-200, RKOM-200 - wzmocniona, 

profilowana podstawa z płynną regulacją wysięgu,
» w zestawie nakrętka umożliwiająca regulację wysokości.

Firma Ireneusz Kozłowski SA istnieje od 1956 roku. Od dwóch 
pokoleń zajmujemy się kowalstwem artystycznym. Specjalizujemy 
się w kowalstwie architektonicznym. Wykonujemy m.in. bramy, furtki, 
ogrodzenia, balustrady, meble domowe i ogrodowe. Realizujemy 
oferty od standardowych po nietypowe – na każdy wymiar i o 
dowolnym wzorze. Zajmujemy się także różnego rodzaju usługami 
ślusarskimi i automatyzacją. Posiadamy nowoczesną, największą w 
regionie malarnię proszkową.

Gamę produktową Ireneusz Kozłowski SA tworzą:
» balustrady wewnętrzne i zewnętrzne,
» konstrukcje schodów,
» bramy, ogrodzenia, słupki ogrodzeniowe,
» konstrukcje stalowe,
» akcesoria ogrodowe i meblowe,
» automatyka do bram,
» usługi wstawiania bram garażowych,
» usługi malowania proszkowego.

KONTAKT
Ireneusz Kozłowski SA

Szosa Knyszyńska 8B
15-694 Białystok

tel./fax +48 85 74 666 89
biuro@ireneuszkozlowski.pl

www.ireneuszkozlowski.pl
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Akademia Dzieci Ciekawych Świata 

realizacja firmy                        SUWAŁKI
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Firma IZOTERM s. c. Usługi Instalacyjne swoją „przygodę” z Akade-
mią Dzieci Ciekawych Świata (Suwałki, ul.Młynarskiego 2) rozpo-
częła w 2011 roku od wykonawstwa przyłączy oraz instalacji wodno 
- kanalizacyjnych. Dużym utrudnieniem było dostosowanie bu-
dynku wybudowanego w latach 80-tych w zakresie infrastruktury 
technicznej do obecnie obowiązujących standardów. W miarę po-
znawania założeń i planów Inwestora co do obiektu, zasugerowa-
liśmy kilka zmian do dokumentacji projektowej przekazanej nam 
na etapie podpisywania Umowy. Zaproponowaliśmy Inwestorowi 
zamianę instalacji kanalizacji deszczowej z tradycyjnej, grawita-
cyjnej (zaprojektowane zostało 11 szt. pionów kanalizacji deszczo-
wej wewnątrz budynku o średnicy 200mm) na instalację podci-
śnieniową (do odprowadzenia wody z dachu o powierzchni ponad 
1100m2 wystarczyły dwa piony o średnicach 90 i 75mm). Kolejną 
propozycją była zmiana instalacji ogrzewania obiektu z instalacji 
mieszanej (podłogowo – grzejnikowej) na instalację podłogową z 
„inteligentnym” sterowaniem Legrand MyHome - pozwalającym na 
precyzyjną termoregulację setek obiegów grzewczych (instalacja 
ma prawie 5 km długości łącznej rur) podzielonych na ponad 20 
stref temperaturowych. Ostatnią, najbardziej poważną zmianą za-
proponowaną Inwestorowi było przeprojektowanie układu wenty-
lacji mechanicznej. Pierwotny projekt zakładał wentylowanie całe-
go obiektu (7.600 m2 powierzchni całkowitej, 28.000 m3 kubatury) 
za pomocą dwóch układów – jednego na obiekt szkoły łącznie z 
częścią zaplecza sanitarnego i kuchni, drugiego na salę sportową 
i salę bankietową. Projekt zamienny, który opracowaliśmy zakłada 
podział instalacji wentylacji na cztery układy:

• wentylacja mechaniczna wywiewna z sanitariatów,
• wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna obiektu 

szkoły z rekuperacją,
• wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna kuchni 

przemysłowej z rekuperacją,
• wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna sali 

balowej, sali sportowej i siłowni z rekuperacją i gruntowym 
wymiennikiem ciepła.

Zadaniem, z jakim przyszło nam się „zmierzyć” na obiekcie Akade-
mii Dzieci Ciekawych Świata było zaprojektowanie i zamontowa-
nie zestawu pomp ciepła o łącznej maksymalnej mocy grzewczej 
56 kW oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp. W związku z tym, 
że Inwestor postawił sobie za cel wybudowanie obiektu jak najbar-
dziej energooszczędnego (o czym świadczy chociażby izolacja ścian 
w postaci 20 cm styropianu, wielokrotne pomiary termowizyjne wszel-
kich szczegółów w obiekcie w celu maksymalnego wyeliminowania 
mostków cieplnych, wewnętrzne oświetlenie w większości wykona-
ne w technologii LED), zaprojektowany przez nas zestaw pomp ciepła 
Mitsubishi serii Mr. Slim Zubadan w całości pokryje zapotrzebowanie 
na ciepło obiektu w okresie wiosennym, letnim (ciepła woda użytko-
wa), jesiennym, jak również przez większą część okresu zimowego. 

KONTAKT
IZOTERM S. C. USŁUGI INSTALACYJNE

16 – 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
izotermsuwalki@wp.pl +48 87 566 37 39

mostowski.edward@wp.pl +48 515 164 706
mostowski.michal@wp.pl +48 505 673 525

Instalacja fotowoltaiczna wykonana we współpracy z firmą  
Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j. umożliwi zaś obniżenie kosz-
tów utrzymania obiektu, związanych m.in. z rachunkami za energię 
elektryczną

Katalog prac wykonanych w obiekcie:

• przyłącza wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
wraz z separacją substancji ropopochodnych,

• instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, 
kanalizacji sanitarnej,

• instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej,
• instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie podłogowe 

w całym obiekcie szkoły, ogrzewanie nadmuchowe sali 
sportowej i siłowni,

• technologia węzła cieplnego z uwzględnieniem sterowania 
pracą pomp ciepła,

• instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 
z rekuperacją całego obiektu–przedszkole, szkoła i 
gimnazjum, kuchnia,

• instalacja wentylacji sali gimnastycznej i sali balowej 
z wykonaniem wymiennika gruntowego,

• instalacja klimatyzacji sali balowej,
• instalacja pomp ciepła powietrze - woda do wspomagania 

pracy układu grzewczego,
• instalacja fotowoltaiczna o mocy 40kW.

IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne specjalizuje się w wykonawstwie, 
projektowaniu, nadzorowaniu oraz kierowaniu robotami budowla-
nymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych oraz ciepłowniczych, 
a także w zakresie szeroko pojętych odnawialnych źródeł ener-
gii. Oferujemy możliwość koordynacji działań od koncepcji, przez 
projekt i jego uzgodnienia do realizacji i odbiorów końcowych in-
westycji. Dostarczamy profesjonalne usługi w zakresie projekto-
wania i wykonawstwa budynków jednorodzinnych, wielorodzin-
nych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych w 
zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, grun-
towych wymienników ciepła; instalacji centralnego ogrzewania 
(grzejnikowych, podłogowych i nadmuchowych); instalacji, sieci 
zewnętrznych i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, gazowych, ciepłowniczych wraz z zagospodarowa-
niem wód opadowych i nawadnianiem terenów zielonych; źródeł 
ciepła: kotłowni, węzłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła; 
instalacji fotowoltaicznych.
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Od zastosowanych materiałów i systemów zależeć będzie komfort 
jego użytkowania przez wiele lat. Coraz większą wagę przywiązu-
jemy do aspektów związanych z energooszczędnością i ochroną 
środowiska – wyzwań dzisiejszego świata. Często powstaje więc 
pytanie: co wybrać, aby optymalnie zaplanować inwestycję, która 
spełni nasze oczekiwania wobec:

• niskich rachunków,
• ochrony środowiska naturalnego,
• potrzeby komfortu ciszy i bezpieczeństwa,
• życia w estetycznych i doświetlonych pomieszczeniach,
• mieszkania w budynkach z dobrym mikroklimatem 

bez grzybów i pleśni.

Odpowiedzią i idealnym rozwiązaniem jest tutaj Program Saint-Go-
bain Multi-Comfort firmy Kamir, którego zestawienie materiałów i 
technologii, które pozwolą osiągnąć maksymalny poziom komfor-
tu przy zachowaniu korzystnego bilansu energetycznego. 

KAMIR: program Saint-Gobain Multi-Comfort 
gwarancją korzystnego bilansu energetycznego
ZASADY PROGRAMU:
Program Saint-Gobain Multi-Comfort firmy Kamir

1.  Komfort akustyczny - ściany i stropy zostały zaprojektowa-
ne tak, aby zapewnić optymalny poziom hałasu w pomiesz-
czeniach. W projektach Multi-Comfort poziom dzwięko-
chłonności ścian zewnętrznych określa się na minimum 58 
Db, a ścian wewnętrznych na minimum 38 dB.

2.  Komfort bezpieczeństwa - Rozwiązania Multi-Comfort za-
pewniają poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów 
wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pro-
dukty ISOVER i RIGIPS są niepalne.

3.  Komfort termiczny - projekt opisuje czynniki fizyczne de-
cydujące o postrzeganiu otoczenia jako komfortowego ter-
micznie. Jest to różnica temperatur w poszczególnych miej-
scach pomieszczeniach - nie wyższa niż 3 st C oraz szybkość 

przemieszczania się miast powietrza w pomieszczeniu – nie 
większa niż 0,2 m/s latem i 0,15 m/s zimą.

4.  Komfort ekonomiczny - Standard Multi-Comfort oznacza 
wiele korzyści ekonomicznych, co potwierdza ekspertyza 
Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Celem programu 
jest osiągnięcie zapotrzebowania na energię pierwotną dla 
budynku o niemal zerowym zużyciu energii.

5.  Komfort estetyki - obalamy mit że budynki niskoenerge-
tyczne muszą być brzydkie. Odpowiednie przeszklenia za-
pewniają wysoki poziom światła dziennego i doskonałą 
przestrzeń wewnątrz.

6.  Komfort ekologiczny - Produkty Saint-Gobain posiadają 
deklaracje środowiskowe oraz atesty ekologiczne, są wy-
twarzane z naturalnych materiałów i przetworzonych su-
rowców wtórnych.
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KAMIR PHU Sp. z o.o.

Biuro Handlowe, Hurtownia
ul. Elewatorska 13
15-620 Białystok

tel.  85 662 93 23
fax.  85 662 76 52
kamir@kamirphu.pl

Centrum Dachowe
ul. Ciołkowskiego 171
15-516 Białystok

tel.  85 743 32 33
fax.  85 743 74 03
centrumdachowe@kamirphu.pl

Dzięki kompleksowemu podejściu do tematu standard Multi-Com-
fort urzeczywistnia ideę wielowymiarowego komfortu życia. Po-
nadto w oparciu o liczne analizy i raporty systemy Multi- Comfort 
są tańsze w porównaniu z tradycyjnymi formami budownictwa na-
wet o 37%. Przy czym produkty te charakteryzują się niską awaryj-
nością i solidną konstrukcją na lata, a ich montaż jest szybki i bez-
pieczny. W projekcie Multi-Comfort wykorzystywane są produkty 
członków grupy Saint-Gobain. 

Są to produkty o unikatowych cechach wykorzystywane m in. do: 

» Izolacji cieplnej i akustycznej ścian i stropów i poddaszy
Izolacja termiczna trudnodostępnych elementów dzięki wełnie 
szklanej ISOVER Multimax 30 o najniższym współczynniku 
przewodzenia ciepła na rynku (λ=0,030) zapewnia minimum 
strat ciepła przy optymalnej grubości izolacji. 

» Elewacji
Tynki WEBER, które produkowane są na bazie białego marmuru, 
co pozwala uzyskiwać „czyste kolory”.  
Dodatkowo na tynki zewnętrzne można otrzymać 7 lat  
gwarancji (nawet z możliwością przedłużenia do 10 lat). 

» Izolacji
Masa bitumiczna Weber tec. Superflex 10, przeznaczona do 
trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Nie zawiera 
rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na 
środowisko.

» Budowy ścian wewnętrznych
Płyta gipsowo-kartonowa Rigips AKU-Line umożliwiająca 
budowę kompletnych systemów ścian o wyższej izolacyjności 
akustycznej nawet o 5-7 Db w stosunku do analogicznych ścian 
typowych.

W projektach domów Saint-Gobain Multi-Comfort używane są ma-
teriały, których wpływ na środowisko naturalne został zmierzony. 
Oznacza to, że firma zbadała jak produkt wpływa na środowisko w 
całym cyklu jego życia . Taka „miarą” jest deklaracja środowiskowa 
produktu, którą posiadają firmy ISOVER I GLASS. Pozostałe marki 
Saint-Gobain są w trakcie procesu wdrażania tej deklaracji. 

Firma KAMIR współpracuje z firmami z grupy Saint-Gobain od kilku-
nastu lat. Bliska jest nam idea Multi-Comfortu – programu, który ze-
stawił sprawdzone materiały i tak dopasował do nich technologię, aby 
osiągnąć maksymalny poziom zadowolenia. Przedsiębiorstwo KAMIR 
jest jednym z największych dystrybutorów materiałów budowlanych 
w Polsce północno - wschodniej. Strategia handlowa firmy kładzie na-
cisk na kompleksową obsługę klienta począwszy od fachowego do-
radztwa po transport i rozładunek materiałów na budowie. W chwili 
obecnej jesteśmy specjalistami w następujących segmentach:

» WYROBY HUTNICZE - stal zbrojeniowa, kształtowniki, rury, 
blachy, siatki,

» MATERIAŁY ŚCIENNE - ceramika budowlana, cegły i boczki 
silikatowe, beton komórkowy, cegły klinkierowe,

» POKRYCIA DACHOWE - dachówki ceramiczne i cementowe, 
blachy dachówkowe, gonty bitumiczne, rynny dachowe,

» IZOLACJE - wełny mineralne, styropian, polistyren, masy 
bitumiczne, papy nawierzchniowe i izolacyjne,

» ELEWACJE - systemy dociepleń na wełnie i styropianie, cegły 
elewacyjne, płytki elewacyjne,

» WNĘTRZA - kominy wewnętrzne, systemy gipsowo-kartonowe, 
gipsy, chemia budowlana,

» WOKÓŁ DOMU - kostka brukowa, kamienie posadzkowe, płyty 
tarasowe, daszki klinkierowe, ogrodzenia,

» OKNA, DRZWI, BRAMY - okna dachowe, drzwi wewnętrzne 
i zewnętrzne, bramy segmentowe i uchylne.
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KONTAKT 
P.P.U.H.” MAT-POL” 
Kazimierz Plata 
ul. Nowowarszawska 
115 A 15- 206 Białystok
www.mat-pol.com.pl 

Dział marketingu: 
Kazimierz Plata 
tel./fax +48 85 74 34 094; 
tel.kom. 602 68 31 97 
Anna Grudzińska-Plata tel. 
kom. 791 699 877; 
biuro@mat-pol.com.pl
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P.P.U.H. “Mat-Pol”: nowoczesne elementy 
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

Istotą budownictwa energooszczędnego jest zminimalizowa-
nie strat energii. Duże znaczenie ma tu każdy etap, począw-
szy od wyboru odpowiedniej działki, projektu, po wykonanie 
najdrobniejszych, wydawać by się mogło, prac, jak chociażby 
wstawienie parapetów. Dom energooszczędny, to dom przede 
wszystkim znakomicie izolowany i zabezpieczony przed utratą 
ciepła. Warto zainwestować w dom, który pozwoli zmniejszyć
zużycie energii na ogrzewanie, oświetlenie i klimatyzację, 
dzięki czemu będzie on bardziej przyjazny i dla nas i dla naszej 
planety. Zimą okna i drzwi przyczyniają się do utraty nawet 
25% ciepła, a latem w 80% chłoną światło słoneczne.

Aby zaoszczędzić energię zimą i uniknąć nadmiernego na-
grzewania się pomieszczeń latem warto zastosować rolety 
zewnętrzne.

Firma Mat-pol, w zależności od potrzeb klienta, posiada w 
swojej ofercie szeroki wybór produktów przeznaczonych dla 
budownictwa jednorodzinnego i mieszkaniowego.

Okno IMPRESSIVE Line 70 P oparte o profil Perfectline Standard 
firmy VEKA to doskonały produkt klasy A. Ścianki o grubości 
3 mm wykonane z polichlorku winylu spełniają wszystkie normy 
budowlane i ekologiczne. Możliwość stosowania różnych 
pakietów szybowych, ponad 40 kolorów, doskonały współczynnik 
izolacyjności termicznej i szeroka gama zastosowań stawiają okna 
PETECKI IMPRESSIVE Line przed konkurencją.

Okno IMPRESSIVE Design 70 P oparte o profil Euro - Design 70 proste 
firmy REHAU to doskonały produkt który

pomoże obniżyć zużycie energii. Proste skrzydło i rama podkreśla 
klasyczny styl. Z uwagi na swoje doskonałe parametry często stosowany 
w inwestycjach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Okno IMPRESSIVE 
Class 73 P oparte o profil Adline firmy BRÜGMANN to doskonały produkt 
który pomoże obniżyć zużycie energii. Półlicujące skrzydło i prosta 
rama, oraz szeroka oferta listew przyszybowych sprostają wymaganiom, 
dotyczącym wyglądu nowych okien .
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OKNA FIRMY PETECKI 
(CERTYFIKOWANA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ)

Okna serii FUTURE zostały opracowane z myślą o budownictwie 
pasywnym. Pozwalają na zaprojektowanie wielkogabarytowych 
konstrukcji okiennych o dużych przeszkleniach łączących naj-
wyższą izolacyjność termiczną z możliwością pozyskiwania ciepła 
pochodzącego z energii słonecznej. W procesie produkcji okien serii  
FUTURE stosujemy pakiety 3 lub 4-szybowe z wykorzystaniem gazu  
szlachetnego – kryptonu. 

Okna FUTURE Design 86 MD są produktem klasy premium, oparte na 
profilu REHAU

Geneo, wykonane w całości z tworzywa kompozytowego Rau-Fipro na 
bazie włókna szklanego. Polecane przede wszystkim do nowoczesnych 
domów pasywnych i niskoenergetycznych o najwyższym standardzie. 

Okna FUTURE LINE 82 MD zostały opracowane z myślą o budownictwie 
pasywnym. Pozwalają na zaprojektowanie dużej powierzchni szklanej, 
umożliwiającej pozyskanie ciepła dzięki promieniowaniu słonecznemu. 
Jednocześnie zastosowany w standardzie pakiet 3- szybowy o współ-
czynniku Ug = 0,5 W/m2K znacząco zmniejsza straty energetyczne.

Zastosowanie 7-komorowych profili Softline 82 MD firmy VEKA, 
pozwoliło na wyeliminowanie mostków termicznych. Rewelacyjne para-
metry termoizolacyjne, wymagane w przypadku zastosowań w budow-
nictwie pasywnym w połączeniu z klasycznym wzornictwem i  nieogra-
niczonymi możliwościami konfiguracji sprawiają, że okna są najbardziej 
kompleksowym rozwiązaniem dostępnym na rynku.

Izolacyjność termiczna 
dla okna referencyjnego

Uw = 0,73 W/ m2K,  
opcja 1,1 - 0,73 W/m2K

Uf = 0,86 W/m2K,  
opcja 1,1 - 0, 86 W/m2K

Ug = 0,5 W/m2K, 
opcja 1,0 - 0,5 W/m2K

Izolacyjność termiczna 
dla okna referencyjnego

Uw = 0,9 W/ m2K 
przy pakiecie 3 - szybowym, 
dla którego k = 0,5;

Ug = 0,5 W/m2K,  
opcja 1,0 - 0,6 W/m2K

Izolacyjność termiczna 
dla okna referencyjnego

Uw = 0,84 W/ m2K,

Uf = 0,9 W/m2K

Ug = 0,6 W/m2K,  
opcja 1,0 - 0,6 W/m2K

Gwarantują nowatorską konstrukcję i parametry spełniające najwyższe 
oczekiwania. System Geneo umożliwia uzyskanie wyjątkowej klasy efek-
tywności energetycznej (nawet dla Uw-0,73W/m2k). Wykorzystanie 6 ko-
morowych profili o szerokości montażu 86 mm, wykonanych w techno-
logii kompozytowej, zapewnia otrzymanie wyjątkowej sztywności bez 
zastosowania wzmocnienia stalowego! Dodatkowa, środkowa uszczelka 
gwarantuje zachowanie najwyższej szczelności produktu.

