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TOMASZ ŻUCHOWSKI, 
Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa

„Odbudowanie dobrego klimatu współpracy i współdziałania to jedno z najważniejszych zadań, jakie zrealizował już 
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Wznowienie dialogu społecznego było jednym z naszych prio-
rytetów. Rozmawiamy ze wszystkimi interesariuszami: samorządami zawodowymi, organizacjami branżowymi, firmami 
i przedsiębiorcami sektora MŚP. Wcześniej, od miesięcy i lat nie działały nie tylko Trójstronna Komisja do spraw Społecz-
no-Gospodarczych, ale też zespoły branżowe: kolejowy, do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej. Współpraca 
przedsiębiorców z branży budowlanej, ale zapewne też z innych branż, czego już przykłady mamy w Polsce, jest niezwykle 
ważna i istotna z punktu widzenia realizacji inwestycji, przede wszystkim infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych). 

Współpraca ważna jest z kilku powodów:

1. Konsolidacja podmiotów, celem tworzenia silnych konkurencyjnych konsorcjów, zdolnych pozyskiwać poważne 
kontrakty inwestycyjne,

2. Łączenie kapitału finansowego z potencjałem sprzętowo, materiałowo, pracowniczym,
3. Wypracowanie wspólnych procedur, wzorców umów, kontraktów i odpowiedzialności wewnątrz partnerskiej.

Doświadczenia wskazują, że trudno znaleźć odpowiednich wykonawców dla dużych (długich) odcinków dróg czy ko-
lei, jak również infrastruktury energetycznej. Stąd każda forma konsolidacji (lokalna, regionalna, ogólnopolska) jest 
wskazana i w mojej ocenie często konieczna, zwłaszcza jeśli myślimy o rozwoju MŚP i udziale tego typu firm w du-
żych kontraktach, nie tylko jako podwykonawców. Jedną z podstawowych form konsolidacji, jest tworzenie krajowych 
klastrów budowlanych (ale nie tylko budowlanych), które w mojej ocenie powinny zostać uzupełnione o podmioty 
naukowe, takie jak wyższe uczelnie techniczne, instytuty naukowo-badawcze czy też parki naukowo-technologicz-
ne, aby transfer wiedzy, kadry oraz potencjału osobowego mógł być w pełni wykorzystany, a co najważniejsze, aby 
można było w jednym miejscu dokonać wdrożenia nauki w praktyczne rozwiązania. Obecnie jest jeszcze sporo insty-
tucji, w których „każdy sobie rzepkę skrobie”, co w wielu przypadkach znacznie ogranicza fazę od pomysłu do realiza-
cji, dobrej jakościowo realizacji budującej jednocześnie markę polskiego przemysłu. W mojej ocenie, tego typu po-
mysły i inicjatywy warto wspierać, co więcej stymulować tego rodzaju działania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 
Na pewno dołożymy wszelkich starań, aby tego typu inicjatywy były podejmowane. Cała sztuka, to wygenerowa-
nie popytu rynkowego, branżowego tak, aby podmioty i instytucje chciały i widziały bezpośrednie i realne korzyści 
z tego typu form współpracy. Być może, gdyby zostało to upowszechnione wcześniej, pozwoliłoby uniknąć bynaj-
mniej części problemów jakie do tej pory mogliśmy obserwować w relacji zamawiającego, generalnego wykonawcy 
i podwykonawcy.  W tym miejscu należy podkreślić, iż w chwili obecnej szczególne znaczenie ma wsparcie polskich firm  
z branży budowlanej zarówno w sferze zapewnienia odpowiednich instrumentów prawnych, jak również w sferze zamó-
wień publicznych, w szczególności jeżeli mówimy o strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych. 

Obok rozwiązań systemowych (prawnych) ważną rolą jest właściwe przygotowanie realizacji danej inwestycji, 
tj. odpowiednie przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). W mojej ocenie, jednolite wzorcowe zasady mogłyby wie-
le w systemie ułatwić, rozwiać mnożące się interpretacje oraz niedopracowania. Cieszę się, że Wschodni Klaster 
Budowlany wyróżnia budownictwo energooszczędne – jedną  z krajowych inteligentnych specjalizacji, w którą warto 
inwestować i ją rozwijać. 

Wschodniemu Klastrowi Budowlanemu życzę rozwoju i zapraszam uczestników do dialogu z Ministerstwem Infrastruktury 
i Budownictwa oraz wskazania oczekiwań jakie środowiska branżowe i przedsiębiorcy przed nami stawiają.”

„ ... każda forma konsolidacji 
(lokalna, regionalna, ogólnopolska)  
jest wskazana i w mojej ocenie 
często konieczna, zwłaszcza  
jeśli myślimy o rozwoju MŚP  
i udziale tego typu firm  
w dużych kontraktach,  
nie tylko jako podwykonawców”
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JADWIGA EMILEWICZ 
Wiceminister Rozwoju

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

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

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

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

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



TOMASZ KOZŁOWSKI, 
Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego

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

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

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

Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych!”

172 podmioty gospodarcze skupione w Klastrze.

Jesteśmy jedynym klastrem budowlanym 
wśród Krajowych Klastrów Kluczowych.

Jesteśmy reprezentowani  
w dwunastu województwach.

Sześć lat ciągłej działalności Klastra.

Jesteśmy jednym z siedmiu  
Krajowych Klastrów Kluczowych.

Jesteśmy jednym z największych 
Polskich Klastrów.

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

Uczestnicy powiązania klastrowego

ZAUFANIE
WSPÓŁPRACA

ROZWÓJ

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

172
PODMIOTY

MSP

19
FIRM W

POWIĄZANIACH
KOOPERA-
CYJNYCH

4
UCZELNIE
WYŻSZE

24
INSTYTUCJE
OTOCZENIA

BIZNESU

48
PODMIOTÓW

OKOŁO
BUDOWLANYCH

4
WSPÓLNE 

INWESTYCJE

3
INICJATYWY
KLASTRA

1
 PSDIK

KOORDYNATOR 
KLASTRA

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

61
BIZNES 
KLASTER

FIRM

Spośród wszystkich  246 
podmiotów zrzeszonych 
w ramach WKB, 
współpracują ze sobą aż 
172 firmy z sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, 
24 instytucje otoczenia 
biznesu oraz 4 uczelnie wyższe. 
Koordynatorem Wschodniego 
Klastra Budowlanego jest Polskie 
Stowarzyszenie Doradcze 
i Konsultingowe, które podejmuje 
działania na rzecz współpracy 
pomiędzy podmiotami Klastra 
oraz budowania  
wzajemnego zaufania.



Wschodni Klaster Budowlany:

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

Siłą Wschodniego Klastra Budowlanego są jego członkowie, kooperujący ze sobą i kreujący nowe rozwiązania biznesowe. Rdzeniem Klastra są przedsię-
biorstwa, zarówno te  o ugruntowanej, m.in. kilkudziesięcioletniej historii, jak też podmioty dynamiczne, zawiązane w ostatnim czasie. Siedziba Klastra 
zlokalizowana jest w Białymstoku, koordynatorem Klastra jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

Wydawnictwa Wschodniego Klastra Budowlanego

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

Krajowy Klaster Kluczowy:

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

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

Foldery  Wschodniego Klastra Budowlanego



Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Klastrem:

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

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

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

2. Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze.

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

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

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

6. Możliwość nawiązania współpracy z firmami konkurencyjnymi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Folder angielsko-rosyjski  Wschodniego Klastra Budowlanego

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

2. Spotkaniach branżowych oraz B2B.

3. Promocji działalności Klastra oraz jego uczestników.

4. Aktywnym udziale w targach oraz prestiżowych wydarzeniach gospodarczych. 

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

6. Organizowaniu misji gospodarczych.

7. Działalności wydawniczej w zakresie specjalistycznych materiałów. 

informacyjnych i reklamowych.

8. Współpracy w zakresie kreowania wspólnych produktów oraz przedsięwzięć.

9. Przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, 

badawczych, szkoleniowych oraz promocyjnych finansowanych ze środków UE. 

Aktywnym przepływie informacji branżowych poprzez mailing oraz newsletter.

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

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

i parkami naukowo- technologicznymi.

3. Jedyny Krajowy Klaster Kluczowy w budownictwie.

4. Skupia wszystkie sektory z branży.

5. Jedna z największych Organizacji  we Wschodniej Polsce.

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

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

8. Wdraża innowacje w budownictwie.

9. Wspiera przepływ wiedzy oraz technologii.

10. Zapewnia dostęp do sieci powiązań i kontaktów partnerów.

11. Promuje firmy, usługi oraz produkty  firm klastrowych.

12. Łączy potencjał klastrowiczów przez co poszerza ofertę handlową.

13. Obejmuje patronatami wydarzenia branżowe, wspiera merytorycznie inicjatywy 

związane z budownictwem.

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

Materiały POS Wschodniego Klastra Budowlanego



Jesteśmy reprezentowani 
już w 12-tu województwach

Władysław Ortyl,
 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Jacek Krupa,
 Marszałek Województwa Małopolskiego

Adam Struzik,
 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Witold Stępień, 
Marszałek Województwa Łódzkiego

„Wsparcie Samorządu Województwa Podkarpackiego dedykowane Klastrom było, jest i będzie częścią szerszej poli-
tyki budowania konkurencyjnej, op artej na wiedzy  gospodarki regionu. Mamy świadomość istotnego wpływu ini-
cjatyw klastrowych na rozwój gospodarczy regionu, który przejawia się głównie intensyfikacją współpracy przedsię-
biorstw, sfery badawczo-rozwojowej i instytucji otoczenia biznesu. Klastry w sposób szczególnie mocny przyczynić 
się mogą do rozkwitu branż kluczowych dla województwa podkarpackiego. Nie jest przesadą nazwać Podkarpackie 
„kolebką polskich klastrów”. To tu, ponad 13 lat temu powstał najbardziej znany, najprężniej działający polski klaster 
„Dolina Lotnicza”. Wielopłaszczyznowa kooperacja władz regionalnych z tym Klastrem zaowocowała wieloma przed-
sięwzięciami w obszarze B+R, edukacji czy promocji gospodarczej województwa podkarpackiego”.

„Zdajemy sobie sprawę, jak ważna obecnie dla rozwoju gospodarczego regionu jest specjalizacja. Dlatego Ma-
łopolska stawia na „przyszłościowe”, inteligentne dziedziny, takie jak: life-science, technologie komunikacyjne  
i informacyjne, chemia, energia zrównoważona, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineral-
nych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.  
To właśnie te obszary mają pomóc w budowaniu silnej gospodarki regionu. Drugim aspektem jest rozwój innowa-
cyjności i współpracy środowiska naukowo-badawczego z przedsiębiorcami, tak aby rosła konkurencyjność Mało-
polski na arenie europejskiej.”

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

„Tworzenie klastrów branżowych staje się koniecznością dla rozwoju innowacyjności regionu i zwiększania jego 
konkurencyjności w Europie. Stanowią one platformę dla transferu wiedzy i nowych technologii. Jest to również 
doskonały sposób na budowanie relacji pomiędzy biznesem i ośrodkami naukowymi oraz pomagają w skutecz-
nym sięganiu po pieniądze unijne.”

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność

Olgierd Geblewicz, 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

Leszek Wojtasiak, 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Gustaw Marek Brzezin,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jerzy Leszczyński, 
Marszałek Województwa Podlaskiego

Mieszysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomorskiego

„Współpraca w ramach klastrów przekłada się na rozwój wchodzących w jego skład firm partnerskich, tworzenie no-
wych technologii czy powstawanie lepiej płatnych miejsc pracy. W obliczu wyzwań jakie niesie obecna perspektywa 
unijna i dostępnych wraz z nią środków finansowych, współpraca przedsiębiorstw pozwala znacząco podnieść ich 
innowacyjność i konkurencyjność. Klastry, a w szczególności te wpisujące się w specjalizacje danego regionu mogą 
a  nawet powinny mieć duży wpływ na regionalną gospodarkę. Na Pomorzu Zachodnim widzimy wiodącą rolę klastrów 
związanych z gospodarką morską, przemysłem chemicznym, IT, przemysłem drzewnym i meblarskim czy e-commerce.
Efektem współpracy firm są m.in. projekty naukowo – badawcze, dzielenie się talentami pracowników, a nawet przy-
ciąganie inwestorów zagranicznych”

„Klastry to ważny element regionalnego systemu innowacji i dlatego Województwo Wielkopolskie od lat popiera i reali-
zuje działania aktywizujące ich powstawanie oraz rozwój. Korzyści ekonomiczne wynikające z nagromadzenia wyspe-
cjalizowanych zasobów, nieformalnych powiązań i przepływu informacji w klastrze powodują, iż firmy prowadzące okre-
śloną działalność koncentrują się w danej lokalizacji, mimo że wiąże się to ze zwiększoną konkurencją. Należy traktować 
je nie tyle jako sposób rozwoju pojedynczych przedsiębiorstw, ale jako mechanizm aktywizacji całych ich grup i branż.  
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój inicjatyw klastrowych. Działania na rzecz rozwoju klasteringu 
w Wielkopolsce obecnie koncentrują się, po fazie działań na rzecz wzrostu doskonałości w zarządzaniu, na tych związa-
nych z innowacyjnością usług świadczonych przez inicjatywy dla zrzeszonych przedsiębiorstw oraz internacjonalizacją”.

„Jednym z podstawowych kryteriów zakładania klastrów jest geograficzna bliskość ich uczestników. Siłą rzeczy kla-
stry związane są z regionem, na terenie którego powstają. Wzajemna współpraca i rywalizacja podmiotów zrze-
szonych w klastrach jest motorem rozwoju regionu. Działając w sieci, firmy są bardziej efektywne w poszukiwaniu 
nowych rynków i klientów, np. poprzez tworzenie wspólnej oferty najlepszych produktów poszczególnych firm. 
Wspólnie łatwiej jest nawiązać współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w celu wdrażania innowacji. Struk-
tura branżowa klastrów z Warmii i Mazur odzwierciedla strukturę inteligentnych specjalizacji regionu. Na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego działają klastry w branży meblarskiej, turystycznej, spożywczej, energetycz-
nej oraz IT. W działalność i kompetencje klastrów wpisana jest promocja i rozwój gospodarczy Warmii i Mazur.”

„Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć wzrost znaczenia klasteringu w rozwoju gospodarczym Województwa 
Podlaskiego. Zakładanie klastrów istotnie wpływa na innowacyjność i konkurencyjność naszej regionalnej przedsię-
biorczości. Klastry pomagają w tworzeniu profesjonalnej infrastruktury naukowej wykorzystywanej następnie przez 
podmioty gospodarcze, a także tworzą nowe kanały przepływu wiedzy i wymiany doświadczeń. Klastry Województwa 
Podlaskiego to także budowanie kapitału ludzkiego, zwłaszcza jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników – co 
niewątpliwie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego regionu”.

„Samorząd województwa pomorskiego, jako gospodarz regionu, od lat konsekwentnie buduje konkurencyjność 
Pomorza w oparciu o rozwój klastrów. W 2009 roku, jako jedyne województwo w Polsce przyjęliśmy i wdrożyliśmy 
Regionalny Program Wspierania Klastrów, którego głównym celem było stworzenie korzystnych warunków dla roz-
woju regionalnych skupisk przedsiębiorstw.  Potwierdzeniem ogromnego potencjału, jakim dysponują pomorskie 
struktury klastrowe i ich znaczenia dla kreowania otoczenia gospodarczego i politycznego regionu, jest zaanga-
żowanie klastrów w tworzenie Partnerstw na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu. Znakomitym przykładem 
jest tutaj Gdański Klaster Budowlany, który dzięki uzyskaniu statusu Regionalnego Klastra Kluczowego wykreował 
zasoby niezbędne do stworzenia jednej z regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza pn. Technologie eko-
efektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie”.