Seria EXCELLENT przeznaczona do budownictwa energooszczędnego 
to system 6-komorowych profili w połączeniu z niezawodnym, wielo-
punktowym uszczelnieniem i standardowym pakietem trzyszybowym, 
pozwalają uzyskać najlepsze na rynku parametry izolacji termicznej 
wśród okiem PCV.

Okno EXCELLENT Class 82 MD oparte o profil BE 82 firmy BRÜGMANN 
to doskonały produkt który pomoże obniżyć zużycie energii. Proste skrzy-
dło oraz szeroka oferta listew przyszybowych sprostają wymaganiom, 
dotyczącym wyglądu nowoczesnych okien. Ścianki wykonane z po-
lichlorku winylu spełniają wszystkie normy budowlane i ekologiczne. 
Możliwość stosowania różnych pakietów szybowych, ponad 40 kolorów, 
doskonały współczynnik izolacyjności termicznej i szeroka gama
zastosowań stawiają okna PETECKI EXCELLENT Class przed konkurencją.
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi PETECKI stanowią idealne połączenie walorów estetycz-
nych i funkcjonalności. Charakteryzują się doskonałymi parame-
trami izolacyjności termicznej i akustycznej. Szeroka paleta kolo-
rystyczna, mnogość kompozycji oraz oryginalny design sprawiają, 
że jesteśmy w stanie sprostać każdym wymaganiom architekto-
nicznym budynków. Klienci cenią niepowtarzalny wygląd, wyso-
ką jakość oraz bezpieczeństwo, które zapewniają nasze produkty. 
Drzwi PETECKI przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem domów energooszczędnych 
i  pasywnych.

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Rolety zewnętrzne firmy Aluprof działają skuteczniej niż zwykłe 
zasłony czy żaluzje wewnętrzne, ponieważ dzięki ich konstrukcji 
pomiędzy powierzchnią okna a pancerzem rolety wytwarza się 
poduszka powietrzna stanowiąca dodatkowy izolator. Jeśli zosta-
wimy zamknięte rolety na cały upalny dzień, wieczorem będzie-
my mogli cieszyć się przyjemnym chłodem. Do tej pory rolety po-
strzegane były często jako luksusowy dodatek, element ozdobny, 
pozbawiony istotnych funkcji. Tymczasem rolety w znaczący spo-
sób przyczyniają się do redukcji utraty ciepła zimą, latem nato-
miast skutecznie chronią wnętrze przed nadmiernym nagrzaniem 
pomieszczeń przez promienie słoneczne, zmniejszając w ten spo-
sób zużycie dodatkowych urządzeń chłodzących.

Rolety firmy Aluprof są wykonywane z wyselekcjonowanych ma-
teriałów, gwarantujących ich najwyższą jakość. Profile roletowe to 
przede wszystkim profile wypełnione pianką, wykonane z wyso-
kogatunkowej blachy aluminiowej posiadające dwuwarstwowe 
powłoki lakiernicze w systemie PU/PA. Powłoka ta charakteryzuje 
się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników 
atmosferycznych. Dzięki piance wypełniającej, profile odznaczają 
się dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną. Natomiast profile 
roletowe ekstrudowane cechuje znaczna trwałość i wytrzymałość. 
Największą jednak zaletą jest to, że Aluprof jest pierwszym pol-
skim systemodawcą, który w ofercie posiada system odporny na 
włamanie w klasie RC3.

Firma Mat-pol posiada w swojej ofercie systemy rolet rekomendo-
wanych dla budownictwa energooszczędnego.

Rolety systemów adaptacyjnych przeznaczone są do stosowania w ist-
niejących budynkach. W systemach tych roleta zwijana jest do skrzyn-
ki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub montowana w ościeżach. 
Skrzynka jest wówczas elementem dekoracyjnym dopasowanym do 
wyglądu budynku.

Systemy podtynkowe przeznaczone są do stosowania przede wszyst-
kim w nowo wznoszonych budynkach, a także w obiektach już istnieją-
cych po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża. Rolety w 
systemach podtynkowych wpasowują się w elewację budynku stano-
wiąc jej integralną część. Pozostałe elementy czyli pokrywa rewizyjna 
i  prowadnice mogą być dopasowane kolorystycznie do barwy okien.

Rolety systemu nadprożowego przeznaczone są do stosowania w 
nowo wznoszonych budynkach. Dzięki specjalnej technologii zasto-
sowaniu tzw. "twardego styropianu" w konstrukcji skrzynki, rolety w 
tym systemie odznaczają się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, 
pozwalając na znaczne obniżenia kosztów ogrzewania zimą, a latem 
na ochronę wnętrza przed nadmiernym nagrzewaniem. Wspomniana 
budowa gwarantuje również bezproblemowe wykończenie elewacji.

Innowacyjny system rolet nadstawnych jest propozycją skierowaną do 
osób, które oczekują nowoczesnego, wszechstronnego systemu. Role-
ty w tym systemie mogą być zastosowane zarówno w nowo wznoszo-
nych obiektach jak również podczas modernizacji już istniejących.

Konstrukcja systemu umożliwia zabudowę skrzynki roletowej z obu 
stron, z jednej strony, jak również montaż bez zabudowy. Dzięki pian-
ce wypełniającej, profile odznaczają się dobrą izolacyjnością termicz-
ną i dźwiękową. Wewnętrzne ocieplenie skrzynki w znaczny sposób 
zwiększa jej izolacyjność termiczną. Skrzynka rolety wbudowana pod 
nadproże stanowi wraz z elewacją budynku integralną jej część. Czoło 
skrzynki jest jednocześnie podkładem pod dowolny materiał wykoń-
czeniowy (np. styropian, tynk, klinkier), dzięki czemu pozostaje ona 
niezauważalnym elementem fasady. Elementy systemu nie ingerują w 
konstrukcję okna, drzwi czy nadproża.

Sterowanie roletami może odbywać się ręcznie lub poprzez napęd 
elektryczny połączony z systemem sterującym, pozwalającym na ich 
komfortową obsługę. Wszystkie detale systemów opracowano tak, aby 
z łatwością komponowały się z każdą wielkością skrzynki.
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Roleta w systemie
adaptacyjnym 

Roleta w systemie
podtynkowym

System rolet 
nadstawnych

System 
nadprożowy
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BRAMY GARAŻOWE

Mat-Pol w swojej ofercie posiada także bramy garażowe firmy Wiśniow-
ski. Istnieje wiele typów bram garażowych, w tym m.in. roletowe i seg-
mentowe, a także bramy uchylne i rozwierne. Wybór właściwej zależy 
przede wszystkim od tego, jakie mamy wymagania odnośnie produktu.

Brama segmentowa zapewnia wyjątkowy komfort termiczny i aku-
styczny. Decyduje o tym konstrukcja płaszcza bramy wykonana z pa-
neli wypełnionych pianką termoizolacyjną, system uszczelnień na ca-
łym obwodzie i uszczelnienia międzypanelowe oraz nie przemarzająca 
ościeżnica dolegająca całą płaszczyzną do ściany garażu.

Już na etapie projektowania wykorzystuje się rozwiązania wydłużające 
czas użytkowania bram. Stosowane są ocynkowane elementy, z których 
wykonane są podzespoły. Sprężyny skrętne- mechanizm wyważający 
pracę bramyzaprojektowane zostały na 20 tysięcy cykli, to prawie 14 lat 
sprawnego działania przy 4 cyklach dziennie. Ponadto zamknięta bu-
dowa panelu zapewnia jego wyjątkową sztywność, w miejscu montażu 
zawiasów posiada on, aż 5 warstw wielokrotnie zagiętej blachy. Dodat-
kowo łożyskowane rolki gwarantują płynną, łagodną pracę bramy.

Wiśniowski wprowadził też nową generację bram segmentowych pre-
zentujących niezwykłą jakość. INNOVO to nie tylko wysoko termoizola-
cyjny panel o grubości 60mm, to baza do stworzenia bramy o nowych 
standardach bezpieczeństwa i designu. Kształt panelu INNOVO pozwo-
lił na zastosowanie specjalnego systemu maskującego, a co za tym idzie, 
ukrycie elementów mechanicznych (zawiasy, uchwyty rolek) oraz całej 
powierzchni ruchomej pomiędzy segmentami bramy. Panel INNOVO 
posiada świetne parametry izolacji termicznej. Wskaźnik U panelu IN-
NOVO wynosi 0,37W/m2k co przekłada się na termoizolację całej bramy 
garażowej. Nowy panel, podwójne uszczelnienie górne i dolne płaszcza 
bramy oraz uszczelnienia szczotkowe w osłonach prowadnic pozwoliły 
osiągnąć znakomity współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,9 
W/m2k dla bramy 3000x3000 mm. 

Nowością jest też brama segmentowa UniPro Nano80, której konstruk-
cję przystosowano do warunków zabudowy, gdzie niskie nadproże 
uniemożliwia montaż bramy automatycznej. Dzięki specjalnie profilo-
wanym prowadnicom automatyczna brama UniPro Nano80 może być 
stosowana nawet do nadproża o wysokości 80mm, zwiększając komfort 
użytkowników garażu. 

Firma Mat-pol posiada także w swojej ofercie bramy przemysłowe, 
ogrodzenia przemysłowe, posesyjne, napędy do bram.

MARKIZY - to stałe lub ruchome daszki umieszczone nad oknami 
domów, sklepów i innych budynków osłaniając je przed słońcem. 
Stosowane są też jako zadaszenia balkonów i tarasów. Z tych wielu za-
stosowań wynikają nazwy markiz: koszowe, balkonowe lub tarasowe. 
Jako poszycie stosuje się specjalną tkaninę zwaną dralonem lub folię 
zbrojoną. Sterowanie odbywa się za pomocą korby lub silnika. Możliwe 
jest zastosowanie automatyki wiatrowo-słonecznej.
Oferujemy Państwu pełną gamę markiz tarasowych, balkonowych, 
fasadowych wykonanych z odpornych na płowienie materiałów wypo-
sażonych w nowoczesne i sprawdzone zespoły i mechanizmy napędowe 
zarówno ręczne, jak i elektryczne.

ŻALUZJE FASADOWE stosowane przy dużych przeszkleniach ogranicza-
ją bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego na wnętrze bu-
dynku, pozwalając jednocześnie na zachowanie komfortu naturalnego 
oświetlenia. Dzięki swym właściwościom stanowią nie tylko elementy 
dekoracyjne i funkcjonalne, ale także wpływają na oszczędność energii, 
a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów. Pro-
dukowane w dwóch kształtach listew: przypominającym literę C o sze-
rokości 80 mm i zbliżonym do litery Z o szerokości 90 mm, charaktery-
zują się łatwością montażu, lekką konstrukcją i atrakcyjnym wyglądem.
Szeroka gama oferowanych osłon, interesujący kształt oraz dostępna 
kolorystyka produktu zapewniają estetyczny wygląd, zaś możliwość 
wyboru napędu i zastosowania automatyki pogodowej, dodatkowo 
zwiększają funkcjonalność systemu. Żaluzje składają się z płaskich li-
stew ruchomych, wykonanych z taśmy aluminiowej o grubości 0,42 mm,
powlekanych specjalnymi powłokami lakierniczymi, gwarantującymi 
odporność na warunki atmosferyczne i oddziaływania mechaniczne 
podczas pracy listew. 

REFLEKSOLE to zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne, które pomaga-
ją w zachowaniu stałej, komfortowej temperatury w pomieszczeniach 
szczególnie narażonych na działanie promieni słonecznych co umożli-
wia ograniczenie użycia urządzeń klimatyzacyjnych, przyczyniając się 
do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Ponadto bogata ofer-
ta tkanin o różnych strukturach i wielu kolorach oraz opcja lakierowania 
konstrukcji rolet pozwalają na idealne wkomponowanie ich w otocze-
nie. Zamontowanie refleksoli wewnątrz budynku może stwarzać nawet 
efekt pełnego zaciemnienia, np. w salach kinowych, wykładowych, itp. 
Opcjonalne zastosowanie automatyki pogodowej dodatkowo zabez-
piecza rolety przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 

ROLETY TEKSTYLNE to kolejne alternatywne rozwiązanie jakie propo-
nujemy do regulacji oświetlenia zewnętrznego pomieszczeń, ich na-
grzewania oraz dekoracji. Niezależnie czy są to roletki wolnowiszące czy 
w kasetkach z prowadnicami, charakteryzują się one prostotą działania 
oraz szeroką gamą kolorystyczną systemów i tkanin możliwych do wy-
boru. Wśród tkanin wybierać można tkaniny gładkie, żakardowe, prze-
puszczające światło, rozpraszające lub w pełni zaciemniające. Systemy 
napędzane są poprzez łańcuszek lub sprężynę.

MOSKITIERA ramkowa firmy MAT-POL to doskonała i zarazem prosta 
ochrona przed insektami. Uniwersalność ramki polega na tym, że przy-
twierdza się ją dowolnie: do wewnętrznej, zewnętrznej strony okna 
lub do ściany w sposób bezinwazyjny. Pozwala to na bezproblemowe 
otwieranie i zamykanie okien i ram okiennych.
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EUROFIRMA MEDIA SP. Z.O.O.

ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok

tel/fax. +48 85 652 61 07
www.eurofirma.pl

biuro@eurofirma.pl

DORADZTWO UNIJNE DORADZTWO 
MARKETINGOWE ANALIZY I BADANIA

EuroFirma Media świadczy kompleksowe usługi konsultingowe m.in. 
w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, szkoleń pracow-
niczych, organizacji spotkań biznesowych (konferencji, kongresów, 
targów). Oferujemy także profesjonalne usługi wydawnicze. EuroFir-
ma Media jest współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu 
EuroCertyfikat. EuroCertyfikat to prestiżowe, europejskie wyróżnienie, 
przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym 
się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem. Na prze-
strzeni kilkunastu lat działalności pomogliśmy podmiotom gospo-
darczym – mikroprzedsiębiorcom, firmom z sektora MSP, jak również 
dużym korporacjom – w pozyskaniu finansowania zewnętrznego ze 
środków Unii Europejskiej, a nadto w obszarze zarządzania, rozwoju 
marki i produktów. Znaczące grono obsługiwanych przedsiębiorstw to 
firmy, których główny przedmiot funkcjonowania klasyfikowany jest w 
sekcji F Polskiej Klasyfikacji Działalności (sekcja Budownictwo).
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EuroFirma Media 
specjalizacja w obsłudze
firm budowlanych

» Przygotowanie analiz niezbędnych do 
uruchomienia dofinansowanej inwestycji

» Opracowanie studiów wykonalności, biznes 
planów, analiz finansowo-ekonomicznych

» Monitoring dostępnych funduszy 
europejskich i krajowych

» Przygotowanie analizy możliwości 
dofinansowania inwestycji ze środków 
unijnych i krajowych

» Doradztwo przy doborze odpowiedniego 
programu

» Opracowanie wniosku o udzielenie dotacji
» Sprawowanie kontroli nad 

sprawozdawczością dotyczącą realizacji
» i rozliczania zadań objętych umową o 

dofinansowanie
» Przygotowanie odpowiednich dokumentów 

w celu ostatecznego rozliczenia dotacji

» Diagnoza bieżącej sytuacji firmy
» Poszukiwania nowych rozwiązań 

marketingowych
» Marketing internetowy
» Planowanie oraz wdrożenie działań 

marketingowych
» Pomiar skuteczności podjętych działań
» Analiza specyfiki branży
» Strategie i plany marketingowe
» Analiza relacji z Klientami
» Audyt marketingowy
» Produkcja materiałów reklamowych
» Maksymalizacja efektów obecnych działań 

marketingowych
» Działania gwarantujące wyróżnienie firmy 

na tle konkurencji
» Opracowanie ogłoszeń, prezentacji,  

stron internetowych, kampanii reklamowych
» Optymalizowanie efektów pracy działu 

sprzedaży

» Badania rynku
» Analizy potencjału społecznego firmy
» Przygotowanie baz danych
» Badania na zamówienie
» Poznanie znajomości, świadomości 

i wizerunku firmy/ marki
» Analizy grup docelowych/ odbiorców/ 

otoczenia
» Identyfikacja potrzeb konsumentów/ 

klientów
» Prognozy popytu
» Działania obejmujące gromadzenie 

i analizowanie informacji o rynku
» Bilans taktyki i strategii marketingowej
» Ewaluacja projektów unijnych
» Analizy społeczno-gospodarcze
» Badania rynku pracy
» Opracowanie strategii rozwoju
» Badania świadomości
» Foresight

36

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność



Naturalny kamień nie poddaje się odbarwieniom i odkształceniom 
pod wpływem temperatury, jest twardy i jednocześnie odporny na 
zarysowania. Kumuluje i oddaje ciepło. Podczas obróbki potrzebne 
są niewielkie ilości energii do formatowania i obróbki powierzchni.  
Biorąc pod uwagę ogólny bilans energetyczny kamień naturalny wypada 
wspaniale, zarówno jako materiał budowlany lub jako okładzina elewacji 
budynków. Kamień naturalny przy niewielkim nakładzie energetycznym 
przy obróbce - użyty jako wentylowana elewacja - staje się doskonały pod 
względem fizyki budynku, jak również przyczynia się do zmniejszenia 
kosztów jego eksploatacji. Podczas ciepłych okresów w roku możemy 
znacznie obniżyć koszty energii potrzebnej do jego chłodzenia, dzięki 
izolowanym cieplnie elewacjom z kamienia naturalnego. Kamień przy 
portalach kominkowych Zanim podejmiemy decyzję odnośnie materiału, 
którego użyjemy do obudowania wkładu, powinniśmy rozważyć 
kwestie funkcjonalności i estetyki naszego kominka. Jeśli chcemy, 
aby kominek pełnił funkcje dodatkowego źródła ciepła, a użytkowany 
ma być przez cały okres grzewczy, obudowa powinna być bezpieczna, 
trwała i odporna na zabrudzenia. Kamień naturalny (zarówno marmur, 
jak i granit) w pełni łączy w sobie cechy praktyczne i estetyczne. Jego 
ponadczasowe, naturalne piękno doskonale łączy się z trwałością 
tego materiału. Naturalny kamień nie poddaje się odbarwieniom 
i odkształceniom pod wpływem temperatury, jest twardy i jednocześnie 
odporny na zarysowania.

Ogrzewanie podłogowe. Decydując się na położenie wewnętrznego 
systemu ogrzewania podłogowego warto jest wykorzystać kamienne 
materiały naturalne, które pozwolą na maksymalizację korzyści 
zastosowania tego rodzaju systemu grzewczego. Podłoga wykonana 
z granitu bądź pewnych odmian marmuru jest tu idealnym wyborem. 
Naturalną właściwością kamienia naturalnego jest kumulacja ciepła, 
a ten - przez stosunkowo długi czas - nawet po wyłączeniu ogrzewania 
będzie to ciepło oddawał. Posadzka kamienna jest przystosowana 
do ogrzewania podłogowego wykonanego w systemie wodnym 
jak i elektrycznym. Płytki i płyty kamienne układa się nie tylko 
w pomieszczeniach, ale także na zewnątrz, zwłaszcza na tych 
podłożach, gdzie występują zewnętrzne systemy podgrzewania - np. 
maty elektryczne. MSG GRANIT

Kamień naturalny 

KONTAKT
MSG - GRANIT Swatkowscy Sp. J.
www.msg-granit.pl
Kol. Zabłudów Miasto 5/5;  16-060 Zabłudów 
tel./fax +48 85 7170 091; msg@msg-granit.pl

niezrównany przy 
budowie i elewacji 
budynków oraz 
wspaniały element 
dekoracyjny

Firma MSG-GRANIT Swatkowscy jest czołowym producentem 
wyrobów z kamieni naturalnych na rynku Polski północno-wschodniej. 
Wykorzystujemy kamień do tworzenia niepowtarzalnych wzorów 
i  rozwiązań dla szeroko pojętego budownictwa. W asortymencie posiadamy 
setki kolorów materiałów z całego świata, w skład których wchodzą 
granity, marmury, trawertyny, onyxy, łupki etc. Dzięki nowoczesnemu 
i innowacyjnemu parkowi maszynowemu, produkujemy wysokiej klasy schody, 
posadzki, blaty kuchenne, kominki, elewacje. Dostarczamy niekonwencjonalne 
kominki rzeźbione przestrzennie centrum numerycznym, kompleksowe usługi 
polegające na dostarczaniu wraz z montażem elementów kamiennych do 
realizacji nawet najbardziej skomplikowanych obiektów budowlanych.
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Budowa obiektów energooszczędnych 
na szalunkach Palisander
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Firma Palisander oferuje kompleksową obsługę 
w zakresie najmu systemów szalunkowych  
na budowę obiektów energooszczędnych.  
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych 
(CNTI) – pierwszy inteligentny biurowiec w Polsce  
oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 
(oba obiekty w Katowicach), wybudowano 
z zastosowaniem systemów szalunkowych Palisander.