Wywiady Klastra

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

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

Foldery
Materiały promocyjne w postaci folderów, 

opracowane pod wspólną marką Wschodniego 
Klastra Budowlanego, dedykowane są 

indywidualnie każdej z firm, pozwalając na 
identyfikację profilu ich działalności,  poznanie 

oferty oraz zaprezentowanie najnowszych 
 i najciekawszych realizacji i projektów.

Certyfikaty
Certyfikat członkostwa przyznawany przez Radę Klastra, 
potwierdza przynależność Firm do grona Wschodniego 
Klastra Budowlanego.

Partnerzy zrzeszeni w ramach WKB dłużej niż trzy lata 
otrzymują Złoty Certyfikat, potwierdzający ich aktywną 
działalność.



Eksport
usług budowlanych

Eksport
produktów budowlanych

Eksport
wiedzy i technologii

52 zagraniczne rynki zbytu, do których docierają 
firmy z Wschodniego Klastra Budowlanego

21 mld  roczne przychodu
ze sprzedaży osiągane przez
podmioty Klastra

5 mld stanowiły 
przychody z eksportu

46%  przedsiębiorstw 
uzyskuje przychody 
z eksportu

147 aktualnie 
realizowanych inwestycji

27 tys pracowników w podmiotach klastra 
 i powiązanych

PPU PALISANDER Sp. z o.o. 

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

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

MOSTOSTAL PUŁAWY S.A. 

Tadeusz Rybak
Prezes Zarządu
Branża: budownictwo / konstrukcje stalowe
Doświadczenie w branży: 44 lata

Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Warszawskiej, 
MBA Uniwersytetu De Paull w Chicago. Współwłaściciel i prezes 
zarządu Mostostal Puławy S.A. Prezes Polskiej Izby Konstrukcji 
Stalowych oraz członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej  
w Lublinie. Laureat wielu nagród: „Przedsiębiorca roku”, „Pracodawca 
Roku w Budownictwie”, „Medal zasłużony dla Lubelszczyzny” oraz 
„Budowniczy Polskiego Sportu”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski w 2014r. oraz wieloma innymi odznaczeniami.  
Kieruje spółką nieprzerwanie od 1993r.

Firma Mostostal Puławy S.A. działa z powodzeniem 
od 1964 r. Powstanie przedsiębiorstwa łączy się z 
budową Zakładów Azotowych Puławy tzw. Wielką 
Chemią w Puławach. Produkcja najwyższej jakości 
konstrukcji stalowych oraz montaż konstrukcji stalowych 
stanowią wyróżnik marki firmy na rynku. Budownictwo 
infrastrukturalne np. mosty, kładki, wiadukty są wizytówką 
naszego przedsiębiorstwa i ozdobą wielu miejsc 
w Polsce. Wraz z rozwojem organizacyjnym mocniej 
rozwinęliśmy się w budownictwie przemysłowym: 
chemicznym, petrochemicznym, energetycznym oraz 
spożywczym. Kotły, elektrofiltry, zbiorniki, rurociągi 
i różnego rodzaju instalacje są stałym elementem 
powierzanych nam kontraktów. Mostostal Puławy S.A. 
posiada również na swoim koncie liczne realizacje w 
budownictwie kubaturowym m. in. wielofunkcyjną halę 
w Łodzi, kryty tor kolarski w Pruszkowie czy halę sportową 
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w Lublinie. Spółka była wielokrotnie nagradza, w tym 
tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki, Ambasadora 
Województwa Lubelskiego oraz innymi wyróżnieniami. 
W wyniku licznych doświadczeń i rozwoju eksportu, już 
od 1997r. działa Biuro Techniczne Mostostal Puławy S.A. 
w Niemczech. Nasze realizacje eksportowe powstają 
w wyniku współpracy z największymi, światowymi 
liderami technologicznymi w branży energetycznej, 
chemicznej i ochronie środowiska.
Mostostal Puławy S.A. wraz ze spółkami zależnymi  
tj. Mezap sp. z o.o. oraz Energezap sp. z o.o. przygotowuje 
się do nowych wyzwań. Spółka jest członkiem wielu 
organizacji zrzeszających polskie przedsiębiorstwa.

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

Palisander oferuje pełen wachlarz systemów szalunkowych 
i technologii, a w ramach autorskiego systemu jakości QLOS 
Klient otrzymuje szereg usług usprawniających współpracę. 
Wykwalifikowana kadra inżynierów świadczy wysoko 
jakościowe usługi projektowe. Bierzemy udział w  proce-
sach badawczych i innowacyjnych. Przeprowadzamy próby 
i testy nowych rozwiązań oraz opracowujemy i  wdra-
żamy dokumentację jakościową. Naszym celem nie jest 
nadążanie za obecnymi trendami. Palisander stawia sobie 
za cel bycie o krok przed nimi.
Planujemy nowe inwestycje w technologie, technikę 
i kadrę. Chcemy wejść na nowe rynki i nadal powiększać 
grono Klientów. Udoskonalanie istniejącego systemu 
zarządzania jakością QLOS to jeden ze stałych celów firmy. 
Na pewno będziemy kłaść nacisk na nowatorskie  
rozwiązania z zakresu BHP, ponieważ wiemy, że 
bezpieczeństwo i ochrona na placach budów jest 
sprawą nadrzędną i priorytetową. 

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

UNIBEP SA

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

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

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

Jestem dumny, że pracuję w firmie z Podlasia, spółce 
z polskim kapitałem. Pragnę podkreślić, że obecnie 
Unibep S.A. znajduje się w gronie 10 największych firm 
branży budowlanej, które działają w Polsce. Jestem 
absolutnie przekonany, że spółka osiągnęła ten sukces 
dzięki wiedzy, pasji i determinacji właścicieli i znakomitej 
kadry. To właśnie kompetentni i ambitni pracownicy 
oraz kultura organizacyjna są niesamowitymi atutami 
Unibep SA. To dlatego możemy wciąż się rozwijać, 
pracować przy coraz ambitniejszych projektach, 
rywalizować z najlepszymi na rynku. Cieszę się z tego, 
że mogę zarządzać tak dobrą firmą.
Naszym długofalowym celem jest bycie międzynarodo-
wym przedsiębiorstwem z polskim kapitałem, w którym 
przestrzegane są wysokie standardy etyczne i jakościowe. 
Dlatego rozwijamy naszą działalność eksportową, dba-
jąc jednocześnie o rozwój naszego biznesu w Polsce.
 
Jestem przekonany, że polskie firmy mogą i potrafią ze 
sobą efektywnie współpracować. To jest bardzo ważne 
zwłaszcza na rynkach eksportowych. Dlatego wszelkie 
inicjatywy klastrowe, w tym skuteczna działalność Wschod-
niego Klastra Budowlanego, mogą pomóc w  budowaniu 
silnej pozycji polskich firm na rynkach zagranicznych.



YUNIWERSAL PODLASKI Sp. z o.o.  

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

RUTKOWSKI DEVELOPMENT 
Kamil Rutkowski 
Prezes Zarządu RUTKOWSKI DEVELOPMENT
Branża: budownictwo

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

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

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

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

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

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

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

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

Przemysł budowlany, a wraz z nim rynek materiałów 
budowlanych i wykończeniowych przechodził ciężkie 
chwile, naszej firmie udaje się utrzymać pozycję rynkową 
i obroty, a nawet w sporym stopniu je zwiększyć.
 