Budynek CNTI o powierzchni 7,8 tys. m² powstał tuż przy rzece Rawa, 
na kampusie uniwersyteckim w Katowicach. Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych to pięć pięter naszpikowanych elektro-
niką. Centrum zbudowane zostało w standardzie inteligentnego bu-
dynku, co oznacza, że posiada on zintegrowany system sterowania 
BMS ułatwiający jego eksploatację. Co więcej, zgodnie z projektem 
zastosowano wiele ekologicznych technologii. Dzięki pompom cie-
pła budynek wykorzystuje własną temperaturę do ogrzewania po-
trzebnej wody użytkowej. Na dachu zamontowane zostały systemy 
solarne, a magazynowana woda deszczowa służy m.in. w sanitaria-
tach oraz do podlewania zieleni; na poziomie -1 przewidziano możli-
wość ładowania samochodów elektrycznych.

W Katowicach powstał pierwszy w Polsce w pełni pasywny biurowiec. 
Ponad 6000 m² obiektu jest nową siedzibą Parku Naukowo-Techno-
logicznego Euro-Centrum. Bryłę zaprojektowano w taki sposób, aby 
uzyskać szeroki dostęp do światła słonecznego i jednocześnie unik-
nąć zbędnych strat ciepła. Potrójne pasywne okna, ponadstandar-
dowa izolacja, zewnętrzne żaluzje, stropy chłodząco - grzewcze oraz 
system odzyskiwania ciepła z rekuperatora mają sprawnie zastąpić 
tradycyjne systemy grzewcze i chłodzące.

Palisander jako największy polski niezależny dostawca szalunków 
o zasięgu ogólnokrajowym ma w swojej ofercie szalunki ścienne, stro-
powe, do obiektów inżynieryjnych oraz różnorodne systemy BHP.  
Są to wybrane rozwiązania systemowe renomowanych świato-
wych producentów, m.in.: PASCHAL (Niemcy), MEVA (Niemcy), RMD 
KWIKFORM (Wielka Brytania).

KONTAKT
PPU PALISANDER Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 11B
15-620 Białystok
www.palisander.com.pl
tel. +48 85 67 68 159
fax +48 67 68 160

Ponad 20-letnie doświadczenie oraz intensywna współpraca z jednost-
kami badawczymi pozwoliły na opracowanie szeregu własnych, unikal-
nych rozwiązań, które są uzupełnieniem oferty. Autorski system zarzą-
dzania jakością QLOS (Q: Jakość: L-Logistyki, O-Obsługi, S-Szalunków) 
opracowany przez PALISANDER oraz niespotykane na rynku narzędzie 
kontroli nad kosztami najmu: Monitoring Kosztów, spotkały się z po-
wszechnym uznaniem Klientów.

Bogata oferta systemów szalunkowych pozwala na kompleksową 
obsługę każdej budowy, bez względu na jej charakter i specyfikę: 
biurowiec, obiekt sportowy, galeria handlowa, obiekt inżynieryj-
ny, dom jednorodzinny. Własna baza transportowa oraz oddziały na 
południu (Katowice) i zachodzie (Poznań) Polski gwarantują sprawną 
i  terminową obsługę każdej inwestycji na terenie całego kraju.
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Detal kreuje styl  
- techniki dekoracji wnętrz i elewacji: 
usługi firmy Perfekta Piotr Jończyk
Firma PERFEKTA od 1996 roku zajmuje się usługami budowlanymi 
(remonty, adaptacje pomieszczeń, wykończenia wnętrz). Celem 
firmy jest kompleksowa realizacja usług o wysokiej jakości i wy-
jątkowych walorach dekoracyjnych. Profesjonalna wiedza i długo-
letnie doświadczenie w połączeniu z wysokiej jakości materiałami 
i technologiami pozwalają na wykonanie każdego zlecenia. 

Firma oferuje w szczególności:

» układanie glazury, gresów, kamieni;
» szpachlowanie, malowanie i tapetowanie;
» montaż sufitów podwieszanych, zabudowy G-K;
» prace instalacyjne i biały montaż
» prace sztukatorskie (listywy dekoracyjne, kolumny, 

zwieńczenia, łuki, gzymsy, itp.);
» montaż piaskowca elastycznego, paneli 3D i mat SIBU;
» techniki dekoracyjne np. trawertyn, kamień ciosany, beton 

dekoracyjny, flex-c-ment);
» inne usługi na indywidualne życzenie Klienta.

Wszystkie te techniki i materiały dekoracji wnętrz stanowią dodatkową 
alternatywę dla standardowych materiałów wykończeniowych, 
takich, jak: tapety, tradycyjne malowanie, boazerie czy też tynki gip-
sowe. Ważnym argumentem stosowania takich efektów jest fakt, 
że posiadają wiele wyjątkowych właściwości, np.: są niesłychanie 
trwałe, proste do utrzymania w czystości, kryjące wszelkie pęknię-
cia, zadrapania, przeciwdziałające tworzeniu się pleśni oraz rozwo-
jowi bakterii. Są bezzapachowe, niepalne, przyjazne dla środowiska 
a przy tym tworzą olśniewające rezultaty dekoracyjne w każdym wnę-
trzu. Należy podkreślić, ze techniki te mają zastosowanie we wszyst-
kich pomieszczeniach, niezależnie od ich formy. Doskonale nada-
ją się w miejscach przechodnich, przy schodach, na kolumnach, 
we wnękach, przy kominkach czy pochłaniaczach zapachów w kuch-
niach, szczególnie w miejscach, które są bardziej narażone na zabru-
dzenia. Techniki i efekty imitujące np. naturalne kamienie idealnie wpi-
sują się w trendy wnętrzarskie ostatnich lat, gdzie obserwuje się powrót 
do natury i klasycznych rozwiązań we wnętrzach, mających podkreślać 
unikalność i reprezentować najwyższy kunszt rzemiosła budowlanego. 
Przykładami takich technik są trawertyn, kamień ciosany i stiuk.

Często zastanawiamy się nad tym, co może 
sprawić, aby nasze codzienne wnętrza wyglądały 
wyjątkowo …  Nasza firma jako jedna  
z pierwszych w regionie północno-wschodnim 
Polski podjęła to wyzwanie.  
Dlatego wyspecjalizowaliśmy się  
w realizowaniu wnętrz i elewacji ze szczególną 
dbałością o walory dekoracyjne, wywołujące 
niecodzienne wrażenia estetyczne. W tym celu 
oprócz tradycyjnych prac wykończeniowych 
proponujemy szeroką gamę technik,  
które umożliwiają uzyskać ciekawych efektów 
kolorystycznych, wyszukanych faktur nadających 
powierzchniom niezwykły design.  
Należą do nich: stiuki, przecierki, imitacje 
piaskowca, kamienia ciosanego, trawertynu,  
efekty metaliczne oraz autorskie efekty wykonane 
na podstawie pomysłu Projektanta czy Klienta. 
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TRAWERTYN
Trawertyn jako tynk dekora-
cyjny. To unikalne pokrycie de-
koracyjne stworzone na bazie 
neutralnych spoiw wapiennych 
i pyłu marmurowego z dodat-
kami uszlachetniającymi, któ-
re zapewniają doskonałą przy-
czepność do podłoża. Uzyskany 
efekt końcowy doskonale imitu-
je kamień trawertynu z charak-
terystycznymi wżerami, który 
w starożytności używany był do 
wykonywania posągów i waz. 
Trawertyn zastosowanie znaj-

dzie na ścianach, kominkach, kolumnach, a ze względu na odporność 
tego produktu na grzyby, pleśnie oraz zdolność do dyfuzji wilgoci 
z podłoża doskonale sprawdzi się również w kuchniach, łazienkach 
a nawet przy basenach. Po odpowiednim zaimpregnowaniu można go 
stosować również na elewacjach.

KAMIEŃ CIOSANY
Wewnętrzna, akrylowa, wodorozcieńczalna masa dekoracyjna, 
pozwalająca uzyskać szeroką gamę struktur, wzorów o interesujących 
formach i kształtach. Stanowi ona doskonały sposób na imitację tyn-
ku weneckiego lub antycznego, marmuru, skóry czy też powierzchni 
reliefowych i szablonów. Produkt dostosowany do aplikacji różnymi 
rodzajami narzędzi, zależnie od oczekiwanego efektu końcowego. 
Masa dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym i białym. Wybór zale-
ży od finalnej kolorystyki zamierzonego efektu.

STIUK
Produkt dekoracyjny znany i ceniony od starożytności. Współcze-
śnie stiuki to szeroka gama ekskluzywnych pokryć dekoracyjnych, 
idealnie imitująca marmur, czy inne dawne techniki zdobnicze.  
Zapewniają one niemal nieograniczone możliwości kreowania prze-
strzeni, tworzenia wyrafinowanych faktur oraz wzorów. Każdemu wnę-
trzu nadają stylowy charakter, a ich dodatkowym atutem jest trwałość 
i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Stiuki dostępne są w sze-
rokiej gamie kolorystycznej. Tworzą eleganckie i gustowne efekty, 
które doskonale pasują zarówno do tradycyjnych, jak również nowo-
czesnych wnętrz. Dzięki nim można wykreować oryginalne wnętrze. 

Kamień ciosany 
kolumna (dom prywatny w Krupnikach)Kamień ciosany 

Trawertyn

Prywatny dom w Krupnikach Trawertyn i stiuk

Hotel Aristo, Białystok
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FLEX-C-MENT
Unikalna i nowoczesna masa dekoracyjna na bazie cementu.  
Uzyskane wzory na powierzchniach dają nam realistyczny wygląd 
kamienia naturalnego, cegły, płytek ceramicznych, desek drewnia-
nych czy kory drzewnej. Ta rewolucyjna mieszanka w tak dosko-
nały sposób symuluje naturalny kamień bądź prawdziwe cegły, 
że bardzo trudno jest dostrzec różnicę. Flex-c-ment można stoso-
wać praktycznie na każdej powierzchni takiej jak beton, gips, pian-
ka styropianowa powierzchnie malowane, linoleum a nawet po-
wierzchnie drewniane. Przeszkodą nie są również załamania czy 
zaokrąglenia. Produkt ten jest nie tylko mniej kosztowny niż praw-
dziwy kamień, ale też bardziej ekonomiczny w użytku. Praktycznie 
nie ma żadnych odpadów, a fakt, że jest on dostępny w kolorach 
które możemy skomponować z istniejącymi już powierzchniami 
daje nam kolejny plus dla tej wyjątkowej mieszanki Flex-c-ment. 
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Prezentowane na zdjęciach projekty to oryginalne pomysły architektów, 
samych klientów i właściciela firmy, który od ponad 20 lat pasjonuje się pra-
cą we wnętrzach. Z innymi propozycjami mogą Państwo zapoznać się odwie-
dzając nasz Salon firmowy znajdujący się w CH. Fasty, przy ul. Przędzalnianej 
60 w Białymstoku. Na miejscu mogą Państwo zobaczyć, jak prezentują się po-
szczególne efekty „na żywo” na ścianach, kolumnach czy we wnękach. Można 
dotknąć, powąchać i poczuć atmosferę. I choć są to jedynie przykładowe prób-
ki, z pewnością mogą stanowić doskonałą inspiruję dla codziennych wnętrz. 

W naszym Salonie prowadzimy również sprzedaż: farb z mieszalnika, tapet, 
fototapet, sztukaterii, nowoczesnych okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, 
typu cegły i deski elastyczne, techniki -flex-c-ment, piaskowieca elastyczne-
go, paneli 3D, profesjonalnych narzędzi malarskich oraz innych oryginalnych 
artykułów dekoracyjnych. Piękny dom to nie tylko jego wnętrze ale również 
elewacja. Wśród wielu propozycji wykończenia elewacji warto zwrócić uwagą 
na piaskowiec elastyczny, technikę dekoracyjną Flex-c-ment.

PIASKOWIEC ELASTYCZNY
Jest to nowatorski produkt w postaci naturalnego forniru o gru-
bości do 4mm. Znajduje zastosowanie w wielu obszarach archi-
tektury nowoczesnej. Tą kamienną, niezwykle elastyczną okła-
dziną, jesteśmy w stanie pokryć praktycznie każdą powierzchnię 
w wewnątrz i na zewnątrz, bez względu na kształt czy podłoże. 
A więc nie tylko ściany i elewacje ale także okleić możemy cokoły, 
kolumny, zwieńczenia czy nawet meble. Możliwość podświetle-
nia go od wewnątrz ukazuje nam jeszcze większą szlachetność 
tego wspaniałego produktu. Stwarza ciepłą atmosferę ale także 
wprowadza do pomieszczeń powiew luksusu i elegancji. Jest nie-
palny, odporny na uszkodzenia mechaniczne czy zabrudzenia. 
Może być kładziony podobnie jak kafelki, jak również bezfugowo 
w pionie jak i w poziomie. 

To nieskończenie wiele możliwości kształtów i kolorów. Ma zastoso-
wanie nie tylko na ścianach i podłogach ale też doskonale sprawdza 
się na podjazdach, pokładach basenowych, tarasach, werandach, ko-
minkach i wielu innych. Materiał jest lekki przez co nasze elewacje nie 
będą tak obciążone jak by to było w przypadku kamienia naturalne-
go. Jest odporny na warunki atmosferyczne, ognioodporny, bardzo 
twardy a zarazem elastyczny dzięki czemu możliwość pękania jest 
ograniczona. Flex-c-ment ma już na swoim koncie wiele osiągnięć 
i sukcesów. Jest bardzo trwały, nie boi sie mrozów a po wielu latach 
ekspozycji dalej prezentuje sie tak samo pięknie i naturalnie. Był pod-
dawany rygorystycznym badaniom a w USA stosowany i doceniany 
jest już od ponad 25 lat.

PERFEKTA PIOTR JOŃCZYK
SALON FIRMOWY:
ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok
www. zenobiusz.pl

Flex-c-ment

Flex-c-ment zastosowany na elewacji budynku

Piaskowiec elastyczny
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Podstawę działalności firmy RAK-BUD stanowi produkcja betonu, 
bloczków betonowych i kostki brukowej. Zapewniamy najwyższe 
standardy w zakresie jakości produkowanych przez nas wyrobów, 
fachową i rzetelną obsługę. Proces produkcji w naszych wytwór-
niach betonu znajduję się pod stałym nadzorem Zakładowej Kontroli 
Produkcji Betonu Towarowego, certyfikowanej przez Instytut 
Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Dodatkowo na stałe 
współpracujemy z Warszawskim Laboratorium Instytutu Technolo-
gii Betonu, które opracowuje i kontroluje procesy produkcyjne. 

Posiadamy własną bazę transportową umożliwiającą obsługę 
w  zakresie logistyki dostarczanych produktów. Przedsiębiorstwo  
Wielobranżowe "RAK-BUD" Sp. J. działa na regionalnym rynku już od 
1980 roku. Wypracowana przez firmę marka rzetelnego producenta 
i dostawcy pozwala Klientowi zyskać pewność, że podjęta współ-
praca będzie satysfakcjonująca. Naszym priorytetem jest jakość 
i dlatego dokładamy wszelkich starań, by każdy etap naszej produkcji 
odbywał się zgodnie z przyjętymi, wysokimi standardami działania.

• Betony konstrukcyjne klasy 
od B-15 do B-60;

• Betony podkładowe (chude) 
od B-5 do B-10;

• Betony drogowo- mostowe;
• Zaprawy murarskie od M-7 do M-20;
• Mieszanki stabilizujące od B-1,5 do B-5;
• Podsypki cementowo- piaskowe.

Prowadzimy produkcję pięciu rodzajów 
bloczków fundamentowych:

• 38 x 24 x 14
• 38 x 24 x 12
• 24 x 24 x 14
• 24 x 24 x 12
• 12 x 24 x 14

Kostka brukowa w szerokiej gamie barw 
i  bogatym wzornictwie produkowana w 
kolorach podstawowych i niestandardowych.

• Kostka dekoracyjna 
• (granit, bruk grecki, sasso, romeo, 

starobruk, bruk rzymski, romb);
• Kostka płukana;
• Kostka przemysłowa (behaton z fazką 

i bez fazki, młotek, cegiełka duża, 
cegiełka, kwadrat);

• Galanteria betonowa (obrzeża, 
krawężniki, płyty chodnikowe, płyty 
ażurowe).

Produkcja 
 betonu towarowego

Produkcja bloczków 
fundamentowych

Ogrodzenia betonowe 
z  pustaków łupanych

Produkcja  
kostki brukowej

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD
Raczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna
16-001 Księżyno k./Białegostoku
ul. Przemysłowa 6
tel. 085 747 42 23, tel./fax 085 663 28 83
e-mail: biuro@rakbud.com.pl
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Na wyposażeniu Wydziału jest kamera termowizyjna najnowszej 
generacji o wysokiej rozdzielczości (zakres: -40 ÷ 2000 °C, roz-
dzielczość termiczna: nie gorzej niż 0,03 °C) z dodatkowy-
mi kalibrowanymi obiektywami (szerokokątny 45° - IFOV 1.3 
mrad,  tele 12° - 0.33 mrad, standard  24° - 0.65 mrad) oraz 
specjalistycznym oprogramowaniem do analizy obrazu ter-
mowizyjneg. Jest to kompletny, nowoczesny system termo-
wiyjnyi o szerokim zakresie zastosowań m.in. do diagnostyki 
cieplnej budynków, systemów energetycznych, przy inspekcji ma-
szyn i  instalacji w procesach produkcyjnych w przemyśle.Termo-
wizja pozwala na wizualizację procesów wymiany ciepła pomiędzy 
analizowaną powierzchnią a otoczeniem. Termogram uzyskany 
z  kamery pozwala na szybkie wykrycie wad termicznych, rzutu-
jących na zużycie energii w budynkach nowowzniesionych jak 
i istniejących. Z tego punktu widzenia kamera termowizyjna jest 
bardzo przydatnym narzędziem przy planowaniu i odbiorze prac 
termomodernizacyjnych.

Pomiar jakości energetycznej 
budynków
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Obraz termowizyjny diagnozowanego fragmentu elewacji 
zewnętrznej budynku WBiIŚ termomodernizowanego w ramach 
projektu OZE.

WBiIŚ PB dysponuje nowoczesnym 
sprzętem służącym do oceny jakości 
energetycznej budynku, izolacyjności 
termicznej jego przegród oraz instalacji 
do produkcji, dystrybucji  i wykorzystania 
ciepła. Dobrym przykładem aparatury 
służącej do diagnostyki budynku oraz 
jego instalacji są kamery termowizyjne. 
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Kolejnym przykładem aparatury diagnostycznej będącej w dyspo-
zycji WBiIŚ są zestawy do pomiaru szczelności powietrznej budyn-
ków. Zestawy tego typu pozwalają szybko ocenić stopień infiltracji,
mający bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na energię do celów 
wentylacji.