Do znacznych osiągnięć firmy należy zaliczyć 
wprowadzenie certyfikowanego systemu ISO 9001, 
certyfikowanego systemu zakładowej kontroli produkcji 
oraz certyfikatu FSC. Nasze laboratoria opracowały 
i udoskonaliły wiele nowych produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowych linii farb, pigmentów i lakierów. 
Wszystkie nasze marki – Primacol Professional -  chemia 
budowlana, klej i impregnaty, Primacol Decorative 
– system kreatywnej dekoracji oraz Luxdecor – 
produkty do ochrony i dekoracji drewna, wzbogaciły 
się o nowe produkty. Ekologiczna, nowoczesna linia 
pigmentów do farb marki Primacol Professional 
powstała w znacznej mierze dzięki wsparciu funduszy 
unijnych. Firma dynamicznie zdobywała nowe 
rynki zbytu, zwłaszcza poza granicami kraju i Unii 
Europejskiej. Udaje nam się nawiązywać współpracę z 
wieloma kontrahentami zagranicznymi, w tym również 
z bardziej egzotycznych kierunków, takich jak Kuwejt, 
Cypr, Azerbejdżan czy Mongolia. Bez wątpienia duży 
wpływ na te sukcesy miało uczestnictwo w imprezach 
targowych oraz misjach handlowych, organizowanych 
wspólnie ze Wschodnim Klastrem Budowlanym. 

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

P.P.H. MELIOREX Sp. z o.o.

Antoni Paciorko
Prezes Zarządu
Branża: budownictwo
Doświadczenie w branży: 25 lat
 
Antoni Paciorko właściciel i prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno 
-Handlowego MELIOREX Sp. z o.o. Zdobywca szeregu wyróżnień 
oraz znaków jakości. Sponsor przedsięwzięć charytatywnych, 
kulturowych, a także sportowych. Aktywny członek Wschodniego 
Klastra Budowlanego.

MELIOREX - Przedsiębiorstwo rodzinne z ponad  
25-letnim doświadczeniem. Siedziba Przedsiębiorstwa 
znajduje się w woj. podlaskim, w miejscowości Szkocja  
(k. Suwałk). Nasze realizacje widoczne są na terenie 
całego kraju od podlaskiego, gdzie w listopadzie 
2016r. została oddana do użytku wybudowana 
przez nas „obwodnica Raczek”, po województwo 
zachodniopomorskie, gdzie  obecnie trwają prace 
nad budową obwodnicy Koszalina i Sianowa. 
W województwie pomorskim MELIOREX możemy 
dostrzec na budowie drogi S-7 Gdańsk . 
W woj. warmińsko-mazurskim kontynuujemy budowę  
drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek 
wraz z budową obwodnicy Ostródy. W woj. 
mazowieckim realizujemy zadania w wielu dzielnicach 
Warszawy np. na Bemowie. Zakończone kontrakty 
są potwierdzeniem, że posiadamy doświadczenie, 
które umożliwia nam realizację nawet najbardziej 
skomplikowanych zleceń. Firma początkowo zajmowała 
się robotami związanymi z branżą wodno - kanalizacyjną. 
W roku 2014 rozszerzono zakres o sieci cieplne 
i kotłownie ekologiczne. Dziś oprócz tego MELIOREX 
zajmuje się wydobyciem i sprzedażą kopalin, hurtową 
sprzedażą paliw oraz transportem. Ciężka praca, 
sumienność oraz zaangażowanie zaowocowały 
szeregiem wyróżnień takich jak np.: Super Firmy, Złota 
100 podlaska, Diamenty Forbesa czy też gazele Biznesu.  
Dynamiczny rozwój umożliwia zatrudnienie praco-
wników z Polski jak również z krajów sąsiadujących.  
Bogata baza sprzętowa, rozwój technologiczny, 
organizacyjny i osobowy sprawiają, że firma stale się 
rozwija powiększając swoją bazę sprzętową.

Pozbud T&R S.A.

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

F.B.I. TASBUD S.A.

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

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

Dr inż. Andrzej Czapczuk stanowisko V-ce Prezesa 
Zarządu oraz Dyrektora Generalnego F.B.I. TASBUD S.A. 
pełni od ponad dziesięciu lat. W tym czasie  
wprowadził swoje przedsiębiorstwo na rynki światowe: 
europejskie, afrykańskie i azjatyckie. 
Jednym z najważniejszych osiągnięć było podpisanie, 
z pełnym poparciem MSZ RP, umowy Joint Venture 
w Kuwejcie, w zakresie naukowo-wykonawczym, 
z członkiem rodziny królewskiej, a tym samym 
z rządem tego kraju. Współpraca międzynarodowa 
firmy, wyłącznie z polskim kapitałem, przyczynia 
się do rozwoju gospodarki narodowej, co wpływa 
na pozytywny rozwój współpracy Polski z innymi 
państwami. Wprowadził możliwość praktyk dla 
studentów i młodych inżynierów, jak również 
zatrudniania ich na stanowiskach technicznych, 
aby mogli zdobywać doświadczenie i rozpocząć karierę 
zawodową zgodnie z posiadanym wykształceniem. 
Bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach, 
odczytach, prezentacjach wraz z publicznymi 
dyskusjami, w Polsce i na świecie, służącymi 
rozwojowi nauki w dziedzinie budownictwa oraz w 
zagadnieniach nowatorskich dotyczących sztucznej 
inteligencji. Jest autorem wielu innowacyjnych 
artykułów i publikacji naukowych. Dorobek naukowy  
dr inż. Andrzeja Czapczuka toruje drogę do zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań opartych na rozwijaniu 
sztucznej inteligencji w nauce jak również w praktyce, 
co powoduje czynną współpracę świata biznesu i nauki.  
W wolnym czasie jest instruktorem samoobrony, sztuk 
walki oraz międzynarodowym sędzią full contact.

Spółka Pozbud T&R S.A. wywodzi się bezpośrednio 
z firmy rodzinnej założonej przez Pana Ryszarda  
Andrzejaka. W 1975 r. powstał warsztat stolarski 
produkujący stolarkę budowlaną – zatrudniający dwie 
osoby. W 1983 r. założyciel firmy przekazał ją synowi, 
Tadeuszowi Andrzejakowi, który zwiększył zatrudnienie 
do 4-5 osób, a w roku 1995 przekształcił warsztat stolarski 
w firmę POZ-OKNA z siedzibą w Złotnikach k. Poznania.
 
18 lipca 2002 r. Tadeusz Andrzejak i Roman Andrzejak 
zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą  
w Złotnikach. Kapitał Zakładowy wynosił 100.000 zł 
i dzielił się na 200 równych, niepodzielnych udziałów 
po 500 zł. Każdy z braci posiadał 50% udziałów. 
Prezesem Zarządu Spółki został Tadeusz Andrzejak,  
a Wiceprezesem – Roman Andrzejak.
 
Pan Tadeusz Andrzejak, jako Prezes Zarządu, 
w bieżącej działalności operacyjnej nadzoruje sferę 
produkcyjną w zakresie stolarki otworowej, handlową 
i inwestycyjną Spółki.



Wspólne projekty 
start-upy

Prace Badawcze  
i Rozwojowe 

Kształcenie 
zawodowe

Współpraca 
międzynarodowa Partnerstwa

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

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

Kooperacja w ramach Wschodnie-
go Klastra Budowlanego skutkuje 
nawiązaniem trwałych relacji 
biznesowych oraz podejmowania 
wspólnych inicjatyw. 

Realizacja indywidualnych projek-
tów opartych często o innowa-
cyjne rozwiązania techniczne 
bądź technologiczne, skutkuje 
zazwyczaj utworzeniem nowych 
Spółek.  WKB często staje się 
inkubatorem od powstawania,  
jak i finansowania nowych pod-
miotów w formie start-upów, 
które z uwagi na swoją krótką 
historię i poszukiwanie odpo-
wiedniego modelu biznesowego, 
korzystają z wiedzy i doświadcze-
nia Klastrowiczów.

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

W zakresie współpracy mię-
dzynarodowej skupiamy się 
na umiędzynarodowieniu firm 
działających w Klastrze poprzez 
obecność na różnego rodzaju wy-
darzeniach branżowych. Ponadto, 
pozyskujemy kontakty do firm 
budowlanych oraz organizujemy 
spotkania w formule b2b z przed-
stawicielstwami z wybranych 
regionów  krajów europejskich. 
Podejmujemy organizację wy-
darzeń biznesowych również na 
Wschodzie jak i działania na rzecz 
polepszania stosunków gospodar-
czych z naszymi sąsiadami.

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

Inicjatywy Wschodniego Klastra Budowlanego

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

Misje handlowe 
i gospodarcze: Targi Kongresy 

i konferencje Szkolenia Współpraca
wewnętrzna klastra

Jesteśmy na najważniejszych im-
prezach targowych. Udział Klastra 
na branżowych wydarzeniach tar-
gowych zarówno na szczeblu kra-
jowym jak i międzynarodowym, 
pozwala na aktywny monitoring 
trendów panujących w budownic-
twie oraz szeroką formę promocji 
firm zrzeszonych w Klastrze jak 
i samej idei klasteringu.  

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

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

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

Działania Wschodniego Klastra Budowlanego



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

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

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

REALIZACJE NASZYCH KLASTROWICZÓW

NAZWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny wielorodzinny z
lokalami usługowymi i miejscami garażowymi

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Białystok, ul. Kręta 2

NAZWA FIRMY

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

KONTAKT

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

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

SPECJALIZACJA 

budownictwo przemysłowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo handlowo-usługowe

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZACJE NASZYCH KLASTROWICZÓW



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SAPLING

Rogowski

 

Elrem

tel/fax 017 873 01 88,
www.akar.rzeszow.ple-mail: akar@akar.rzeszow.pl

PKO BP I O. RZESZÓW 81 1020 4391 0000 6602 0055 2265

FFiirrmmaa UUssłłuuggoowwoo--HHaannddlloowwaa „„AAKKAARR””
PPiieellaa GGrrzzeeggoorrzz

3355--008822 RRzzeesszzóóww,, uull.. ZZaawwiisszzyy CCzzaarrnneeggoo 2266AA
NNIIPP 881199--112299--4466--4422

NR REJSTR. 71 100 I 094

35-082 Rzeszów
ul. ZawiszyCzarnego 26a

TEL/FAX 017 8730188
e-mail: okna@akar.rzeszow.pl

4 home & kitchen

4 home & kitchen 4 home & kitchen

4 home & kitchen 4 home & kitchen

P A R K  
TECHNOLOGICZNY
POLSKA - WSCHÓD
NAUKOWO
W SUWAŁKACH SP. Z O.O.

M D E M

EnerBIO 



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

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

Askon Sp z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma handlowo-usługowa specjalizująca 
się w doradztwie, sprzedaży i dostawie materiałów wykończenia wnętrz. Siedzibą firmy jest Białystok, 
z  obszarem działalności na terenie całego województwa podlaskiego. Zakres działalności przed-
siębiorstwa to, przede wszystkim sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów wykończenia wnętrz 
tj. panele podłogowe - drewniane i laminowane, panele ścienne - mdf i pcv, drzwi - wewnętrzne 
i  zewnętrzne, parapety - stalowe i plastikowe, podbitka dachowa. Firma gwarantuje atrakcyjne ceny 
jak również możliwość ich negocjacji. Na życzenie klienta zapewnia własny transport pod wskazany 
adres oraz usługę montażu paneli podłogowych i drzwi zakupionych w salonie.

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

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

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

„Stolarka W.Awruk” to polska firma, która od 25 lat dostarcza rozwiązania w zakresie stolarki budowlanej. 
Głównymi obszarami działalności są: stolarka drzwiowa, stolarka okienna z pcv, drewna i aluminium, 
bramy garażowe oraz przemysłowe ogrodzenia posesyjne. „Stolarka W.Awruk” to firma handlowa po-
siadająca własne zaplecze produkcyjne, lakiernicze, doświadczoną kadrę sprzedawców, konstruktorów 
oraz montażystów. Firma współpracujemy z każdym, kto ceni sobie fachowe doradztwo i wysoką ja-
kość produktów. W portfolio realizacji firma posiada setki prywatnych inwestycji budownictwa jedno 
i wielorodzinnego, hotele, obiekty użyteczności publicznej.  Posiada doświadczenie obsługi inwestycji 
na terenie Niemiec, Anglii, Skandynawii (Norwegia).

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Firma Konekt Sp.z o.o. to polski biznes wsparty wyłącznie polskim kapitałem. Jesteśmy silnym 
i  nowoczesnym przedsiębiorstwem optymistycznie spoglądającym w przyszłość. Produkujemy 
kompletne, ceramiczne systemy kominowe oraz pustaki do budowy systemów wentylacyjnych. 
Obecnie, jesteśmy jednym z największych producentów systemów kominowych w Polsce. Wciąż 
inwestujemy w najnowsze technologie i nieustannie pracujemy nad innowacyjnymi produktami, 
które niejednokrotnie wyznaczają nowe trendy.
Dumą napawa nas fakt, że przez zaledwie kilka lat z małej lokalnej firmy, przekształciliśmy się 
w  przedsiębiorstwo liczące się na rynku polskim oraz z impetem wkraczające na rynek europejski.

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

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

Początki firmy sięgają roku 1996 kiedy to założone zostało Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych 
BUDREM Jerzy Krawczyk. W grudniu 2010 roku powstała BUDREM Group Sp. z o.o.. Firma specjalizuje 
się w roli generalnego wykonawcy. W swoim dorobku Budrem posiada wiele zrealizowanych 
inwestycji budowlanych: od domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych – po biura, hotele 
i wielkogabarytowe obiekty przemysłowe. W ostatnich latach – zgodnie z przyjętą strategią BUDREM 
– koncentruje się na dwóch podstawowych kierunkach działalności: generalnym wykonawstwie 
obiektów przemysłowych oraz wykonawstwie w budownictwie ogólnym. Dla bezpieczeństwa 
i terminowości prowadzonych inwestycji ważne jest, iż BUDREM dysponuje własną, wysoce fachową 
ekipą wykonawczą. Firma funkcjonuje w oparciu o czytelny schemat organizacyjny, umożliwiający 
efektywne zarządzanie i określającym precyzyjnie podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności.

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

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

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

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

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



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

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

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

Firma STREB Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnym inwestowaniu i zarządzaniu nieruchomo-
ściami. Spółka oferuje najwyższej jakości usługi, cechuje się skutecznością w podejmowaniu działań opar-
tych na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu oraz znajomości rynku nieruchomości Białegostoku i regionu.
STREB Polska cieszy się zaufaniem klientów i partnerów biznesowych. Firma koncentruje się na efektyw-
ności ekonomicznej inwestycji, fachowej i skutecznej obsłudze inwestorów na rynku nieruchomości
komercyjnych. STREB zapewnia kompleksową obsługę podmiotów zagranicznych na wszystkich etapach 
prowadzenia inwestycji w Polsce. STREB Polska oferuje:
• wszechstronną pomoc w poszukiwaniu nieruchomości,
• pomoc w zakresie infrastruktury (energia, woda, gaz, telefon i internet, drogi),
• pomoc w sprawach formalno-prawnych (np. dotyczących pozwoleń),
• pomoc przy rekrutacji personelu, uzyskaniu pomocy publicznej
• wsparcie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych inwestycji.