Badania budynków metodą Blower door pozwalają przede wszyst-
kim na wyznaczenie szczelności obudowy budynków o kubaturze do 
5400 m3 oraz wyznaczyć wskaźnik n50 określającego ilość wymian 
powietrza na godzinę. Na wyposażeniu systemu znajduje się również 
wytwornica dymu pozwalająca na wykrywanie miejsc przecieków 
powietrza w budynku.

Należy zaznaczyć iż badania tego typu są obecnie wymagane przy 
wznoszeniu budynków standardu NF 15 finansowanych ze środków 
NFOŚiGW oraz zalecany przy ocenie budynków niskoenergetycznych 
i pasywnych.

Oprócz przywołanych przykładów aparatury diagnostyczno-pomiarowej 
Wydział dysponuje szeregiem innych narzędzi i aplikacji wspomagają-
cych ocenę energochłonności budynku i jego instalacji, tj.:

» zestaw do oceny parametrów komfortu cieplnego,
» mobilne zestawy pomiarowe przewodnictwa 

cieplnego materiałów,
» zestawy pomiarowe do oceny izolacyjności cieplnej przegród,
» stanowiska pomiarowe współczynnika przewodzenia ciepła,
» programy symulacyjne do jedno- i dwuwymiarowej wymiany 

ciepła i wilgoci,
» aplikacje wspomagające proces oceny charakterystyki 

energetycznej budynków, Itd.

Jedna z nowoczesnych kamer termowizyjnych 
będących na wyposażeniu WBiIŚ

Przykład fuzji obrazu termowizyjnego i czarno-białego 
diagnozowanego fragmentu budynku.

Zestaw pomiarowy Blower Door
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NOWOCZESNA TECHNOLOGIA = ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Realizowane przez Unihouse budynki są wykonywane w techno-
logii modułowej lub panelowej o szkielecie drewnianym, bardzo 
popularnym w Skandynawii czy Europie Zachodniej, lecz wciąż 
będące nowością na rynku polskim. Budynki mieszkalnie wielo-
rodzinne realizowane od kilku lat w standardowym rozwiązaniu 
spełniają kryteria dla budynków niskoenergetycznych. 

Jak widać w załączonej tabeli już teraz Unihouse jest w stanie 
spełnić wymogi warunków technicznych, które wejdą w życie 
dopiero w 2021 roku. Podczas gdy wielu projektantów i wyko-
nawców przymierza się do wprowadzenia zasadniczych zmian 
w założeniach w kwestii poprawienia izolacyjności przegród,  
stolarki czy wprowadzenia nowych rozwiązań instalacyjnych, 

Budynki pasywne UNIHOUSE
firma Unihouse jest w stanie już teraz zrealizować budynek w stan-
dardzie energooszczędnym, zarówno mieszkalny, wielorodzinny, 
jak i hotel czy przedszkole. W wersji standardowej szerokość ściany 
zewnętrznej to ok. 32 cm, w zależności od użytego materiału ele-
wacyjnego, a uzyskany współczynnik U=0,18 [W/(m²K)]. Doskonały 
wynik uzyskujemy dla ścian o grubości 44cm, U=0,112 [W/(m²K)] przy 
zastosowaniu 36 cm izolacji termicznej z wełny mineralnej, co klasyfi-
kuje w kategorii budynków pasywnych! Równie dobre wyniki uzyski-
wane są dla pozostałych przegród.

EKOLOGIA
Technologia wykorzystująca naturalne materiały (takie jak drew-
no) powoduje, iż proces produkcji jest czysty i przyjazny środowi-
sku. Czas montażu budynku jest ograniczony do minimum, a ilość 
odpadów podczas budowy jest znikoma.
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Tabela 1. Wymagana izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych oraz inne wymogi dla budynków pasywnych 
i niskoenergetycznych. Porównanie wytycznych  z rozwiązaniami budynków wykonywanych w technologii 
budownictwa drewnianego modułowego przez Unihouse. 
 

 
 

Rodzaj przegrody 

Od 1 stycznia 
2021r.¹⁾ 

Standard  
NF 40 ²⁾ 

Standard 
Unihouse 

Standard  
NF 15 ²⁾ 

Budynki 
Pasywne 
Unihouse 

 
Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/(m²K)] 

 

Ściana zewnętrzna 0,20 0,20 0,18 0,15 0,112 

Podłoga nad nieogrzewaną 
piwnicą / garażem, podłoga 

na gruncie 
0,25 0,20 0,15 0,15 0,089 

Dach, stropodach 0,15 0,15 0,13 0,12 0,099 

Okna 0,9 1,3 1,2 0,8 0,7 

Drzwi zewnętrzne 1,3 1,5 1,2 1,0 0,8 

Mostki cieplne Ψ [W/mK] - 0,10 0,06 0,01 0,03 

Szczelność  [l/h] N50 = 1,5 N50 = 1,0 N50 = 1,0 N50 = 0,6 N50 = 0,6 

Rodzaj systemu wentylacji 

Wentylacja 
mechaniczna 

lub 
grawitacyjna 

Wentylacja 
mechaniczna 
nawiewno-
wywiewna z 
odzyskiem 

ciepła 

Wentylacja 
mechaniczna 
nawiewno-
wywiewna z 

odzyskiem ciepła 

Wentylacja 
mechaniczna 
nawiewno-
wywiewna z 

odzyskiem ciepła 

Wentylacja 
mechaniczna 
nawiewno-
wywiewna z 
odzyskiem 

ciepła 

Sprawność odzysku ciepła  ≥ 85% ≥ 70% 94% ³⁾ ≥ 80% 94% ³⁾ 

 
1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
2) Standard energetyczny  wg NFOŚiGW - wytyczne dotyczące zasad projektowania budynków mieszkalnych niskoenergetycznych i 
pasywnych - 
definicje standardu energetycznego budynków NF15 i NF40 oznaczają odpowiednio wielkości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jedno 
i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania wynoszące 15 i 40 kWh/(m2rok)  
3) Sprawność temperaturowa odzysku ciepła zgodnie z PN-EN 308 dla stosowanej centrali nawiewno-wywiewnej 
 
 
 
 
+ Może da się wykorzystać zdjęcia i grafiki z pdf-a? ze stron 14-18 

UNIBEP S.A.

ul. 3 maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.   85 731 80 00
fax  85 730 68 68
 biuro@unibep.pl
 www.unibep.pl

UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A
w Bielsku Podlaskim
ul. Rejonowa 5, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.  85 730 34 77
fax:  85 730 34 78
 info@unihouse.pl

SPECJALIZACJA 

Generalne wykonawstwo, budownictwo 
energooszczędne, działalność deweloperska, 
budownictwo drogowe.

Oszczędność
Budownictwo pasywne i energooszczędne wbrew pozorom nie narzuca stosowania 
drogich zmian technologicznych. Do stosowanych w standardzie rozwiązań wprowa-
dzamy polepszenie izolacyjności przegród. Ze względu na uzyskiwane doskonałe współ-
czynniki przenikania ciepła zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku jest niskie, 
dzięki czemu uzyskujemy odczuwalną oszczędność kosztów podczas użytkowania.

Komfort użytkowania
Wykonanie budynku w technologii drewnianej stwarza powstanie przyjaznego mikro-
klimatu wewnątrz pomieszczeń. Co więcej dzięki systemowi wentylacji mechanicznej 
o wysokim poziomie sprawności uzyskujemy świeże powietrze o odpowiednim pozio-
mie wilgotności. Natomiast odzyskiwanie ciepła przez centralę zapewnia optymalną 
temperaturę we wnętrzu.

UNIHOUSE to oddział produkcyjny giełdowej spółki UNIBEP S.A. stosujący do wytwa-
rzania domów oraz innych obiektów najnowszą w Polsce technologię domów moduło-
wych i panelowych w szkielecie drewnianym. Technologia ta jest stosowana powszech-
nie w budownictwie mieszkaniowym w Skandynawii. UNIHOUSE jest największym w Polsce 
producentem domów modułowych. Większość produkcji trafia na rynek norweski. 
Oddział zatrudnia 250 osób w siedzibie w Bielsku Podlaskim oraz na budowach 
w Norwegii. W 2009 r. na powierzchni około 3 ha została wybudowana duża fabryka 
domów, która – metodami przemysłowymi na skomputeryzowanych liniach produkcyj-
nych – wytwarza moduły (mieszkalne, usługowe itp.), wykończone „pod klucz”, a nawet 
„ponad klucz”, gdyż z zainstalowanymi meblami kuchennymi i łazienkowymi oraz ze 
sprzętem kuchennym. Taka metoda pozwala na stawianie budynków do 4 kondygnacji.
Tabela 1. Wymagana izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych oraz inne wymogi dla 
budynków pasywnych i niskoenergetycznych. Porównanie wytycznych z rozwiązania-
mi budynków wykonywanych w technologii budownictwa drewnianego modułowego 
przez Unihouse.

1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 5 lipca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2) Standard energetyczny wg NFOŚiGW - wytyczne dotyczące zasad pro-
jektowania budynków mieszkalnych niskoenergetycznych i pasywnych 
- definicje standardu energetycznego budynków NF15 i NF40 oznaczają 
odpowiednio wielkości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jed-
no i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewa-
nia wynoszące 15 i 40 kWh/(m2rok)

3) Sprawność temperaturowa odzysku ciepła zgodnie z PN-EN 308 dla 
stosowanej centrali nawiewno-wywiewnej

Tabela 1. Wymagana izolacyjność cieplna 
przegród zewnętrznych oraz inne wymogi dla 
budynków pasywnych i niskoenergetycznych. 
Porównanie wytycznych z rozwiązaniami 
budynków wykonywanych w technologii 
budownictwa drewnianego modułowego przez 
Unihouse.
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Firma UNICELL POLAND Sp. z o.o. jest producentem 
i dystrybutorem artykułów chemii budowlanej marki 
PRIMACOL® PROFESSIONAL oraz Systemu kreatywnej 
dekoracji wnętrz marki PRIMACOL® DECORATIVE.  
Dodatkowo przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją  
chemii budowlanej pod marką klienta (private label) 
na potrzeby innych producentów, dystrybutorów 
i sieci handlowych.

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

Wybrane produkty marki PRIMACOL® PROFESSIONAL

PRIMACOL® PROFESSIONAL to marka chemii budowlanej skierowa-
nej zarówno do profesjonalnych wykonawców, jak i prywatnych od-
biorców. Produkty stworzone w oparciu o zasadę „Jakość, która dzia-
ła!” znajdują zastosowanie na każdym etapie budowy, wykończenia 
i renowacji pomieszczeń. W trakcie prac cechują się łatwością aplikacji 
i są przyjazne środowisku naturalnemu. Dzięki temu od lat cieszą się 
uznaniem wykonawców z całej Polski. Ich wysoka jakość została do-
strzeżona również przez szereg fachowców z wielu państw Europy i  Azji.

W skład oferty PRIMACOL® PROFESSIONAL wchodzą:
» grunty,
» impregnaty,
» środki do ochrony drewna,
» preparaty czyszczące i dezynfekujące,
» kleje,
» farby.

Wschodni Klaster Budowlany
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UNICELL POLAND SP. Z O.O.
ul. Supraślska 25 16-010 Wasilków, Polska
tel.: 85 733 66 41
fax: 85 178 68 62
www.unicell.pl, unicell@unicell.pl

PRIMACOL® DECORATIVE to marka skupiająca produkty przeznaczo-
ne do wykończenia i dekoracji wnętrz. Ich cechy charakterystyczne 
to: bardzo wysoka jakość, szeroka gama pełnych i soczystych kolo-
rów, niesamowite efekty dekoracyjne, imitujące m.in. strukturę be-
tonu, tynki weneckie czy kamień naturalny, a także ciekawe wzory 
kurtyn, naklejek i szablonów ściennych. Wykorzystując system kre-
atywnej dekoracji marki PRIMACOL® DECORATIVE można w ciekawy 
i  oryginalny sposób ożywić każde wnętrze, bez względu na to czy 
jest to mieszkanie, biuro czy lokal użyteczności publicznej.

W skład Systemu kreatywnej dekoracji wnętrz  
PRIMACOL® DECORATIVE wchodzą:

» pasty, tynki, farby strukturalne,
» stiuki, woski,
» farby specjalne (glinka wenecka, farba magnetyczna, 

farba do tablic, farba do szablonów),
» produkty do przygotowania powierzchni i środki gruntujące,
» produkty do dekorowania, impregnacji i ochrony tworzonych 

efektów (lakier dekoracyjny, bejca dekoracyjna);
» werniksy metaliczne i pasty perłowe,
» koloranty, czyli pigmenty do barwienia poszczególnych 

produktów systemu,
» kurtyny, naklejki i szablony dekoracyjne.

SYSTEMY KREATYWNEJ DEKORACJI

EKOLOGICZNE PIGMENTY DO FARB 
marki PRIMACOL® DECORATIVE

Wybrane produkty marki PRIMACOL® DECORATIVE

W 2012 roku UNICELL POLAND Sp. z o.o. podpisała umowę na dofi-
nansowanie badań nad opracowaniem ekologicznych pigmentów do 
farb w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Projekt ma na celu udoskonalenie 
dotychczasowych produktów marki PRIMACOL® oraz prace nad uni-
wersalnym pigmentem PRIMACOL® DECORATIVE. Efektem działań 
ma być zmniejszenie kosztów produkcji, zwiększenie odporności far-
by m.in. na promieniowanie UV oraz ograniczenie ilości wprowadza-
nych do środowiska odpadów. Projekt realizowany będzie do końca 
marca 2015 roku, a jego całkowita wartość wynosi 766,3 tys. złotych.

Firma UNICELL POLAND Sp. z o.o. została założona w roku 1997 i jest 
przedsiębiorstwem o kapitale polsko-holenderskim. W oparciu o wie-
loletnie doświadczenie partnera holenderskiego oraz własne labora-
toria i linie produkcyjne wyposażone w nowoczesne parki maszyno-
we, przedsiębiorstwo tworzy wysokojakościowe, skuteczne i łatwe 
w  użyciu produkty. Coraz wyższa świadomość odbiorców oraz rosną-
ce wymagania estetyczne sprawiają, że firma UNICELL POLAND Sp. 
z o.o. nieustannie pracuje nad wzbogacaniem receptur swoich pro-
duktów, jak i nad ciągłym wprowadzaniem nowoczesnych rozwią-
zań. Dzięki temu oferta produktowa jest wciąż poszerzana o kolejne 
składowe poszczególnych marek. Te cechy oraz najlepsza relacja ceny 
do jakości sprawiają, że spółka jest cenionym partnerem biznesowym w  
Polsce i za granicą oraz laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.
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VIKKING 
– drzwi dedykowane
dla budownictwa energooszczędnego
i pasywnego
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P.W. VIKKING KTS SP. Z O.O.

Aleja Solidarności 4
21-500 Biała Podlaska

Tel. +48 83 342 26 11
Fax: +48 83 342 67 81
e-mail: info@vikking.eu

Budownictwo energooszczędne i pasywne zyskuje z każdym ro-
kiem coraz większą popularność. Inwestorzy chcą minimalizować 
zużycie energii do minimum, w trakcie eksploatacji budynków. 
Firma VIKKING wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowała 
innowacyjny system drzwi kompozytowych o bardzo wysokim po-
ziomie ochrony przed utratą ciepła. VIKKING to ekskluzywne drzwi 
stworzone dla wymagających i ceniących wysoką jakość klientów. 
Drzwi VIKKING dedykowane są przede wszystkim do budownictwa 
indywidualnego, ale też do budownictwa przemysłowego, dla in-
westorów, którym zależy na wysokiej jakości i estetyce stosowa-
nych produktów i komponentów.

Oferowany „System Kompozytowych Drzwi Wejściowych”, będący 
przedmiotem międzynarodowej ochrony patentowej, wykorzystu-
je nowoczesne, zaawansowane technologicznie skrzydła drzwio-
we, które wytwarzane są w technologii kompozytu zbrojonego 
włóknem szklanym. Drzwi kompozytowe z Linii ARCTIC, oparte na 
skrzydle o grubości 60 mm posiadają doskonałe parametry izola-
cyjności termicznej. Potwierdza to m.in. Certyfikat na współczyn-
nik przenikalności cieplnej, który wynosi Ud= 0,81 W/m2K. Tak więc 
zastosowanie drzwi energooszczędnych drzwi VIKKING ma ogrom-
ny wpływ na obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło.

Dla zachowania wszystkich wyjątkowych parametrów drzwi kom-
pozytowych, firma VIKKING poleca stosowanie ciepłego montażu 
przy instalowaniu drzwi w budynku. Rekomendowane jest wyko-
nanie montażu przez autoryzowanych serwisantów. Ekskluzywne 
drzwi kompozytowe VIKKING spełniają z nawiązką zarówno ocze-
kiwania klientów pod kątem estetyki, atrakcyjności wizualnej, 
jak i parametrów technicznych ze względu na niespotykaną w in-
nych tradycyjnych technologiach odporność skrzydeł na ekstre-
malne warunki atmosferyczne przy zachowaniu doskonałych para-
metrów izolacyjności termicznej oraz trwałości przez dziesiątki lat.

Nie tylko właściwości termoizolacyjne przemawiają na korzyść 
drzwi kompozytowych VIKKING, ale również niemal nieograniczo-
ne możliwości wzornictwa i kolorystyki, co umożliwia dopasowa-
nie wyglądu drzwi do preferencji klienta. Dzięki realizacji indywi-
dualnych zamówień każdy może posiadać niepowtarzalne, jedyne 
w swoim rodzaju drzwi wejściowe, charakteryzujące się wysoką 
estetyką wykonania. Specjaliści firmy VIKKING nieustannie pra-
cują nad wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań mających na 
celu ulepszenie zarówno parametrów termoizolacyjnych drzwi, 
jak i właściwości estetycznych i wizualnych.

Nowością niedostępną w żadnych innych systemach drzwiowych 
jest stosowanie strukturyzowanej ościeżnicy PVC (Real Wood Profi-
le), która dzięki nowoczesnej technologii posiada strukturę szlachet-
nego drewna przy czym wolna jest od wad tego materiału.

Innym wprowadzonym rozwiązaniem jest dekoracja skrzydeł 
drzwiowych frezowaniami 3D, stosowanie zlicowanych elemen-
tów INOX czy też wybór struktury skrzydła – drewnopodobnej lub 
smooth (gładkiej). Możliwości dowolnych konfiguracji wszystkich 
tych elementów zdobienia, połączone z dostępnością lakierowania 
w kolorach drewnopodobnych lub kolorach RAL, sprosta nawet 
najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów.

Rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na docinanie skrzydeł na za-
mawiane przez klienta wymiary i bieżące realizacje zamówienia 
praktycznie w każdym standardzie wymiarowym. Możliwość do-
stosowania drzwi do istniejących otworów budowlanych poprzez 
skrócenie lub zwężenie, a także szeroki wybór dostępnych mode-
li i wymiarów skrzydeł drzwiowych pozwala na montaż drzwi VIK-
KING zarówno w nowo budowanych budynkach, jak też remonto-
wanych posiadających nietypowe otwory pod drzwi. Kompozytowe 
drzwi wejściowe VIKKING posiadają wszystkie unijne certyfikaty CE, 
gwarantujące nabywcom bezproblemowe użytkowanie produk-
tu oraz poświadczające o jego wysokiej jakości. Wyroby posiadają 
także certyfikaty stanowiące dowód ich dużej wytrzymałości - są to 
między innymi świadectwa badań, podczas których przetestowano 
produkt pod względem wodoszczelności, przepuszczalności po-
wietrza, czy też odporności na włamania. Ze względu na duży auto-
rytet instytucji przeprowadzających testy, stanowią one gwarancję 
wysokiej jakości wyrobu, zapewniając zgodność z normami PN-EN.
Drzwi VIKKING charakteryzuje niespotykana w innych technolo-
giach żywotność skrzydeł, wieloletnia trwałość techniczna skrzydła 
objęta jest 25 letnią gwarancją. Możliwe jest stosowanie drzwi przy-
lgowych lub bezprzylgowych wariantowo zespolonych z ościeżnicą 
PVC lub z najwyższej jakości drewna meranti. Drzwi są bezpieczne 
dla środowiska, nie wydzielają szkodliwych substancji i jednocze-
śnie zapewniają bezpieczeństwo miru domowego, dzięki 2 klasie 
odporności na włamania wg aktualnej europejskiej normy ENV.