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

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

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

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

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

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

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

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

Założona w 2005 roku firma Keylite RW Polska Sp. z o.o. wraz z Keylite Roof Windows Ltd. wchodzą w skład 
Keystone Group – czołowego producenta i dystrybutora nadproży w Irlandii i Wielkiej Brytanii.
 
Keylite RW Polska produkuje trzy rodzaje okien dostępnych w 30 rozmiarach w tym najnowszego Futuretherm™. 
Ciągłe wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów stawia firmę na czołowej pozycji śród producentów 
okien dachowych w opracowywaniu, udoskonalaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań podnoszących 
właściwości montażowe jak i użytkowe produkowanych przez siebie wyrobów, które doceniane są już przez 
klientów w 14 krajach Europy.

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

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



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

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

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

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

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

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

 

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

Świadczymy usługi budowlane w obszarze budownictwa na każdym etapie realizacji, począwszy 
od inwestorskiego zastępstwa poprzez projektowanie, generalne wykonawstwo, aż do momentu 
przekazania do użytkowania. Oferujemy wysoką jakość, optymalizację kosztów i terminową realizację
w myśl przewodniego hasła firmy „BUDOWA NA CZAS”. Aktualnie głównym przedmiotem działalności 
MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. jest generalne wykonawstwo w obiektach z zakresu budownictwa:
• kubaturowego (biurowce, hotele, centra handlowe, budynki mieszkalne i sportowe),
• inżynieryjnego (mosty, wiadukty, lotniska, stadiony sportowe),
• przemysłowego (fabryki, hale magazynowe),
• ekologicznego (oczyszczalnie ścieków).

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

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

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

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

Prowadzimy również działalność deweloperską.

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

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

IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne specjalizuje się w wykonawstwie, projektowaniu, nadzorowaniu 
oraz kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych oraz ciepłowniczych. 
Oferuje możliwość koordynacji działań od koncepcji, przez projekt i jego uzgodnienia do realizacji 
i odbiorów końcowych inwestycji.
Izoterm oferuje profesjonalne usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa budynków 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych 
w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gruntowych wymienników ciepła, instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji, sieci zewnętrznych i przyłączy wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, gazowych, ciepłowniczych wraz z zagospodarowaniem wód opadowych 
i nawadnianiem terenów zielonych,  źródeł ciepła, kotłowni, węzłów, kolektorów słonecznych, źródeł 
fotowoltaicznych, pomp ciepła.



Stanisław Jaroszek P.P.H.U. „ ELEKTROPAKS” jest jedną z najbardziej aktywnych przedsiębiorstw 
w branży elektrycznej w Polsce, zachowując przy tym najwyższe standardy wykonanych robót. 
Mimo rosnącej konkurencji jesteśmy przedsiębiorstwem wiarygodnym i profesjonalnym. Wysoka 
jakość oferowanych przez nas usług oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwem zapewniają firmie 
rynkowy sukces i znajdują swoje odzwierciedlenie w uzyskanych referencjach i nagrodach. Od 2014r. 
specjalizujemy się w pracach związanych z budową „ pod klucz „ stacji i linii elektroenergetycznych 
WN 220/110kV co stanowi wiodący profil działalności przedsiębiorstwa. W „ELEKTROPAKS” oferuje 
również usługi w zakresie wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii 
bezwykopowej.   Z biegiem czasu nawiązaliśmy współpracę z wieloma znanymi i cenionymi 
firmami z całego kraju, co zaowocowało szeregiem zdobytych referencji.

Jaroszek Stanisław  PPHU “ELEKTROPAKS”
Kolonia Łuszczów 95 , 21-010 Łęczna
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy
Tel/fax: 81 888 14 20, kom: 694-482-457
e-mail: sekretariat@elektropaks.pl

Firma Ferrox  jest jedną z największych firm serwisowych w branży energetyki cieplnej w regionie pół-
nocno – wschodniej Polski. Współpracuje z takimi firmami jak: ENEA, Mlekpol, Kompania Piwowarska, 
Rockwool, Mlekovita, Hoop, IKEA. Działamy w 3 obszarach:
1. Kompleksowa obsługa urządzeń cieplno – mechanicznych w energetyce zawodowej i przemysło-
wej w zakresie remontów i modernizacji, kompleksowy serwis linii technologicznych m.in. w branży 
spożywczej, budowlanej i innych, specjalistyczne prace spawalnicze i monterskie.
2. Zakład obróbki skrawaniem wyposażony m.in. w nowoczesne maszyny pracujące w technologii 
CNC. Realizujemy usługi mechaniczno - warsztatowe – wykonywanie i regeneracja części zamiennych 
m.in. regeneracja, prefabrykacja części ciśnieniowych kotłów, obróbka skrawaniem metali; prefabry-
kacja i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów. Regenerujemy elementy maszyn budowlanych, 
rolnych i leśnych również elementy wielkogabarytowe, także na miejscu awarii maszyny.
3. Wykonujemy odwierty geotermalne do pomp ciepła wraz z instalacjami pomp ciepła oraz prace 
związane z montażem kolektorów słonecznych w budynkach przemysłowych, jak i prywatnych.

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

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

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

Firma Ireneusz Kozłowski SA wykonuje balustrady wewnętrzne, zewnętrzne oraz ogrodzenia. Realizu-
jemy zlecenia do budynków wielorodzinnych dla firm developerskich i dla klientów indywidualnych.
Nasze produkty wykonujemy ze stali czarnej i nierdzewnej, często w połączeniu z innymi materiałami 
takimi jak szkło, kamień, drewno.

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

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

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

MSG-GRANIT Swatkowscy jest czołowym producentem wyrobów z kamieni naturalnych na rynku Pol-
ski północno-wschodniej. Wykorzystuje kamień do tworzenia niepowtarzalnych wzorów i rozwiązań 
dla szeroko pojętego budownictwa. W asortymencie posiada setki kolorów materiałów z całego świa-
ta, w skład których wchodzą granity, marmury, trawertyny, onyxy, łupki, itp.. Dzięki nowoczesnemu 
i innowacyjnemu parkowi maszynowemu, produkuje wysokiej klasy schody, posadzki, blaty kuchen-
ne, kominki, elewacje.

Od ponad 25 lat zajmuje się przerabianiem kamieni naturalnych, dostarczając tym samym produkty 
o najwyższym standardzie wykonania. Zakresem oferowanych produktów oraz elastycznością usług 
montażowych firma MSG-GRANIT zdobyła  referencje wielu obiektów użyteczności publicznej, jak i sa-
kralnych. Niekonwencjonalne kominki rzeźbione przestrzennie centrum numerycznym, komplekso-
we usługi polegające na dostarczaniu wraz z montażem elementów kamiennych do realizacji nawet 
najbardziej skomplikowanych obiektów budowlanych to wizytówka firmy. 

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



Specjalizujemy się w dostawach kolejowych biomasy oraz surowców przeznaczonych do zastosowań
energetycznych. Jesteśmy poważnym i godnym zaufania partnerem utrzymującym stałe dostawy
zrębki energetycznej oraz biomasy leśnej przeznaczonej dla krajowego rynku energetycznego. 
Naszą ofertę kierujemy w sposób szczególny do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem tzw. 
zielonej energii, zainteresowanych stałymi dostawami zabezpieczającymi ich zapotrzebowanie 
w okresie całego roku. Zdobyte w trakcie dotychczasowej działalności doświadczenie pozwala 
nam na organizację dostaw całopociągowych, które zapewniają optymalizację kosztów transportu 
i manipulacji ładunku, a nadto gwarantują terminowość uzgodnionych dostaw.

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

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

Firma Unicell Poland jest polsko-holenderskim producentem i dystrybutorem artykułów chemii budow-
lanej. W swoim portfolio posiada marki: Primacol Professional (farby, impregnaty, kleje, grunty, czyściki,
lakiery), Primacol Decorative - system kreatywnej dekoracji (tynki, pasty, farby strukturalne, werniksy, 
szablony i inne) oraz LuxDecor - produkty do ochrony i impregnacji drewna (bejce, lakiery, impregnaty).  
Ponadto, przedsiębiorstwo produkuje chemię budowlaną pod marką klienta (private label). Firma posia-
da własne laboratoria badawcze oraz linie produkcyjne wyposażone w nowoczesne urządzenia. Dzięki 
temu firma może poszczycić się bardzo szeroką ofertą, a jej produkty mają bardzo dobrą relację ceny do
jakości. Asortyment firmy Unicell Poland, poza rynkiem rodzimym, dostępny jest w 32 państwach, nawet
tak odległych, jak Japonia czy Chiny. Do każdego z rynków zewnętrznych przedsiębiorstwo podchodzi 
bardzo profesjonalnie, dopasowując ofertę do konkretnego zapotrzebowania i wymogów. Nieustanny 
rozwój, bardzo elastyczne podejście do każdego klienta, wysoka jakość produktów i atrakcyjne ceny bu-
dują markę Unicell Poland jako rzetelnej firmy o zasięgu międzynarodowym, oferującej kompleksowe
rozwiązania dla branży budowlanej.

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

KAMIR PHU Sp. z o. o.
Profesjonalne Centrum Budowlane
ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok
Tel.: 85 6629323, fax: 85 6627653
e-mail: kamir@kamirphu.pl
Centrum Dachowe
ul .Ciołkowskiego 171, 15-516 Białystok
Tel.: 85 7433233,  fax: 85 7437403
e-mail: centrumdachowe@kamirphu.pl
www.kamirphu.pl

SAPLING

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa istnieje na rynku od 1984 roku. Szerokie spektrum działalności pozwala nam na wy-
konanie usług zarówno na zamówienie klientów instytucjonalnych, odbiorców indywidualnych oraz 
międzynarodowych koncernów.
Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe realizacje nawierzchni ulic i placów wraz z uzbroje-
niem i infrastrukturą towarzyszącą, budowy oczyszczalni ścieków, sieci sanitarnych i wodociągowych, 
organizacje terenów zielonych. W 2008 wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakościowego 
i środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

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

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

Podstawową dziedziną funkcjonowania spółki SAPLING jest praca nad innowacjami i wprowadza-
niem do zastosowania opatentowanych przez spółkę technologii, mających zastosowanie w dziedzi-
nie oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadami. Nasz zespół projektuje i udostępnia opracowane 
rozwiązania w formie gotowych wyrobów budowlanych, jak również dostosowuje wybrane tech-
nologie do indywidualnych parametrów urządzeń klienta. W swojej ofercie posiadamy hybrydowe 
i adiabatyczne oczyszczalnie ścieków SHAR, SBAR i SBHR, oraz moduły utleniające osad nadmierny, 
czyli likwidujące pozostałości po procesie oczyszczania. Bazujemy na dużym potencjale technicznym 
inżynierów pracujących i współpracujących z SAPLING. Prowadzimy własne prace badawcze, współ-
pracujemy z kadrą naukową uczelni technicznych, a swoje rozwiązania sprawdzamy  w laboratoriach 
akredytowanych przez Komisję Europejską.

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

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



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

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

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

KOMBINAT BUDOWLANY zalicza się do najlepszych firm budowlanych na Podlasiu. Obecnie zatrud-
nia około 190 pracowników. Przedsiębiorstwo jest deweloperem, generalnym wykonawcą inwestycji 
budowlanych budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Realizuje roboty budowla-
no – montażowe, inżynieryjne, instalacyjne, drogowe i remontowe oraz zarządza nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych. Ma własny Zakład Produkcyjno – Transportowy, który produkuje beton 
towarowy, fundamentowe bloczki betonowe oraz świadczy usługi transportowe i sprzętowe.
Pierwszoplanową naszą działalnością jest budowa domów mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami  
i usługami oraz jednorodzinnych. Od daty powstania firmy wybudowaliśmy 5070 mieszkania, 1977 garaży  
i 149 lokali użytkowych.  
Poza budownictwem mieszkaniowym wykonaliśmy liczne obiekty użyteczności publicznej. 
Za swoją działalność otrzymujemy liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Zadania zaś realizujemy 
z  dbałością o jakość i poszanowanie środowiska naturalnego.

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

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

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

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

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

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

Firma PLASTIMET na rynku istnieje od 1991 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się pro-
dukcją okien i drzwi PVC. W roku 1995, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, uruchomiono 
produkcję ślusarki aluminiowej, natomiast w roku 2002 w ramach dywersyfikacji działalności roz-
poczęto produkcję ślusarki przeciwpożarowej, która to znalazła szerokie uznanie na rynku. W roku 
2011 wybudowano i uruchomiono innowacyjne Centrum Produkcyjne autorskiego systemu profili 
okiennych Plastimet Elite. Przez okres ostatnich kilkunastu lat konsekwentnego inwestowania za-
równo w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, jak i w rozwój kapitału ludzkiego udało 
się stworzyć firmę, która jest nie tylko producentem i eksporterem, ale także rzetelnym partnerem, 
wykonawcą i  koordynatorem wszelkich prac związanych ze stolarką PVC, elewacjami szklanymi, wi-
trynami, przegrodami i drzwiami PPOŻ, stolarką i ślusarką aluminiową.

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

Firma „BIRKBUD” Sp.j to firma z wieloletnią tradycją. Została założona w 1987 r. przez mgr inż. Andrzeja 
Biruka i opiera swoją działalność głównie na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków. Firma posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do samodzielnego 
wykonania planowanych prac. Zrealizowała wiele inwestycji dla inwestorów prywatnych. Współpra-
cuje także z gminami województwa podlaskiego, wykonując inwestycje z zamówień publicznych. 
Doświadczenia zdobyte na budowach m.in. obiektów użyteczności publicznej, hal sportowych, bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz handlowo – usługowych, umożliwiło powstanie silnej  
i budzącej zaufanie marki. Zakres prac w poszczególnych branżach niejednokrotnie przewyższał 
wymagania, jakie były stawiane przy planowanej budowie. Podstawowym celem Spółki jest wy-
konywanie najwyższej jakości robót budowlano- montażowych. Firma stara się, aby prezentowana 
oferta była nieustannie dostosowywana do indywidualnych wymagań klientów i aby znak firmy 
kojarzył się zawsze z fachową i rzetelną usługą, świadczoną na jak najwyższym poziomie.

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



Wytwarzanie sprężyn gazowych w Krośnie datuje się od połowy lat 70-tych.Produkcja była związana z działającą 
tu od 1969 roku Fabryką Amortyzatorów „Polmo” S.A., która w 1997 została przejęta przez amerykański koncern 
Delphi – jednego z największych na świecie producentów części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.
FA Krosno wznowiła produkcję pod własną marką 13 maja 2006 roku -po odkupieniu przez polskich właścicieli 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wraz z liniami produkcyjnymi do FA Krosno trafili pracownicy, procesy  
i wiedza zdobyta przez 30 lat produkcji sprężyn gazowych. Kluczową działalnością Firmy są sprężyny gazowe - 
określane również jako siłowniki pneumatyczne lub teleskopy. Urządzenia te podnoszą i łagodnie opuszczają 
wszelkiego rodzaju klapy: od samochodowych, poprzez okna dachowe, szafki kuchenne, po te znajdujące 
zastosowanie w rolnictwie i maszynach budowlanych. Sprężyny gazowe produkowane w FA Krosno charakteryzuje 
wysoka jakość wykonania i duża trwałość eksploatacyjna sprawdzona specjalistycznymi badaniami. Profesjonalizm 
firmy został potwierdzony certyfikatami ISO TS16949, ISO9001, ISO14001, dzięki którym FA Krosno zdobyła istotne 
dla rozwoju firmy kontrakty oraz zwiększyła swój udział w rynku. Spółka w ciągu kilku lat zyskała pozycję znaczącego 
gracza na rynku części motoryzacyjnych. Do wzrostu produkcji i sprzedaży przyczyniły się restrukturyzacja firmy 
oraz inwestycje ze środków własnych i z funduszy unijnych. Firma wykorzystuje nowe technologie zarówno przy 
projektowaniu wyrobów jak i w procesie produkcji. Dzisiaj fabryka jest w stanie wyprodukować blisko 6 mln sprężyn 
rocznie. Wśród klientów FA Krosno są znane koncerny motoryzacyjne i budowlane.