Kompozytowe drzwi wejściowe VIKKING łączą w sobie estety-
kę drewna, lekkość aluminium i odporność stali, a jednocześnie 
są wolne od wad przynależnych tym materiałom, dzięki czemu 
zapewniają znakomitą ochronę domu na długie lata.
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Askon Spółka z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się fir-
ma handlowo-usługowa specjalizująca się w doradztwie, sprzedaży i 
dostawie materiałów wykończenia wnętrz. Siedzibą firmy jest Biały-
stok, z obszarem działalności na terenie całego województwa podla-
skiego. Spółka prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną paneli, drzwi 
i parapetów wiodących polskich i europejskich producentów takich 
jak: Krono Original, Classen, Balterio, DRE, Gerda, Cezar, Decora.

KONTAKT : 
Askon sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 19A 15-701 Białystok
 
Sprzedaż: 
tel. 85 811 28 91, tel. 85 811 28 92 
fax. 85 651 86 62 
e-mail: sprzedaz@askonspzoo.pl
 
Biuro: 
tel. 85 811 28 93 
e-mail: biuro@askonspzoo.pl
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Drzwi przesuwne Classen - drzwi przesuwne to 
bardzo często niezbędne i jedyne funkcjonalne 
rozwiązanie mające na celu połączenie lub od-
dzielenie sąsiadujących ze sobą pomieszczeń. 
Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje 
niezawodność przez wiele lat. System prze-
suwny jednoskrzydłowy naścienny składa się 
z  prowadnicy, maskownicy oraz belki odbojowej 
montowanej na „tunelu” ościeżnicy regulowanej. 
Natomiast system dwuskrzydłowy otwierany jest 
synchronicznie tzn. przesuwając jedno skrzydło 
rozsuwają się oba skrzydła drzwiowe jedno-
cześnie. System synchroniczny wymaga od nas 
zamówienia dwóch skrzydeł drzwiowych o iden-
tycznej szerokości. System ten montowany jest 
również na tunelu ościeżnicy regulowanej dosto-
sowującej się w pełni zakresem regulacji nawet 
do bardzo grubych murów. Skrzydło drzwiowe 
do systemu przesuwnego jest wykonane w wer-
sji bezprzylgowej w wymiarach zewnętrznych 
skrzydła przylgowego.

Drzwi wewnętrzne Classen
Drzwi wejściowe Dre
Drzwi wewnętrzne Dre

Laminowane - Podłogi laminowane zwane po-
pularnie panelami podłogowymi to nowoczesny, 
zdrowy i ekologiczny materiał drewnopochodny 
(blisko 80% drewna) zastępujący tradycyjne po-
krycia podłóg tj.: deski, parkiety, wykładziny czy 
terakoty.
Polimerowe – BrillianceFloor to podłogi nowej 
generacji – łączą w sobie odporności klasycz-
nych podłóg z wyjątkowym wyglądem i ciepłem 
naturalnych drewnianych desek. Wysoce za-
awansowany proces produkcyjny, wykorzystu-
jący nanotechnologię, w połączeniu z pięknem 
natury, pozwolił stworzyć pierwszą na świecie 
podłogę idealną – trwałą, cichą, ciepłą i niepo-
wtarzalną. Dzięki powłoce polimerowej podłoga 
jest wyraźnie cichsza od laminatu. Uzyskujemy 
efekt cichej i elastycznej podłogi drewnianej. 
Wyraźnie cieplejsza w dotyku, jak prawdziwe 
drewno! Wykończenie powierzchni daje poczu-
cie komfortu porównywalne z używaniem lakie-
rowanego lub olejowanego drewna.
Powłoka polimerowa jest elastyczna, ewentualne 
zarysowania są mniej widoczne niż na innych po-
kryciach podłogowych. Brak efektu wyładowań 
elektrycznych na podłodze dzięki doskonałym 
właściwościom elektrostatycznym.

W ofercie znajdują się parapety o grubości 3cm 
i 2 cm. Standardowo wykończone parapety po-
siadają polerowaną powierzchnię, zaokrąglone 
narożniki, fazowany brzeg. Nasze parapety po-
siadają swój niezaprzeczalny urok, będący za-
sługą materiału o nazwie "Agglomarmur włoski". 
Konglomerat jest produktem przemysłowym 
o  doskonałych właściwościach fizyko-mecha-
nicznych, powstającym przez połączenie kamie-
nia naturalnego, który stanowi 95% jego masy 
oraz żywicy poliestrowej spełniającej rolę łączni-
ka. Konglomerat posiada parametry i właściwości 
estetyczne bardzo zbliżone, a często nawet prze-
wyższające te, które wykazuje kamień naturalny 
wchodzący w jego skład. Dodatkowym atutem 
są zalety związane z produkcją przemysłową: 
stała kontrola jakości, jednolitość koloru oraz 
możliwość produkcji na szeroką skalę. Różno-
rodność konglomeratu jest ogromna, począwszy 
od linii Tradizionale, optyką i estetyką bardzo 
zbliżonej do kamienia naturalnego (Boticcino, 
Rosso Asiago), aż po produkty nowatorskie: linia 
Italica/Ambiente (Bianco Ambra, Green Lagoon), 
a  także materiały na bazie kwarcu z linii Fantasia, 
Cromatica, Gemme i Luciente, które łączą jedyne 
w  swoim rodzaju kolory i strukturę z niezwykłą 
wytrzymałością i absolutną odpornością na kwa-
sy (Blanco Arco Iris, Lapis, Giallo Zafferano).

DRZWI PANELE PARAPETY Z KONGLOMERATU

Służymy doświadczeniem, aby spełniać oczekiwania tych,  
którzy nam zaufali. Dajemy nie tylko produkty i usługi 
spełniające wymagania, potrzeby i oczekiwania, ale również 
dzielimy się z klientem fachową wiedzą i wieloletnią praktyką.

misja spółki ASKON
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Głównym celem firmy jest kompleksowe wykonywanie robót w oparciu 
o  najlepsze materiały, nowe technologie i najwyższą jakość usług. Po  po-
nad 15 latach działalności zdążyliśmy zdobyć zaufanie naszych klientów 
oraz przedsiębiorców, którzy powierzają nam swoje inwestycje. Posiadamy 
stałą, dobrze wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i pracowniczą, biorącą 
udział w licznych szkoleniach. Jakość naszych usług możemy potwierdzić 
referencjami, które udostępniamy Państwu na naszej stronie internetowej. 
Z całości usług, które wykonuje nasza firma możemy wyróżnić dwa głów-
ne kierunki: budownictwo mieszkaniowe, w skład którego wchodzą domy 
jedno i wielorodzinne oraz urzędy i szpitale; budownictwo przemysłowe, 
w  skład którego wchodzą remonty i modernizacje zakładów przemysło-
wych, elektrowni, elektrociepłowni, fabryk.

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 
ATIS DOM WOJCIECH JURCZUK
Firma Handlowo Usługowa Atis Dom 
Wojciech Jurczuk ul. Składowa 11 lok.28 
15-399 Białystok

Zapraszamy w godzinach: 
Biuro ATIS DOM: 
7:00 - 15:00 
Salon Sprzedaży STO EXPERT:  
pon-pt: 7:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 13:00
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» Stany surowe (mury, konstrukcje żelbetowe, więźby dachowe)
» Instalacje elektryczne
» C.O. i wentylacje
» Podłogi podniesione
» Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
» Żywice epoxydowe
» Pokrycia dachowe
» Elewacje, docieplenia, tynki
» Stolarka okienna i drzwiowa
» Place, parkingi, odwodnienia
» Pomiary
» Serwis elektronarzędzi

» Prace malarskie
» Szpachlowanie - gipsy, gładzie i struktury
» Tynki i powłoki dekoracyjne (stiuki, trawertyny, marmorino)
» Okładziny ścian i podłóg (płytki ceramiczne, kamień, tapety, 

parkiet, panele, deska)
» Montaże podłóg podniesionych
» Posadzki
» Sufity podwieszane ( w tym typu Armstrong)
» Ścianki, zabudowy
» Montaż

USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA REMONTY i WYKOŃCZENIA

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność
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BCMB Sp. z o.o. jest jedną z nielicznych firm istniejących na 
polskim rynku od ponad 50 lat – jej historia sięga roku 1945. Firma jest 
jednym z największych dystrybutorów materiałów budowlanych 
i  sanitarnych na terenie województwa podlaskiego. W chwili obec-
nej BCMB Sp. z o.o. oferuje ponad 17 tysięcy pozycji asortymentu, 
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Białostocka Centrala 
Materiałów 
Budowlanych Sp. z o.o.

BIAŁOSTOCKA CENTRALA 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
SP. Z O.O. 
ul. Ks. J. Popiełuszki 115 
15-657 Białystok

tel.  + 48 85 663 7891
 + 48 85 663 7878
fax  + 48 85 663 7885
www.bcmb.com.pl
marketing@bcmb.com.pl

» Bramy garażowe
» Cegła licowa i klinkierowa
» Cement i beton towarowy
» Chemia budowlana
» Farby
» Materiały hydroizolacyjne
» Materiały izolacyjne
» Materiały ścienne
» Narzędzia budowlane i malarskie
» Płytki ceramiczne i klinkierowe
» Pokrycia dachowe
» Sucha zabudowa wnętrz
» Szalunki papierowe
» Papy
» Stolarka budowlana

» Armatura sanitarna
» Ciepłownictwo
» Meble łazienkowe
» Rury i kształtki miedziane
» Sieci i instalacje CO i wodno-kanalizacyjne, 

gazowe i wentylacyjne
» Systemy kominowe
» Systemy odwodnień liniowych
» Systemy rynnowe

» Węgiel kamienny
» Biomasa

w który zaopatruje nas około 200 dostawców renomowanych firm 
o  zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Sprzedajemy 
wyłącznie produkty wysokiej jakości, posiadające aktualne dopuszcze-
nia i  świadectwa jakości, zgodne z obowiązującymi w Europie norma-
mi. Posiadamy rozbudowane zaplecze magazynowe, dzięki któremu 
przechowywanie materiałów odbywa się prawidłowo, bez naraże-
nia ich na utratę pierwotnych właściwości. Firma dysponuje rozbu-
dowanym taborem transportowym, który umożliwia szybkie i  bez-
kolizyjne rozwiązania logistyczne. Zapewniamy wysoki standard 
świadczonych usług, co jest zasługą wykwalifikowanego i doświadczo-
nego personelu, który rzetelną i należytą obsługę oraz zadowolenie 
i satysfakcję klienta stawia na pierwszym miejscu.

Materiały budowlane Materiały sanitarne

Paliwa stałe
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W ostatnich latach – zgodnie z przyjętą strategią – koncentruje się na 
dwóch podstawowych kierunkach działalności: generalnym wyko-
nawstwie w budownictwie ogólnym oraz wykonawstwie obiektów 
przemysłowych. W tym pierwszym obszarze szczególne znaczenie 
BUDREM przywiązuje do generalnego wykonawstwa wielkogabary-
towych obiektów magazynowo – chłodniczych dla rolnictwa, takich 
jak sortownie owoców wraz komorami chłodniczymi, magazynami 
i  kompletnym zapleczem biurowym.

BUDREM dysponuje własną, wysoce fachową ekipą wykonawczą 
(murarze, tynkarze, zbrojarze) od lat związaną z firmą, która jest w 
stanie realizować nawet wielkogabarytowe obiekty przemysłowe. 

Fachowcy ci dobrze sprawdzili się przy budowie kilku budynków 
przemysłowych (hal), zrealizowanych w ostatnich latach przez 
BUDREM na rzecz rolnictwa. BUDREM dysponuje także nowoczesnym 
i stale odnawianym parkiem maszynowym.

W kwietniu 2014 roku firma już - po raz trzeci - uznana została za  
Budowlaną Firmę Roku (tym razem w Edycji 2013 w kategorii generalny 
wykonawca). Nagrodę, w imieniu firmy, odbierał Łukasz Mięsiak, 
wiceprezes zarządu i dyr. generalny Budrem Group. Zwieńczeniem 
konkursu organizowanego od wielu lat przez prestiżowy miesięcznik 
Builder była uroczysta gala w warszawskim hotelu Polonia, na której 
spotkała się elita firm działających na polskim rynku budowlanym.

BUDREM Group Sp. z o.o. 
ul. Sulejkowska 20/6
04-169 Warszawa N
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Budrem Group
Sp. z o.o.
W swoim dorobku BUDREM posiada wiele 
zrealizowanych inwestycji budowlanych: od domów 
jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych – po biura, 
hotele i wielkogabarytowe obiekty przemysłowe. 
BUDREM specjalizuje się w roli generalnego wykonawcy. 

Wschodni Klaster Budowlany
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Home Security Systems

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

W naszej ofercie można znaleźć rozwiązania po-
cząwszy od najprostszych optymalnych cenowo 
systemów alarmowych i telewizji przemysłowej 
po najbardziej wyrafinowane urządzenia dedyko-
wane do „Inteligentnych Budynków” (domów jak 
i obiektów takich jak hotele, banki, biurowce). Na 
stałe współpracujemy z dużą grupą profesjonal-
nych firm instalacyjnych, które doskonale znają 
oferowane przez nas rozwiązania i służymy naszym 
Klientom bazą teleadresową tych firm.

CORAL
W. Perkowski, J. Perkowski Sp. j.
ul. Błękitna 1, 15-136 Białystok
tel.  +48 85 654 45 26
fax.  +48 85 675 24 74
e-mail:  coral@coral.com.pl

Nowoczesne systemy alarmowe nie tylko chro-
nią nasze mienie, ale informują nas o zagroże-
niach podczas naszej obecności w domu, dbają o 
stan techniczny budynku, bezpieczeństwo jego 
mieszkańców, a w wypadku zagrożenia wysyłają 
automatycznie informację do kompetentnych 
służb w celu wezwania pomocy. My proponuje-
my przeniesienie nowoczesnych technologii na 
obszar życia codziennego, do Państwa domów. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania 
do stworzenia „Domu Inteligentnego”, takiego 
który służy swoim mieszkańcom.

"Inteligentny Dom" to takie miejsce, w którym 
wszystkie zainstalowane urządzenia działają 
wspólnie na poprawę warunków życia zamiesz-
kujących go domowników. Inteligentny symu-
lator obecności spowoduje, że dom nauczy się 
naszych codziennych czynności i po naszym 
wyjeździe odtworzy sekwencję podobną do wy-
konywanej na co dzień.

Intencją Home Security Systems jest propagowa-
nie najnowszych a zarazem optymalnych cenowo
rozwiązań w zakresie instalacji alarmowych, elek-
trycznych i „Inteligentnego Domu”.
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Elektrownie fotowoltaiczne

Nowości w ofercie Coral:

Inteligentne budynki

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

Zalety systemów fotowoltaicznych oferowanych 
przez firmę Coral:

1. nie wymagają surowców do produkcji energii;
2.  nie generują hałasu, nie emitują szkodliwych 

substancji i gazów zanieczyszczających ziem-
ską atmosferę;

3. są bezpieczne i niezawodne: szacowana ży-
wotność modułu fotowoltaicznego [PV] to 30 
lat; wydajność modułów po 25 latach użyt-
kowania nie spadnie poniżej 80% pierwotnej 
swojej mocy;

4. czas potrzebny na wyprodukowanie przez 
moduł PV wystarczająco dużo energii, aby 
taki moduł wyprodukować jest krótki i ciągle 
maleje: waha się od 1,5 do 3 lat, co oznacza, 
że moduł jest w stanie wyprodukować 6 do 
18 razy więcej energii niż energia potrzebna 
do jego produkcji;

5. moduły PV mogą być poddane recyklingowi 
i dlatego materiały użyte w procesie produk-
cji (krzem, szkło, aluminium itp.) mogą być 
użyte ponownie;

Instalacja KNX - zastępuje klasyczną instalację 
elektryczną i integruje wszystkie funkcje zarzą-
dzania budynkiem. Służy do załączania, stero-
wania, sygnalizowania, regulo-wania i nadzoru 
urządzeń elektrycznych instalowanych w domu.

„Niewidzialne” głośniki Stealth Acoustics - nowe 
modele kolumn amerykańskiego producenta 
wprowa-dzone właśnie do sprzedaży, które mon-
tuje się w zabudowie gk lub w ścianie w taki spo-
sób, że po zakończeniu instalacji są całkowicie 
niewidzialne.

Wideodomofon zintegrowany z systemem KNX 
- wideodomofon który może stać się częścią ca-
łego systemu automatyki sterowania budynkiem. 
Obraz z kamery wideodomofonu można wyświe-
tlać na panelu sterującym Twoim domem.

Zdalne zarządzanie budynkiem może integrować 
wiele systemów, w skład których wchodzą mię-
dzy innymi:
» instalacje oświetleniowe, rolety 

i żaluzje;
» instalacje wentylacji i ogrzewania;
» instalacje alarmowe;
» systemy audio-wideo;
» bramy wjazdowe i garażowe;
» nawodnienia ogrodu;
» instalacje monitoringu CCTV;
» instalacje nagłośnienia strefowego 

multiroom;
» instalacje videodomofonowe;
» sieci komputerowe i telefoniczne;
» instalacje ogrzewania 

przeciwoblodzeniowego;
» elektrownie słoneczne.

6. moduły fotowoltaiczne są prawie bezobsłu-
gowe, a ich instalacja nie jest skomplikowana;

7. systemy fotowoltaiczne umożliwiają dostęp do 
elektryczności w miejscach trudnodostępnych 
(zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie 
energia elektryczna nie jest dostępna) lub 
wszędzie tam, gdzie budowa systemu ener-
getycznego jest nieopłacalna;

8. systemy fotowoltaiczne mogą pokrywać da-
chy i elewacje budynków, przyczyniając się 
do zmniejszenia przez nie zużycia energii;

9. przemysł fotowoltaiczny w ostatnich latach 
jest najdynamiczniej rozwijającym się 
rynkiem w sektorze energetyki - wiąże się 
to z powstawaniem tysięcy miejsc pracy 
w  Europie i na świecie;

10.  instalacje fotowoltaiczne przyczyniają się 
do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii 
w  Europie.

Wschodni Klaster Budowlany
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Drewlux - DRZWI Z DREWNA LITEGO
DRZWI WEWNĘTRZNE DRZWI ZEWNĘTRZNE
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DREWLUX” jest polską firmą działającą na rynku krajowym i zagra-
nicznym od 1990 roku. Jesteśmy producentem funkcjonalnych, no-
woczesnych i estetycznych drzwi z drewna litego do biur, mieszkań, 
zakładów pracy i urzędów. Wyroby nasze cechuje elegancja wykoń-
czenia, szeroka gama kolorów, ładne wzornictwo, nowoczesna tech-
nologia lakierowania. Ciągły nadzór kadry technicznej oraz właściciela 
firmy w  procesie produkcji zapewnia wysoką jakość wyrobów takich 
jak: drzwi drewniane wewnętrzne, drzwi drewniane zewnętrze, okna, 
parapety okienne, schody. Nowoczesny park maszynowy, wyspecja-
lizowana kadra techniczna, profesjonalna załoga sprosta każdemu 
zamówieniu, które można wykonać z drewna. Stale rosnąca liczba dys-
trybutorów pozwala nam zadowolić coraz liczniejsze grono klientów. 
Nasi dystrybutorzy działają na terenie miast: SUWAŁKI, OLECKO, AUGU-
STÓW, WYSZKÓW, OSTROŁĘKA, OSTRÓW MAZOWIECKA, WARSZAWA, 
MIĘDZYRZEC PODLASKI, BIAŁA PODLASKA, BIAŁYSTOK, PŁOCK. Z naszy-
mi produktami docieramy do większości miast Polski północno-wschod-
niej m.in. do takich jak: ELBLĄG, EŁK, GDAŃSK, GIŻYCKO, GOŁDAP,  
GRAJEWO, ŁOMŻA, OLSZTYN.

DREWLUX S.C. 
UPH Szmidt J. Sieńko S. 
16-411 Szypliszki ul. 4-go Sierpnia 4B
tel/fax (+48 87) 568 10 11
email: info@drewluxsj.pl

» Drzwi o grubości 43 mm. Ramiaki drzwi wykonane 
z  wyselekcjonowanego drewna klejonego konstrukcyjnie. 
Konstrukcja i materiały płycin zależą od modelu drzwi. 
Drewno kleimy ekologicznymi klejami odpornymi  
na wilgoć (klasa D – 4).

» Uszczelnienie: dla zapewnienia cichego zamykania 
i wytłumienia hałasu montujemy w standardzie uszczelkę 
w ościeżnicy.

» Okucia drzwi wewnętrznych w standardzie: zawiasy, zamek, 
(klamka na zamówienie klienta).  
Tuleje wentylacyjne w kolorach: złoty, patyna, satyna,  
chrom - na zamówienie klienta.

» Szyby: montujemy ornamentowe, bezpieczne, piaskowane, 
fazowane, wypukłe, witrażowe, 
itp... na zamówienie klienta

» Materiały malarskie: drzwi lakierujemy ekologicznymi lakierami 
wodnymi typu SIKKENS, SIGMA, GORI, TEKNOS.

» Skrzydła produkowane są w dwóch grubościach: 56 mm. i 68 mm. 
Ramiaki drzwi wykonane z wyselekcjonowanego drewna klejonego 
konstruk-cyjnie. Dla wzmocnienia odporności na wypaczania w ramiakach 
pionowych skrzydła drzwiowego wklejone są po dwa płaskowniki 
aluminiowe o grubości 3 mm. Konstrukcja i materiały płycin zależą od 
modelu drzwi. Drewno kleimy ekologicznymi klejami odpornymi na 
wilgoć (klasa D-4).

» Uszczelnienie i ocieplenie: w celu zabezpieczenia mieszkania przed 
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych stosujemy 
podwójne uszczelnienie. Produkowane drzwi są energooszczędne dzięki 
zastosowaniu płycin ocieplanych materiałami izolacyjnymi 
o grubości od 8 do 16 mm w zależności od grubości skrzydła. 
Płyciny i szyby zespolone dla uzyskania szczelności są silikonowane 
z obu stron skrzydła na całym obwodzie.

» Okucia: zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, blokady 
antywyważeniowe, zamek listwowy 4 ryglowy z dwiema wkładkami 
atestowanymi lub dwa zamki Yale, klamka – na zamówienie klienta, 
próg aluminiowy lub drewniany.

» Szyby: zespolone jednokomorowe. Na zamówienie montowane szyby: 
refleksyjne, antisol, matowe, witrażowe, antywłamaniowe, kuloodporne.

» Materiały malarskie: drzwi lakierujemy ekologicznymi lakierami wodnymi 
typu SIKKENS, SIGMA, GORI, TEKNOS (dla uzyskania pełnej odporności 
na niekorzystne warunki pogodowe dodatkowo impregnujemy przed 
lakierowaniem).
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Firma jest obecna na rynku od ponad 20 lat – rozpoczęcie funkcjo-
nowania spółki miało miejsce w roku 1993. Podmiot koncentruje 
swą działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. 
Firma zrealizowała szereg zamówień i dostarczyła materiały na bu-
dowy duże, jak i mniejsze. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdo-
bytemu w branży spółka potrafi w pełni zaspokajać potrzeby swoich 
klientów, dzięki czemu jest postrzegana jako solidny Partner – wy-
wiązujący się ze swych zobowiązań oraz oferujący szeroki asorty-
ment wyrobów w konkurencyjnych cenach. Podstawowym obszarem 
działalności Eko-Budu jest handel wyrobami hutniczymi. Ponadto 
spółka świadczy usługi z zakresu transportu całosamochodowego 
(24 t) na terenie Europy i Azji.
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EKO-BUD: dostawca wyrobów hutniczych

» pręty żebrowane
» pręty gładkie
» drut montażowy
» profile zamknięte o przekroju kwadratowym, prostokątnym 

oraz okrągłym
» rury bez szwu i ze szwem (czarne i ocynkowane)
» dwuteowniki zwykłe, HEB i HEA
» ceowniki zwykłe, ekonomiczne, zimnogięte
» blachy czarne zimno- i gorącowalcowane (cienkie i grube)
» kątowniki gorąco- i zimnowalcowane
» płaskowniki

STAL BUDOWLANA I KONSTRUKCYJNA

PPHU EKO-BUD SP. Z O.O.
ul. Komunalna 4
15-197 Białystok

tel./fax: (85) 6755 673
e-mail: handel@ekobud.eu
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Podstawowa działalność spółki Sapling skupia się wokół 
opracowywania i badań nad nowymi technologiami mającymi 
zastosowanie w dziedzinie inżynierii środowiska. Tworzone 
przez nasz zespół rozwiązania pomagają w utrzymaniu 
równowagi ekologicznej, przeciwdziałają zanieczyszczeniom oraz 
wspomagają zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i wykonawstwem in-
stalacji sanitarnych oraz opracowujemy technologie oczyszczania 
ścieków dla zakładów przemysłowych. Realizujemy także inwe-
stycje na wykonanie małych, przydomowych i dużych systemów 
oczyszczania ścieków w sektorze publicznym. Współpracujemy 
z  firmami z Rosji, Niemiec i Skandynawii. Spółka Sapling skupia 
naukowców uczelni technicznych, projektantów oraz doświadczo-
nych specjalistów z branży sanitarnej i inżynierii środowiska. Pro-
wadzimy prace badawcze dotyczące wpływu wykorzystywanych 
technologii na środowisko naturalne. Posiadamy własną stację ba-
dawczą Shar®, dzięki której na bieżąco możemy monitorować wy-
niki pracy urządzeń opartych na naszych technologiach. 

W tej chwili prowadzimy również prace nad wprowadzeniem do 
produkcji urządzeń wykorzystujących opatentowany sposób kata-
litycznego utleniania odorów.
W naszej ofercie znajdują się między innymi pierwsze w Europie 
oczyszczalnie ścieków wykorzystujące adiabatyczną, biologiczno-
-mechaniczną technologię Sapling Shar®. Reaktor Sapling Shar® pra-
cuje w każdych warunkach klimatycznych, zapewniając uzyskanie 
optymalnej temperatury wewnątrz części technologicznej. Techno-
logia może być wykorzystywana w dwóch wersjach: od 4 do 50 RLM 
oraz od 50 do 2000 RLM. W obu przypadkach praca systemu jest 
bezobsługowa. Oferujemy także moduły do redukcji osadów ście-
kowych – które są urządzeniami służącym do pogłębionego utlenia-
nia osadów gnilnych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ich 
zastosowanie umożliwia szybką i tanią likwidację osadów powstają-
cych w oczyszczalniach ścieków i ogranicza częstotliwość oczyszcza-
nia zbiorników z osadów mineralnych i wywożenia ich w nieprzetwo-
rzonej postaci do specjalistycznych zlewni. Dodatkowo posiadamy 
moduły do redukcji fosforu w ściekach - możliwe do stosowania bez 
konieczności użycia strącających środków chemicznych.

Firma STREB Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnym 
inwestowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Spółka oferuje 
najwyższej jakości usługi, cechuje się skutecznością w podejmo-
waniu 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 osiągnięciu efektywności ekonomicznej 
inwestycji, fachowej i skutecznej obsłudze inwestorów na rynku 
nieruchomości komercyjnych. STREB zapewnia także komplek-
sową obsługę podmiotów zagranicznych na wszystkich etapach 
prowadzenia inwestycji w Polsce. 

SAPLING SP. Z O.O.
ul. Składowa 7/114
15-399 Białystok
tel./fax + 48 85 688 30 63
www.sapling.com.pl
biuro@sapling.com.pl

STREB Polska Sp. z o.o.
ul. Ciołkowskiego 169
15-516 Białystok
www.kamienicalipowa.pl

SAPLING – technologie dla ochrony środowiska

STREB POLSKA – inwestowanie w nieruchomości

SAPLING

STREB POLSKA OFERUJE:

» wszechstronną pomocy w poszukiwaniu nieruchomości,
» pomoc w zakresie infrastruktury (energia, woda, gaz, telefon 

i internet, drogi),
» pomoc w sprawach formalno-prawnych 

(np. dotyczących pozwoleń),
» pomocy przy rekrutacji personelu, uzyskaniu pomocy publicznej
» wsparcie działań marketingowych, promocyjnych 

i reklamowych inwestycji.
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Uniwersytet w Białymstoku powstał przed siedemnastu laty z prze-
kształcenia istniejącej blisko trzydzieści lat Filii Uniwersytetu War-
szawskiego. Poziom i potencjał naukowy sprawiły, że dziś UwB jest 
jedną z największych i najprężniejszych jednostek akademickich 
w  północno-wschodniej Polsce. W skład Uniwersytetu wchodzi dzie-
więć wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady pro-
wadzi 900 nauczycieli akademickich (ponad 200 to samodzielni pra-
cownicy naukowi). Obecnie uczelnia kształci 17 tysięcy studentów na 
27 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Proponu-
je też bogatą ofertę studiów podyplomowych (prawie 100 rodzajów).

W roku akademickim 2013/2014 w ofercie uczelni znalazło się kilka 
nowości – m.in. studia prowadzone w językach obcych: angielskim 
oraz rosyjskim. Na studiach pierwszego stopnia są to międzynarodo-
we stosunki gospodarcze, filologia angielska oraz filologia rosyjska. 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od po-
nad 20 lat – pierwsza inauguracja roku akademickiego miała miej-
sce 1 października 1993 roku. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną 
w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce. Oprócz ośrodka w Bia-
łymstoku funkcjonuje Filia w Ełku i Wydział Zamiejscowy w Ostrowi 
Mazowieckiej. W rankingach „Perspektyw”, „Rzeczpospolitej” oraz 
„Wprost”, WSFiZ plasuje się na pierwszym miejscu w regionie wśród 
niepublicznych uczelni magisterskich. WSFiZ w Białymstoku oferuje 
zróżnicowaną strukturę kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, 
społecznych, humanistycznych i technicznych. Oferta edukacyjna 
obejmuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, 
europeistyka, filologia angielska, finanse i rachunkowość, gospodar-
ka przestrzenna, ekonomia, informatyka i ekonometria, budownic-
two, język rosyjski stosowany w biznesie. Na studiach II stopnia (ma-
gisterskie) studenci mogą się kształcić na kierunkach: zarządzanie, 
finanse i rachunkowość, filologia angielska, gospodarka przestrzen-
na. W ramach programu Erasmus najlepsi studenci mogą odbywać 
część studiów na uczelniach zagranicznych (Finlandia, Dania, Niemcy, 
Szwecja, Włochy, Hiszpania, Turcja, Rumunia).

Uniwersytet w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku

Na studiach drugiego stopnia – międzynarodowe stosunki gospodar-
cze, europeistyka oraz filologia rosyjska. Studia doktoranckie prowa-
dzone są w ramach pięciu jednostek UwB: Wydziału Prawa, Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Histo-
ryczno-Socjologicznego oraz Wydziału Biologiczno-Chemicznego. 
UwB posiada dziesięć uprawnień do nadawania stopnia doktora 
i  cztery uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

Na uczelni działa aktywnie około 70 kół naukowych i organiza-
cji studenckich. Uniwersytet w Białymstoku realizuje obecnie 
58 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami za-
granicznymi. Uczestniczy też w europejskim programie eduka-
cyjnym Erasmus od 1999 roku. W ramach tego programu uniwer-
sytet współpracuje z 120 uczelniami partnerskimi z 23 państw 
Unii Europejskiej, a także z Turcji i Szwajcarii.

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
www.uwb.edu.pl

KANCELARIA REKTORA
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
Tel. 85 67-85-823
Fax. 85 67-50-088
www.wsfiz.edu.pl

Pełnomocnik Rektora UwB  
ds. Wschodniego Klastra Budowlanego 
dr Arkadiusz Niedźwiecki,

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, tel. 
+ 48 85 745 77 21, a.niedzwiecki@uwb.
edu.pl; prekt-n@uwb.edu.pl

Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są wykłady w języku angielskim. 
Spełnia to oczekiwania studentów polskich, a jednocześnie umoż-
liwia uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy. Ważnym 
uzupełnieniem działalności edukacyjnej jest szeroka gama te-
matyczna studiów podyplomowych i kursów dokształcających, 
z których korzysta rocznie ok. 500 osób. 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wzbogaco-
ną poprzez realizację projektów finansowanych ze środków UE. 
Zrealizowanie programów dotacyjnych pozwoliło na przygoto-
wanie i wdrożenie nauczania na odległość (e-learning), urucho-
mienie nowych kierunków studiów podyplomowych, techniczne, 
programowe i metodyczne wsparcie kształcenia w zakresie analiz 
przestrzennych (z wykorzystaniem technologii GIS) i nauk tech-
nicznych. Profesjonalne sale konferencyjne (440 i 120 miejsc) i wy-
kładowe z wyposażeniem multimedialnym oraz pokoje gościnne, 
udostępniane są również podmiotom zewnętrznym na organizację 
konferencji, seminariów, imprez artystycznych.
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Oferujemy sukcesywną pomoc w pozy-
skiwaniu środków pomocowych Unii Eu-
ropejskiej i zarządzaniu projektami, które 
otrzymały wsparcie. Nasi specjaliści gwaran-
tują wysoką jakość usług w kwestii wybo-
ru najlepszych rozwiązań koncepcyjnych,  
technicznych oraz w zakresie nawiązywania 
kontaktów z  instytucjami pośredniczącymi.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje szko-
lenia otwarte, zamknięte dostosowane do 
potrzeb klienta, szkolenia połączone z im-
prezami integracyjnymi, a także szkolenia 
bezpłatne dofinansowane ze środków UE 
i  budżetu państwa. Szkolenia są przepro-
wadzana przez wysoko wykwalifikowanych 
i  doświadczonych szkoleniowców.

Celem ECDS Polska jest wsparcie doradcze 
Naszych Klientów umożliwiające im podejmo-
wanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz 
wdrażanie rozwiązań wspierających ich roz-
wój oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

» zintegrowane systemy zarządzania 
klasy ERP

» zarządzanie procesami 
biznesowymi ProcEnt

» dedykowane systemy  
dla administracji i oświaty

» rozwiązania biznesowe dedykowane 
branży mleczarskiej

» Sprzedaż detaliczna i hurtowa sprzętu 
komputerowego

» Serwis sprzętu komputerowego
» Kasy i drukarki fiskalne
» Szuflady kasowe
» Wagi elektroniczne
» Kolektory danych
» Czytniki kodów kreskowych
» Sprawdzarki cen

» Szkolenia graficzne (CorelDraw, 
Photoshop, Flash, HTML)

» Szkolenia MS Office (MS Excel, MS Word, 
MS PowerPoint, MS Access)

» Szkolenia MS Visio i MS Project
» Szkolenie PZP
» Szkolenie NormaPro
» Szkolenie ECDL

» Mainframe
» Korespondencja masowa
» Centrum zapasowe
» Serwery
» Kolokacja
» Usługi internetowe

» Migracje systemów
» Bezpieczeństwo IT
» Rozwiązania sieciowe
» Integracja usług

» Systemy i instalacje zasilania 
elektrycznego

» Systemy i instalacje zabezpieczeń 
elektronicznych

» Instalacje okablowania strukturalnego
» Systemy i instalacje automatyki 

budynkowej
» Serwis i konserwacje

ECDS Polska sp. z o.o.
Św. Rocha 5 lok. 208
15-879 Białystok
Tel./fax. 85 742 2005
biuro@ecds.pl

Centrum Informatyki
ZETO S.A.
ul. Skorupska 9,
15-048 Białystok
Tel. 85 74 83 200
zeto@zeto.bialystok.pl

ECDS POLSKA

ZETO BIAŁYSTOK

Dotacje

Systemy informatyczne wspierające 
zarządzanie

Outsourcing Integracje systemowe Technologie budynkowe

Szkolenia

Sprzęt komputerowy 
 i Systemy fiskalne

Konsultacje

Ośrodek szkoleniowy
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OPB Development to doświadczony i wiarygodny deweloper mogący 
się poszczycić ponad 25-letnią tradycją. Jest wiodącym przedsiębior-
stwem prowadzącym działalność inwestycyjną i budowlaną na terenie 
Warmii i Mazur. Ma na swoim koncie szereg zrealizowanych z sukce-
sem inwestycji, zarówno hotelowych, mieszkaniowych, rekreacyjnych, 
jak i komercyjnych. Oprócz obiektów hotelowych, czyli Hotelu Plati-
num i hotelu Willa Port, OPB Development zaprojektował i wybu-
dował 9 osiedli mieszkalnych w Ostródzie oraz 5 osiedli w Olsztynie, 
w tym luksusowy kompleks o nazwie Belweder liczący prawie 500 miesz-
kań, który jest jednym z najbardziej prestiżowych osiedli w mieście. 

W sumie firma wybudowała na terenie Warmii i Mazur ponad 3000 
mieszkań. Wśród zrealizowanych inwestycji komercyjnych nale-
ży wymienić: pasaż mieszkalno-usługowy w centrum Ostródy, 
Galerię Centrum Ostróda, a także budynek marketu budowlanego 
Jasam w Ostródzie, biurowiec firmy Kross w Przasnyszu oraz Gale-
rię Centrum w Iławie. Obecnie powstaje kolejny obiekt hotelowy, 
luksusowy, połączony z Aquaparkiem obiekt Plaza by Condohotels, 
którego oddanie do użytku jest planowane na rok 2015, a ponadto 
Galeria Handlowa w Bartoszycach.

KONTAKT
OPB Development
ul. Jana III Sobieskiego 4 
14-100 Ostróda 
tel: 89 646 26 36
 fax: 89 642 76 33 
biuro@opb.com.pl

Kamila Górecka-Kirwiel
PR Manager
tel. + 48 501 611 648
e-mail:  k.gorecka@opb.com.pl

OPB Development N
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Nowoczesny
kompleks biurowy 
klasy „A” w stolicy

UNIBEP S.A.
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Biurowiec budowany w sercu jednej z kluczo-
wych stref biznesowych Warszawy to pierw-
sza wspólna realizacja Grupy PHN i Unibepu. 
Oddanie obiektu do użytku planowane jest 
na przełomie II i III kwartału 2015 roku. Za-
warta pomiędzy firmami umowa opiewa na 
107 mln zł netto. Na jej mocy Unibep jest ge-
neralnym wykonawcą, odpowiedzialnym za 
całościową realizację kompleksu, zgodną z 
koncepcją architektoniczną i uzyskanym po-
zwoleniem na budowę.

Unibep jest uznanym, generalnym wyko-
nawcą wysokiej klasy biurowców, spełnia-
jących standardy klasy „A” oraz wymogi 
certyfikacyjne LEED i BREEAM. Obiekty biu-
rowe wybudowane przez bielską spółkę po-

wstały między innymi w Warszawie przy ul. 
Grzybowskiej, Cichej oraz na terenie Okęcie 
Business Park.

Domaniewska Office Hub to nowoczesny biu-
rowiec spełniający najwyższe standardy jako-
ściowe, który powstaje przy ulicy Domaniew-
skiej 37c w stołecznej aglomeracji. Lokalizacja 
obiektu w sąsiedztwie Galerii Mokotów i ulicy 
Wołoskiej gwarantuje doskonałe połączenie 
z najważniejszymi ciągami i węzłami komuni-
kacyjnymi stolicy oraz z międzynarodowym 
lotniskiem im. Fryderyka Chopina. W  prze-
stronnym budynku na 7 kondygnacjach na-
ziemnych najemcy będą mieli do dyspozycji 
około 27 tys. metrów kw. biurowej powierzch-
ni najmu (GLA - Gross Leasable Area). 

Dwupoziomowy parking podziemny zapew-
ni miejsca postojowe dla niemal czterystu 
samochodów. Zarówno na zewnątrz, jak 
i  wewnątrz budynku, wykorzystane zostaną 
materiały wykończeniowe najwyższej jako-
ści. Kompleks został zaprojektowany i jest 
budowany z uwzględnieniem zasad zrówno-
ważonego budownictwa. Grupa PHN ubiega 
się o przyznanie mu certyfikatu ekologiczne-
go BREEAM na poziomie Very Good.

Projekt architektoniczny Domaniewska Office 
Hub został stworzony przez konsorcjum reno-
mowanych firm: Juvenes – Projekt Sp. z o.o. 
oraz DDJM Biuro Architektoniczne. Inwestycją 
zarządza ARCADIS / EC Harris będący w  ści-
słej czołówce firm doradczych i inżynierskich 
na świecie. Natomiast za komercjalizację po-
wierzchni biurowej w Domaniewska Office 
Hub odpowiada Cushman & Wakefield, wio-
dąca firma świadcząca usługi doradcze na 
rynku nieruchomości komercyjnych.

UNIBEP w ostatnich latach zbudował ponad 
40 osiedli wielorodzinnych na terenie War-
szawy. Ponad 8 tysięcy oddanych mieszkań 
o powierzchni użytkowej przekraczającej pół 
miliona metrów kw. stanowi o mocnej pozy-
cji UNIBEP-u pośród generalnych wykonaw-
ców budownictwa mieszkaniowego. Grupa 
PHN powstała w 2011 r. w wyniku konsolidacji 
spółek należących do Skarbu Państwa i pro-
wadzących działalność w sektorze nierucho-
mości w Polsce lub posiadających w  swoim 
portfelu dobrze zlokalizowane obiekty mają-
ce potencjał do realizacji projektów inwesty-
cyjnych lub przebudowy już istniejących.

Unibep S.A., grupa budowlana o wieloletnim doświadczeniu w zakresie realizacji inwesty-
cji oraz Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości, wiodącego inwestora i zarządzającego 
na rynku nieruchomości komercyjnych, zawarły umowę dotyczącą budowy nowoczesnego 
kompleksu biurowego klasy „A” Domaniewska Office Hub powstającego na warszawskim 
Mokotowie.
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PAL-X3M – szalunek do zadań 
specjalnych firmy Palisander
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System PAL-X3M to indywidualnie przygotowywane formy szalun-
kowe wykonane w technologii zaczerpniętej z branży jachtowej – 
styropianu o różnych parametrach fizycznych, włókna szklanego, 
a  także szeregu tworzyw sztucznych pozwalających osiągnąć pożą-
dane parametry szalunku. Ten system jest ultranowatorskim rozwią-
zaniem umożliwiającym wykonywanie najbardziej skomplikowa-
nych kształtów z betonu z bardzo wysoką precyzją, przy eliminacji 
większości uciążliwości i ryzyk związanych z wykorzystywaniem 
technologii alternatywnych (form specjalnych ze stali i drewna).

W wyniku połączenia doświadczeń kilku przedsiębiorstw z wie-
dzą i  doświadczeniem Palisander udało się stworzyć sposób pro-
jektowania i wykonywania szalunków specjalnych przygotowy-
wanych na indywidualne zamówienie klienta z wykorzystaniem 
nowatorskich w branży budowlanej materiałów. Proponowane 
rozwiązanie systemowe powstało w wyniku współpracy Pali-
sander z naukowcami jednej z renomowanych polskich uczelni 
technicznych, a także z  szeregiem przedsiębiorców działających 
w branży tworzyw sztucznych, jachtów i elementów karoserii 
wykonywanych z laminatów.

Przedrostek „PAL” charakteryzuje wszystkie produkty sygnowa-
ne marką Palisander, które zostały zaprojektowane, a następ-
nie wprowadzone na rynek samodzielnie przez firmę Palisander. 
Druga część nazwy „X3M” jest skrótem od słowa „extreme” (ang. 
ekstremalny, wyjątkowy), które doskonale odzwierciedla cechy tego 
systemu: wyjątkowa prostota w użyciu, wyjątkowa nowoczesność, 
wyjątkowa szybkość i ekonomiczność, które łącznie ekstremalnie 
przewyższają rozwiązania alternatywne.

System PAL-X3M dysponuje szeregiem parametrów istotnych 
z punktu widzenia łatwości i precyzji realizacji elementów 
żelbetowych o nietypowych kształtach:

• niska waga form (znacznie niższa od form drewnianych, 
wielokrotnie niższa od form stalowych),

• wysoka precyzja wykonania form dzięki technologii 
numerycznie sterowanych obrabiarek,

• wysoka odporność form na czynniki atmosferyczne,
• wysoka żywotność form (odpowiednie zabezpieczenia 

powierzchni szalunku specjalnego nanoszonym 
natryskowo tworzywem),

• szybkość wykonania,
• minimalny nakład robocizny przy użytkowaniu systemu.

Produkt jest dedykowany przede wszystkim wykonawczym firmom 
specjalizującym się w konstrukcjach żelbetowych, a także firmom 
ogólnobudowlanym zajmującym się między innymi realizacją kon-
strukcji żelbetowych. Grupą jego odbiorców są również architekci i in-
westorzy, którzy znając możliwości systemu PAL-X3M mogą pozwolić 
sobie na większą swobodę w projektowaniu i realizacji swoich wizji i 
wyszukanych pomysłów, nie mieszczących się w utartych schematach.

System szalunków specjalnych PAL-X3M to odpowiedź na zapo-
trzebowanie rynku budowlanego na technologię, umożliwiają-
cą w maksymalnie prosty sposób, wykonywać skomplikowane, 
nieregularne i nietypowe kształty z żelbetu. Łuki, filary, pilastry, 
elipsy i inne dowolne wzory i formy – można zaszalować przy 
użyciu najnowszych rozwiązań, które proponuje firma Palisan-
der. Produkt, mimo krótkiej obecności na rynku krajowym, spo-
tkał się już z uznaniem branży i na marcowych Targach Budma 
w  Poznaniu otrzymał statuetkę TopBuilder 2014.
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Megashor - nowy system szalunkowy 
firmy Palisander

Megashor jest nowym, modułowym systemem podparcia wysokiej 
nośności, przystosowanym do przenoszenia obciążeń do 1000kN 
w  osi. Jego główną zaletą jest uniwersalność, a przez to szeroki za-
kres zastosowań. Może być używany jako pojedyncza podpora lub 
konfiguracja wielu podpór, zarówno w pionie, jak i poziomie. Atutem 
tego rozwiązania jest możliwość jego ustawiania jako przęsła pod-
pierającego. Uniwersalny system modułowy, z pełną paletą osprzętu, 
może być wykorzystywany jako podpory, wieże, układy ramowe.

Megashor dzięki niezwykle wysokiej nośności jest najlepszym 
rozwiązaniem dla następujących projektów:

• podparcie dużych obciążeń,
• grodzice,
• podparcie mostów,
• wymiana łożysk mostów,
• podparcie fasad,
• wózek stropowy i szalunek tuneli,
• podparcie wykopów.

Osiem rozmiarów sekcji od 15 mm do 5400 mm wraz z pełnym 
zakresem akcesoriów gwarantują montaż konstrukcji o nieograniczo-
nej długości, z zastosowaniem wyłącznie standardowych elementów 
- bez konieczności stosowania rozwiązań nietypowych.

Megashor sprawdził się jako podparcie mostów - podczas wymia-
ny łożysk mostów. Prace na mostach, pod którymi odbywa się cią-
gły ruch uliczny, mogą być prowadzone z minimalnym zakłóceniem 
ruchu drogowego. System firmy Palisander zastosowano m.in. przy 
wymianie łożysk na jednej z estakad w centrum Warszawy. Podnośni-
kiem hydraulicznym uniesiono górną część estakady ponad kolumny 
i ustawiono ją na systemie Megashor, dzięki czemu bezpiecznie i bez 
problemów wymieniono zużyte elementy na nowe.

Nowowprowadzone rozwiązanie inżynieryjne jest kompatybilne 
z  obecnym w ofercie firmy Palisander systemem Superslim, dostęp-
nym w dziewięciu długościach: od 10 mm to 3600 mm. Połączenie 
obu systemów zapewnia nieograniczone możliwości dopasowania 
wymiarów wież i umiejscowienia poprzecznic. Tym samym minima-
lizuje konieczność stosowania dodatkowego i nietypowego osprzętu.

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

69



R
yn

ki
 g

ie
łd

o
w

e

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

Wskaźniki gospodarcze są rodzajem informacji gospodarczej, 
służą przedsiębiorstwom do oceny sytuacji rynkowej, a także są 
pomocne w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Podmioty 
branży budowlanej dysponują paletą wskaźników, ogólnych 
i  szczegółowych, krajowych i regionalnych. W poniższym 
materiale zostaną omówione trzy kategorie z nich, popularnie 
wykorzystywane zarówno przez firmy z branży, jak i osoby spoza 
środowiska budowlanego: indeksy branżowe warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych, gusowski Klimat Koniunktury w 
Budownictwie oraz Indeks Koniunktury Budowlanej PMR.

SUBINDEKSY GIEŁDOWE

Sektor budowlany należy do sektorów podlegających cyklicznym zmia-
nom, jest generalnie pozytywnie skorelowany ze wzrostem gospo-
darczym i sytuacją makroekonomiczną w kraju. Notowania indeksów 
sektorowych są echem informacji napływających ze spółek: jeżeli poja-
wiające się sprawozdania i dane są dla większości firm korzystne wów-
czas notuje się wzrost indeksów, w sytuacji gdy przeważają informacje 
pesymistyczne wartość indeksów spada. Analiza techniczna poszcze-
gólnych indeksów pozwala przewidywać najbliższą przyszłość wybra-
nych sektorów, stanowi podstawę wyboru strategii inwestycyjnych.
Indeksy branżowe, określane też mianem subindeksów gieł-
dowych, są rodzajem indeksów obliczanych wyłącznie dla 
spółek należących do określonego sektora gospodarki. Stałe 
obliczanie wartości tych wskaźników giełdowych umożliwia pro-
wadzenie analiz historycznych, identyfikowanie tendencji w dłuż-
szej perspektywie czasu czy obliczanie rentowności inwestycji. 

Krajowa branża budowlana
- wskaźniki koniunktury

dr Marcin Siedlecki
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Indeksy giełdowe branży budowlanej notowane na wielu parkietach 
europejskich, amerykańskich czy azjatyckich gwarantują porównanie 
kondycji sektora w wybranych krajach czy określonych częściach świata. 
Na giełdzie w Warszawie funkcjonuje jedenaście indeksów sektorowych, 
z których dwa są kluczowe dla branży budowlanej: WIG Budownictwo 
oraz WIG Deweloperzy. Każdy z tych indeksów odzwierciedla zmia-
nę wartości rynkowej akcji (ważonych udziałem spółki w kapitalizacji 
giełdy) w odniesieniu do ich wartości początkowej w ustalonym dniu. 

Skład WIG Budownictwo: 
Awbud, Bipromet, Budimex, CNT, Elektrobudowa, Elektrotim, 
Erbud, Herkules, Instal Kraków, Mirbud, Mostostal Płock, 
Mostostal Warszawa, Mostostal Zabrze, Panova, Prochem, 
Projprzem, Tesgas, Trakcja, Ulma, Unibep, Vistal, ZUE.

Skład WIG Deweloperzy: 
08 Octava, Alta, BBI Development, Capital Park, Celtic, Dom 
Development, Echo, Ed invest, GTC, Immofinanz AG, Inpro, JHM 
Development, JW Constructions, LC Corp, MLP Group, Orco Group, 
Polski Holding Nieruchomości, Plaza Centres, Polnord, Rank 
Progress, Robyg, Ronson, Vantage Development, Warimpex, Wikana.

Oba indeksy są indeksami dochodowymi, przy ich oblicza-
niu uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji, a także docho-
dy z dywidend i praw poboru. WIG Budownictwo oraz WIG 
Deweloperzy informują, w sposób syntetyczny, o sytuacji rynko-
wej branży, są pomocnym instrumentem oceny inwestowania.
Indeks WIG-Budownictwo kończy właśnie piętnaście lat – jego 
datą bazową jest 31 grudnia 1998 roku (wartość indeksu w tym 
dniu wynosiła 1279 punktów). WIG-Deweloperzy od sześciu 
i  pół roku sygnalizuje tendencje zachodzące w grupie inwesto-
rów nieruchomości budynkowych (wartość tego indeksu w star-
towym dniu 18 czerwca 2007 roku wynosiła 6551 punktów).

Wykres. Zmiany wartości indeksu WIG-Deweloperzy (wykres lewy)
oraz WIG-Budownictwo (wykres prawy) na tle zachowania indeksu WIG w ostatnich sześciu latach

Źródło: wykres logarytmiczny indeksu WIG-Deweloperzy i WIG-Budownictwo (kolor zielony) na tle indeksu ogólnogiełdowego WIG
(kolor różowy) wygenerowany dla okresu 1400 sesji; użyto narzędzia porównywania notowań indeksów dostępnego na portalu interia.pl.
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Kraj Nazwa indeksu
Wartość indeksu (w pkt) Zmiana indeksu 

w ciągu 6  
ostatnich lat (w%)

Zmiana indeksu 
w ciągu 3 ostatnich 
lat (w%)1.06.2008 1.06.2011 1.06.2014

Niemcy DAX Construction 597 532 804 34,7 51,1

Wielka Brytania FTSE Construction 4258 3820 4526 6,3 18,5

Holandia AEX Construction & 
Materials 1090 808 957 -12,2 18,4

Hiszpania BCN Cement & 
Construction 1643 1165 1628 -0,9 39,7

Francja CAC Construction & 
Materials 1083 1005 1162 7,3 15,6
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Indykatory kondycji sektora budowlanego i deweloperskiego 
zachowywały się w ostatnich sześciu latach znacznie gorzej niż 
podstawowy dla całego rynku indeks WIG. Wartość subindeksu 
WIG Budownictwo w analizowanym okresie spadła dramatycz-
nie o  72%, zaś WIG Deweloperzy o 59%, podczas gdy indeks WIG 
zyskał 15% swojej wartości. W ostatnich dwóch latach, czasie po-
prawy nastrojów na warszawskiej giełdzie, także subindeksy sek-
tora budowlanego prezentują się już relatywnie optymistycznie.
Dobra koniunktura na giełdzie zwiastuje poprawę stanu gospodarki 
w najbliższej przyszłości, „konsumuje” nadchodzący wzrost nakładów 
inwestycyjnych, aprecjację konsumpcji, powiększenie produktu krajo-
wego brutto; zła koniunktura na giełdzie jest indykatorem osłabienia 
stanu gospodarki w nadchodzących kwartałach. Przyjmując założe-
nie, że giełda papierów wartościowych jest użytecznym barometrem 
przyszłego stanu gospodarki, tzn. że trafnie zapowiada to, co może 
się zdarzyć w przyszłości na rynku, cykliczny ogląd subindeksów gieł-
dowych powala na przedstawianie prognoz odnośnie danych branż.

Dane przedstawione w tabeli ukazują wartości subindeksów sektora 
budowlanego na największych europejskich giełdach. Wskaźniki te 
mierzą wartość spółek budowlanych nie tylko rodzimych przedsię-
biorstw, lecz również firm zagranicznych notowanych na danej giełdzie.

Generalnie w ciągu ostatnich 6 lat, od momentu 
załamania na rynkach finansowych jesienią 2008 roku (wówczas 
to nastąpiły radykalne spadki na giełdach światowych, które trwa-
ły przez 5 miesięcy - od września 2008 roku do stycznia 2009 roku; 
datą - symbolem wybuchu przewartościowania spółek było ogłosze-
nie upadłości przez bank Lehman Brothers 15 września 2008 roku) 
wycena branży budowlanej wraca do poziomów sprzed 70 miesięcy. 
Średnia wartość firm budowlanych obecnych na giełdzie w Wiel-
kiej Brytanii, Hiszpanii oraz Francji wróciła do poziomu sprzed 
6 lat. Wyceny niemieckich firm wchodzących w skład DAX Construc-
tion w tym samym okresie zwiększyły się o niemal 35%, podczas 
gdy holenderskich spółek budowlanych zmniejszyły się o 12%.

Przyjmując za wykładnię kondycji spółek budowlanych w najbliższych 
kwartałach średnią wycenę tych spółek z 3 ostatnich lat (wyrażo-
ną zmianą wartości indeksu branżowego), należy zauważyć, iż in-
westorzy europejscy pozytywnie oceniają nadchodzącą przyszłość. 
W ostatnich 36 miesiącach indeksy budowlane w krajach Europy Zachod-
niej wzrosły o więcej niż 15%, dyskontując gorszą koniunkturę w branży 
w latach poprzednich. Na tle analizowanych rynków wyjątkowo dobrze 
wyglądają notowania niemieckiego indeksu przedsiębiorstw budow-
lanych – DAX Construction wzrósł w ostatnich 3 latach o ponad 50%.

Wykres. 
Ogólny klimat
koniunktury 
w budownictwie 
2000-2014

Źródło: Koniunktura w przemyśle, 
budownictwie, handlu i usługach 
w maju 2014, GUS, Warszawa maj 
2014, s. 6

Tabela. Notowania indeksów sektora budowlanego na największych giełdach w Europie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pl.investing.com

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

72



KLIMAT KONIUNKTURY W BUDOWNICTWIE GUS

Indeks klimatu koniunktury w budownictwie jest narzędziem Główne-
go Urzędu Statystycznego publikowanym na podstawie szerokich ba-
dań koniunktury gospodarczej prowadzonych od ponad dwudziestu 
lat. Wskaźnik ten prezentuje bieżące zmiany nastrojów w firmach bu-
dowlanych. Dane źródłowe pozyskiwane są metodą testu koniunktu-
ralnego, w trakcie którego zbierane są opinie przedsiębiorców na temat 
bieżącej i przyszłej sytuacji kierowanych przez nich przedsiębiorstw. 
Zakres podmiotowy i przedmiotowy badań jest ujednolicony na po-
ziomie Unii Europejskiej, dzięki czemu istnieje możliwość porównywa-
nia wyników uzyskiwanych w poszczególnych krajach członkowskich.

Badanie koniunktury gospodarczej w budownictwie obejmuje przed-
siębiorstwa prowadzące działalność budowlano-montażową sekcji 
F PKD 2007: łącznie w badaniu uczestniczy aż 5 tys. podmiotów, wszyst-
kie krajowe jednostki duże i średnie, a ponadto 1% podmiotów ze zbio-
rowości firm małych. Indeks ogłaszany jest z częstotliwością miesięcz-
ną, pytania w teście dotyczą z jednej strony oceny sytuacji bieżącej, 
a z drugiej stanu przewidywanego w najbliższych miesiącach. Ogólny 
klimat koniunktury w budownictwie stanowi wypadkową ocen przed-
siębiorstw budowlanych na temat zmiany sytuacji w ich firmach (w sto-
sunku do poprzedniego miesiąca). Jeżeli odsetek wskazań informują-
cych o poprawie koniunktury przewyższa odsetek danych mówiących 
o jej pogorszeniu wówczas wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie. 

Odpowiedzi z zebranych ankiet z pół tysięcznej próby firm bu-
dowlanych dostarczają generalnie informacji nie o poziomie po-
szczególnych czynników w danym miesiącu, lecz o kierunkach 
zmian obserwowanych w gospodarce. Indeks klimatu koniunk-
tury w budownictwie, jak również dane cząstkowe na temat wy-
branych diagnoz i prognoz służą do analiz trendów w sektorze. 
Z pomiaru koniunktury sektora budowlanego przeprowadzane-
go przez GUS, na poziomie szczegółowym, pozyskiwane są oceny 
oraz prognozy w zakresie następujących zagadnień (tabela powyżej)

INDEKS KONIUNKTURY BUDOWLANEJ PMR

Indeks Koniunktury Budowlanej jest branżowym wskaźnikiem gospo-
darczym opracowanym dla rynku polskiego przez brytyjsko-amery-
kańską firmę PMR Research (realizującą usługi badawcze i konsultin-
gowe głównie na rynkach wschodzących). Indeks PMR, notowany od 
dziesięciu lat, ukazuje się z półroczną częstotliwością (we wrześniu 
2013 roku upublicznione zostały wyniki osiemnastej sesji badawczej). 
Wskaźnik ten powstaje na bazie badań przeprowadzonych wśród 
pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów opera-
cyjnych największych firm budowlanych w Polsce. Pozyskiwanie da-
nych odbywa się techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego 
komputerowo (CATI), realizowanego z firmami należącymi do grupy 
dwustu największych przedsiębiorstw wykonawczych działających na 
krajowym rynku budowlanym. Indeks prezentuje dynamikę nastro-
jów (poprawę, constans, pogorszenie) w branży budowlanej w Polsce.

Wykres. 
Indeks 
Koniunktury
Budowlanej 
PMR

Źródło: PMR, 
www.ceeconstruction.com/
analysis/361

Źródło: opracowanie własne

BADANE CECHY KONIUNKTURY W BUDOWNICTWIE DIAGNOZA PROGNOZA

Ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa + +

Portfel zamówień
krajowy i zagraniczny + +

na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych + +

Bariery utrudniające prowadzenie działalności +

Sytuacja finansowa
ogólna + +

opóźnienia płatności +

Ceny robót budowlano-montażowych +

Zatrudnienie +

Produkcja
bieżąca + +

stopień wykorzystania mocy produkcyjnych +
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UNIBEP
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Wskaźnik Rodzaj wskaźnika Wartość

P/E Cena rynkowa/ Zysk 19,05

P/BV Cena rynkowa/ 
Wartość księgowa 1,40

P/CE Cena rynkowa/ 
Przepływy gotówkowe 13,29

Data 
wystawienia

Wystawca 
rekomendacji

Rodzaj 
rekomendacji Wycena

10.05.2014 Noble Securities Kupuj 9,10

01.04.2014 DI Investors Kupuj 9,50

22.01.2014 DM mBank Kupuj 10,20

Wskaźnik Wartość

Przychody netto (2013) 920,5 mln zł

Zysk netto (2013) 16,2 mln zł

Wartość księgowa na 1 akcję 5,5 zł

Zysk na 1 akcję 0,18 zł

Liczba akcji 34,4 mln

Kapitalizacja 260 mln zł

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

REKOMENDACJE ANALITYKÓW

DANE FINANSOWE

UNIBEP NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
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PŁYNNOŚĆ AKCJI 
 
Wolumen roczny                             2,99 mln 
 
Średni wolumen na 1 sesji                12,2 tys. 
 
Średni wolumen na 1 transakcję              580 
 

 
 
 

KALENDARIUM 
 
24.06.2014 - Ustalenie prawa do dywidendy 
 
03.07.2014 - Wypłata dywidendy [0,12 zł na akcję] 
 

 
 
 

DANE FINANSOWE 
 

Wskaźnik Wartość 
 

Przychody netto (2013)    920,5 mln zł 
 

Zysk netto (2013)     16,2 mln zł 
 

Wartość księgowa na 1 akcję     5,5 zł 
 

Zysk na 1 akcję    0,18 zł 
 

Liczba akcji   
 

34,4 mln 

Kapitalizacja  
 

260 mln zł 
 

 
 
 

ZARZĄD i RADA NADZORCZA 
 

Zarząd 
 

Leszek Marek Gołąbiecki – prezes zarządu 
Sławomir Kiszycki – wiceprezes zarządu 
Marcin Piotr Drobek – członek zarządu 

 
Rada Nadzorcza 

 
Jarosław Mariusz Bełdowski 

Michał Kołosowski 
Paweł Markowski 
Jan Mikołuszko 

Beata Maria Skowrońska 
Wojciech Stajkowski 

 
 
 
 

NOTOWANIA SPÓŁKI - WYKRES [VI 2012 – VI 2014] 
 

 
ŹRÓDŁO: http://unibep.pl/Strefa_inwestora/Gielda 

PŁYNNOŚĆ AKCJI

Wolumen roczny    2,99 mln

Średni wolumen na 1 sesji   12,2 tys.

Średni wolumen na 1 transakcję  580

KALENDARIUM

24.06.2014 - Ustalenie prawa do dywidendy

03.07.2014 - Wypłata dywidendy [0,12 zł na akcję]

ZARZĄD i RADA NADZORCZA

Zarząd

Leszek Marek Gołąbiecki – prezes zarządu
Sławomir Kiszycki – wiceprezes zarządu
Marcin Piotr Drobek – członek zarządu

Rada Nadzorcza

Jarosław Mariusz Bełdowski
Michał Kołosowski
Paweł Markowski
Jan Mikołuszko
Beata Maria Skowrońska
Wojciech Stajkowski
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na Giełdzie
New Connect

R
yn

ki
 g

ie
łd

o
w

e

76

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność



Cecha Opis

EKD 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i 
holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Audytor WBS Audyt Sp. z o.o.

ISIN PLSPLNG00013

Wskaźnik Wartość

Przychody netto (2013) 3,6 mln zł

Zysk netto (2013) 177 tys. zł

Wartość księgowa na 1 akcję 0,005 zł

Zysk na 1 akcję 0,20 zł

Liczba akcji 33,5 mln

Kapitalizacja 12,1 mln zł

DANE OGÓLNE

DANE FINANSOWE

Wskaźnik Rodzaj wskaźnika Wartość

P/E Cena rynkowa/ Zysk 68,19

P/BV Cena rynkowa/ 
Wartość księgowa 1,77

P/CE Cena rynkowa/ 
Przepływy gotówkowe 66,31

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

SAPLING NA GIEŁDZIE NEW CONNECT 
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                 ZARZĄD 
 

 
Robert Procyszyn – Prezes Zarządu 
 
Maciej Pawluk – Wiceprezes Zarządu 
 
Agnieszka Jankowska – prokurent 
 

 
 
 

STATYSTYKA NOTOWAŃ OD DEBIUTU 
 
 
Cena minimalna: 0,21 zł 
 
Cena maksymalna: 0,45 zł 
 
Amplituda:  114% 
 
Zysk: 44% 
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NOTOWANIA SPÓŁKI OD DEBIUTU 

 

 
Źródło: mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/wykresy?wlid=17549 
 

 
 
 
 

 

STATYSTYKA NOTOWAŃ OD DEBIUTU 

Cena minimalna:   0,21 zł

Cena maksymalna:   0,45 zł

Amplituda:    114%

Zysk:     44%

ZARZĄD i RADA NADZORCZA

Robert Procyszyn – Prezes Zarządu

Maciej Pawluk – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Jankowska – prokurent 

SAPLING
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Kazachstańsko 
-Polska Platforma 
Partnerstwa:

KLASTER
KZ-EuroPL
Platformę Pilotażowego Klastra KZ-EUROPL tworzą regionalne plat-
formy klastra (Aktau-Atyrau; Astana; Karaganda; Akmolińsk) oraz je-
denaście dziedzin tematycznych polsko-kazachskiej współpracy: 
„KZ-EuroPL” AGRO-INDUSTRIAL, „KZ-EuroPL” SMBs; „KZ-EuroPL” IN-
NOVATION; „KZ-EuroPL” SERVICE; „KZ-EuroPL” RYNKI BEZ POŚRED-
NIKÓW; „KZ-EuroPL” AVIATION; „KZ-EuroPL” IT; „„KZ-EuroPL” CARGO, 
„KZ-EuroPL” CHEMISTRY; „KZ-EuroPL” MINING; „KZ-EuroPL” MACHINE.

Rynek Kazachstanu to 18 mln mieszkańców, a produkt krajowy brutto tego 
państwa to 225 mld USD (50-ta gospodarka świata) – w ostatnich latach 
tempo wzrostu gospodarki kazachskiej było wysokie, wahało się w prze-
dziale 5 – 7 %. Aktualnie parlament Kazachstanu przyjął korzystne rozwią-
zanie wspierające duże inwestycje zagraniczne na terenie tego kraju. In-
westycje, których wartość przekracza 20 mln euro są kwalifikowane jako 
inwestycje duże i tym samym zyskują bezpośrednie wsparcie finansowe 
ze strony rządu Kazachstanu w wysokości 30 proc. wartości inwestycji.

Krzysztof KRYSTOWSKI, 
Prezes Zarządu ds. Innowacji i Nowych Technologii

Platforma koncentrująca zainteresowanie na perspektywach 
współpracy gospodarczej między Kazachstanem a Polską, w 
tym wzajemnych inwestycji kapitałowych, handlu i współpracy 
regionalnej oraz innowacji i nowych technologii. 

Dla rozwoju kazachstańsko-polskich kontaktów ważne jest doce-
nienie pragmatyzmu przy wykorzystywaniu zalet polityki handlo-
wej Europejskiej i Celnej Unii oraz geogospodarczego położenia 
w środkowoazjatyckim rejonie. Kazachstan stał się jednym z per-
spektywicznych rynków dla Polski stąd jakość udziału polskich 
przedsiębiorstw ukierunkowanych na Kazachstan przesądzi w 
przyszłości o aktywnej działalności kazachstańskiego biznesu na 
terytorium Polski i vice versa. Astana i Warszawa mogą maksymal-
nie wykorzystywać geopolityczny potencjał położenia stając się 
swego rodzaju przewodnikami po azjatyckim i europejskim rynku.
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ŚWIĘTOKRZYSKO 
- PODKARPACKI 
KLASTER 
ENERGETYCZNY

Łukasz BILSKI,
koordynator Świętokrzysko-Podkarpackiego 
Klastra Energetycznego

Klaster zrzesza 45 podmiotów z dwóch administracyjnych regionów 
kraju, w tym jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, 
organizacje pozarządowe i uczelnie. Celem klastra jest zbudowanie 
platformy współpracy ponadregionalnej z zakresu szeroko 
rozumianego poszanowania energii.

Działania klastra koncentrują się na promocji, wdrażaniu i upowszechnianiu 
na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym celów nowej 
polityki energetycznej Unii Europejskiej, a w szczególności efektywnego 
wykorzystywania energii. W ramach klastra skupione są instytucje 
otoczenia biznesu, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i jednostki 
samorządu terytorialnego.

W ramach realizowanego projektu określono następujące działania 
strategiczne Klastra: utworzenie Centrum Informacyjno–Edukacyjnego 
EWE; opracowanie lokalnych analiz klimatyczno-energetyczno-ekolo-
gicznych; opracowanie audytów energetycznych; organizowanie zagra-
nicznych misji branżowych w celu zapoznania z europejskimi dobrymi 
praktykami i przykładami realizacji lokalnych i regionalnych inicjatyw 
w zakresie EWE; promowanie i upowszechnianie innowacyjnych tech-
nologii wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na rzecz 
wytwarzania energii w zakresie EWE; pozyskiwanie nowych uczestni-
ków Konsorcjum dla zapewnienia utrzymania jego trwałości i rozwoju; 
nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami funkcjonującymi 
w kraju i pozostałych krajach Unii Europejskiej, sprzyjającymi promocji, 
upowszechnianiu i transferowi innowacji; wspieranie działań firm inno-
wacyjnych i przedsięwzięć zgodnych z celami Konsorcjum m.in. poprzez 
poszukiwanie i pomoc w pozyskiwaniu krajowych i unijnych źródeł fi-
nansowania projektów na rzecz EWE, pozyskiwanie i tworzenie wysokiej 
jakości know-how na rzecz realizacji projektów z zakresu EWE.
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Klaster Przemysłowy COP to ponadregionalna struktura 
obejmująca swą działalnością obszar dawnego Centralnego 
Okręgu Przemysłowego tj. obecnych województw: mazowieckiego, 
świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, 
śląskiego i małopolskiego. Jest organizacją wielobranżową,  
której uwaga skoncentrowana jest na rozwoju przedsiębiorstw  
i lokalnych samorządów tworzących jej strukturę. 

Skupia w sobie współpracę przedsiębiorstw z wizją i strategią dynamicz-
nego rozwoju, głównych, najbardziej prężnych samorządów Polski cen-
tralnej i wschodniej, innowacyjnych instytucji badawczo – rozwojowych, 
a także organizacji okołobiznesowych oraz wspomagających rozwój 
polskiej przedsiębiorczości. Klaster jest objęty patronatem wicepremie-
ra i ministra gospodarki. Łączy w swojej działalności nowoczesne formy 
organizacji i zarządzania z ponadczasową wizją polskiej gospodarki kre-
owaną przez patrona, premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Klaster COP skupia w sobie około 120 podmiotów. Oprócz tego jest 
powiązany z grupą 400 kolejnych firm, które są zrzeszone w różnego 
typu organizacjach (zrzeszenia, izby gospodarcze i inne jednostki oko-
łobiznesowe), powiązanych z Klastrem COP odpowiednimi umowami 
o współpracy. Klaster COP jest także związany kontaktami z wieloma 
organizacjami o podobnym typie za granicą – dzięki czemu gwarantuje 
możliwość kreowania rynków i pozyskiwania nowych kierunków eks-
pansji gospodarczej dla swych członków. Duży nacisk kładzie na promo-
wanie działalności członków m.in. poprzez organizację dużych targów 
kontraktowych dla firm z Europy i obu Ameryk - według zamierzeń od 
roku 2015 takie targi odbywać się będą naprzemiennie w Miami oraz w 
Polsce (docelowo w Kielcach i Poznaniu).

Działalność Klastra COP to efektywne poszukiwanie rynków, organizacja 
współpracy skutkującej rozwojem gospodarczym. Podmioty zrzeszone 
w klastrze funkcjonują w dziesięciu sekcjach branżowych: budownictwa, 
przemysłu drzewnego, przemysłu lekkiego, przemysłu rolno-spożywczego, 
energetyki środowiska, B+R nowych technologii, przemysłu górniczo-ener-
getycznego, elektroniki i ICT, turystyki medycznej, przemysłu chemicznego.

Klaster COP w ujęciu strategicznym to organizacja maksymalnie efek-
tywna ekonomicznie, stawiająca na realizację dużych przedsięwzięć 
gospodarczych o wymiernych efektach. Misją organizacji jest kreowanie 
kierunków rozwoju dużych grup gospodarczych, wchodzących w skład 
sekcji branżowych klastra przy jednoczesnym współdziałaniu z samorzą-
dami, przyczyniającym się do budowania rozwoju regionów w oparciu 
o wdrożenia innowacji i technologii znajdujących się w zasięgu Klastra 
COP (bazach wiedzy uczelni wyższych, instytutów przemysłowych, pry-
watnych przedsiębiorców-wynalazców).

KLASTER PRZEMYSŁOWY 
DAWNYCH TERENÓW 
CENTRALNEGO OKRĘGU 
PRZEMYSŁOWEGO IM. PREMIERA 
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

JACEK KOPYRA
wiceprezes zarządu Klastra COP
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Gdański Klaster Budowlany powstał w wyniku oddolnej 
inicjatywy przedsiębiorców z branży budowlanej skupionej w 
organizacji pracodawców (obecnie Pracodawcy Pomorza). GKB 
jest grupą przedsiębiorstw regionu pomorskiego, głównie branży 
budowlanej. Członkowie Klastra to firmy posiadające potencjał 
i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych technologii 
budowlanych. 

Aktualnie struktura klastrowa integruje ponad pięćdziesiąt przedsię-
biorstw z siedzibami w województwie pomorskim, o łącznym zatrud-
nieniu ponad 3 tys. pracowników. Obok standardowego budownic-
twa przemysłowego i infrastrukturalnego, jednym z realizowanych 
zadań jest kubaturowe budownictwo wysokoenergooszczędne, w 
szczególności budownictwo pasywne. Działalność firm członkow-
skich obejmuje także odnawialne źródła energii.

Funkcjonowanie Gdańskiego Klastra Budowlanego opiera się na 
współpracy między jego członkami oraz na budowaniu wzajemnych 
relacji z jednostkami administracji państwowej i środowiskiem nauko-
wo-badawczym. Dzięki wspólnym staraniom organizowane są bez-
płatne kursy budowlane dla pracowników i kadry zarządzającej firm 
członkowskich Gdańskiego Klastra Budowlanego, na podstawie zgła-
szanych przez nich potrzeb szkoleniowych. 

GDAŃSKI KLASTER BUDOWLANY
Gdański Klaster Budowlany jest jednym z trzech klastrów kluczowych 
województwa pomorskiego. GKB umożliwia swym członkom opty-
malizację kosztów działalności dzięki wykorzystaniu instrumentu za-
kupów grupowych. Aktualnie system zakupów grupowych obejmuje 
segment paliw oraz usług GSM.

Jednym z najaktualniejszych wyzwań dzisiejszej doby jest innowa-
cyjność. Odpowiadając na to wyzwanie firmy GKB współpracują z 
jednostkami badawczo-naukowymi i instytutami wdrożeniowymi ta-
kimi jak Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energa SA, Polski Instytut Budownic-
twa Pasywnego. W chwili obecnej Klaster aktywnie uczestniczy przy 
tworzeniu Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, wespół z grupą uczelni, 
instytutów badawczych i przedsiębiorców zrzeszonych w kilku po-
morskich klastrach. Specjalizacja pod nazwą "Innowacyjne budow-
nictwo SMART E+", ma potencjał, który powinien zostać wykorzysta-
ny dla rozwoju Regionu oraz branży budowlanej. Staramy się także 
budować porozumienia ponadregionalne klastrów budowlanych i 
przedsiębiorców z branży budowlanej - rozwijana jest współpraca 
GKB z Pomorskim Klastrem 3x20, Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycz-
nym, Wschodnim Klastrem Budowlanym. Koordynatorem Gdańskiego 
Klastra Budowlanego jest Józef Kisielewski.

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność
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DEKLARACJA CZŁONKOSTWA
WE WSCHODNIM KLASTRZE BUDOWLANYM

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Porozumienia 
o współpracy w ramach klastra „Wschodni Klaster Budowlany” 
i akceptuję w całości jego treść. Oświadczam, że zapoznałem/łam się 
i akceptuję postanowienia Regulaminu Członkostwa we Wschodnim 
Klastrze Budowlanym oraz Kodeksu Etycznego Wschodniego Klastra 
Budowlanego.

Pieczęć i podpis osoby reprezentującej podmiot

pieczęć

pieczęć podpis

Miejscowość, data

Wypełnioną deklarację proszę przesłać

Dane podmiotu
(nazwa, adres, NIP)

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do 
reprezentowania podmiotu

Stanowisko osoby 
reprezentującej podmiot

Kontakt

1) pocztą tradycyjną na adres Biura Klastra:
 Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
 ul. Rynek Kościuszki 2; 15-091 Białystok
2)  faksem na nr 85 652 61 07

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
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Badania w obszarze 
budownictwa i inżynierii 
środowiska

Budownictwo drogowe

Budownictwo hotelowe

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo przemysłowe

Domy prefabrykowane 
drewnianej konstrukcji 
szkieletowej

Doradztwo budowlane

Dostawa materiałów 
sanitarnych

Dystrybucja materiałów 
budowlanych

Fotowoltaika

Generalne  
wykonawstwo inwestycji 
budowlanych

Handel zagraniczny

Instalacja sieci sanitarnych 
i  ciepłowniczych

Instalacje elektryczne 
i centralnego ogrzewania

Inwestowanie w 
nieruchomości

Klimatyzacja i wentylacja

Kolektory słoneczne i pompy 
ciepła

Kowalstwo architektoniczne

Malarnia proszkowa

Odnawialne źródła energii

Produkcja betonu 
towarowego i kostki brukowej

Produkcja drzwi 
kompozytowych

Produkcja drzwi z litego 
drewna

Produkcja i dystrybucja 
chemii budowlanej

Produkcja modułowych 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych

Produkcja rolet dekoracyjnych 
i zabezpieczających

Produkcja wyrobów z kamieni 
naturalnych

Sprzedaż materiałów 
wykończenia wnętrz

Stany surowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Systemy elektryczne 
i teletechniczne budynków

Systemy szalunkowe

Technologie w dziedzinie 
inżynierii środowiska

Usługi budowlane

Usługi deweloperskie

Usługi wykończeniowe 
elewacji i wnętrz
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