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

Suwalskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „WITAL” Kolenkiewicz, Uździło Sp. J. 
to przedsiębiorstwo prywatne dwojga właścicieli, założone w 1991. Siedziba Zarządu Firmy mieści się  
w Suwałkach przy ul. Modrzewiowej 9. Głównym profilem naszej działalności jest produkcja i sprzedaż 
wyrobów tartacznych. Zakład Produkcyjny znajduje się w miejscowości Szypliszki przy ul. Kościuszki 
4a, przy trasie Suwałki - Budzisko (przejście graniczne z Litwą). Rocznie przerabiamy około 20.000 m 
3 surowca. Nasze wyroby charakteryzują się wysoką jakością i są zgodne z obowiązującymi normami 
europejskimi. Posiadamy certyfikat FSC. Od kilku lat współpracujemy z kontrahentami z Niemiec  
i Holandii. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. 
Zapewniamy fachową i sprawną obsługę.

Konar jest przedsiębiorstwem z bardzo dużym doświadczeniem, ugruntowaną wiedzą i najlepszą tradycją  
w produkcji oraz sprzedaży drewna dekoracyjno - wykończeniowego i budowlanego w postaci: szalówki, 
kompletnych elewacji, desek podłogowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż szalówki i deski podłogowe 
Konar są fabrycznie czopowane - gotowe do łączenia na długości. Cecha ta zdecydowanie upraszcza  
i przyspiesza montaż, nadaje elewacji lub podłodze profesjonalny wygląd, przyczynia się do oszczędności 
czasu i kosztów oraz redukuje straty montażowe. Drugą grupą towarową, produkowaną i oferowaną do 
sprzedaży przez Konar jest doskonałe drewno budowlano - konstrukcyjne: konstrukcje szkieletowe, słupki, 
belki, bale, krokwie, deski, łaty, więźby dachowe, tarasy.
Jakość i walory estetyczne oraz konstrukcyjne produktów Konar sprawiają, iż znajdujemy się w grupie liderów 
rynku drzewnego. Profesjonalni wykonawcy, funkcjonujący na rynku budowlanym i drzewnym, wykazują 
całkowite zaufanie do naszych produktów i ich optymalnej jakości.

SPP-H “WITAL”
Kolenkiewicz, Uździło Sp. J.
ul. Modrzewiowa 9, 16-400 Suwałki
Tel.: 87 565 64 53
e-mail: wital@wital.com.pl
www.wital.com.pl

PHU KONAR
Skindzierz 3, 16-140 Korycin
Tel.: 85 72 19 190, fax: 85 72 19 388
e-mail: biuro@konar.net.pl
www.konar.net.pl

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

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

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

P.W. Vikking KTS Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 4, 21-500 Biała Podlaska
Tel.: 83 342 26 11, fax: 83 342 67 81
e-mail: centrum@vikking.eu
www.vikking.eu

 P.W. VIKKING KTS Sp. z .o.o. - producent najwyższej jakości drzwi kompozytowych dedykowanych do 
budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Innowacyjna technologia kompozytowych drzwi 
wejściowych jest przedmiotem międzynarodowej ochrony patentowej oraz licznych certyfikatów 
europejskich. Ekskluzywne drzwi VIKKING spełniają z nawiązką zarówno oczekiwania klientów pod 
kątem estetyki, atrakcyjności wizualnej, jak i parametrów technicznych ze względu na niespotykaną w 
innych tradycyjnych technologiach odporność skrzydeł na ekstremalne warunki atmosferyczne przy 
zachowaniu doskonałych parametrów izolacyjności termicznej (Ud już od 0,63W/m2K) oraz trwałości 
przez dziesiątki lat. Nie tylko właściwości termoizolacyjne przemawiają na korzyść drzwi kompozyto-
wych VIKKING, ale również niemal nieograniczone możliwości wzornictwa i kolorystyki, co umożliwia 
dopasowanie wyglądu drzwi do preferencji klienta. Drzwi są bezpieczne dla środowiska, nie wydziela-
ją szkodliwych substancji i jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo miru domowego, dzięki 2 klasie 
odporności na włamania wg aktualnej europejskiej normy RC.

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz Jerzy Markiewicz jest dostawcą i integratorem sys-
temów teleinformatycznych działającym na obszarze całej Polski oraz świadczącym swoje usługi 
poza granicami naszego kraju. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w ramach których opracowu-
jemy projekty, dostarczamy niezbędny sprzęt, instalujemy i uruchamiamy systemy. Po skończonym 
etapie wdrożenia wykonujemy dokumentację powykonawczą i eksploatacyjną, a także szkolimy 
personel klienta oraz świadczymy usługi konserwacyjne i serwisowe w okresie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym.
Nasza oferta obejmuje produkty i usługi w dziedzinach szeroko pojmowanej teleinformatyki oraz 
automatyki budynkowej. Prowadzimy również kompleksową obsługę inwestycji liniowych.



WYKONANO W BIURACH SOLLERS CONSULTING

Zakład poligraficzny POL-MAK powstał w 1986 roku. Jest to firma rodzinna będąca obecnie jed-
nym z największych w Polsce producentów ozdobnych artykułów papierniczych. Pol-Mak świad-
czy szereg usług w zakresie kompleksowej obsługi poligraficznej oraz fleksograficznej wielu firm 
w zakresie druku folderów i materiałów promocyjnych, ulotek, nadruków na folie opakowaniowe, itp.,  
z których mogłyby skorzystać firmy zrzeszone w Klastrze, w celu przedstawienia i rozreklamowania 
swoich inwestycji, nowych obiektów i produktów. Firma zajmuje się również produkcją papieru 
i tektury, które wykorzystywane są do pakowania i zabezpieczenia produktów i elementów budow-
lanych, np. drzwi, okna, elementy łączeniowe itd.

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

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

Zakład Poligraficzny POL-MAK P.D. Makowiak Sp. J.
ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo 
Tel. +48 61 654 55 55, fax +48 61 654 55 52 
e-mail: zamowienia@pol-mak.com.pl 
www.pol-mak.com.pl

SPEC-GLAS Sp. z o.o. jako producent szyb zespolonych wyewoluował z założonej w 1981 r. niewielkiej 
rodzinnej firmy, funkcjonującej jako usługowy zakład szklarski. Wraz ze stopniowym wzrostem zain-
teresowania klientów oraz nieustannym rozwojem branży, rozszerzano ofertę o kolejne produkty.  
Od 1997 r. firma funkcjonuje w obecnej lokalizacji, gdzie powstaje nasz podstawowy wyrób. Szyby 
zespolone opuszczają zakład jako produkt najwyższej jakości, znajdując odbiorców wśród produ-
centów stolarki okiennej województwa zachodniopomorskiego i krajów Unii Europejskiej. Dzięki 
rozbudowie hali produkcyjnej i zainstalowaniu nowej linii technologicznej możemy zaoferować 
nowe produkty ,,szklanych elementów wykończeniowych” takich jak: szklane blaty kuchenne, szkla-
ne ścianki działowe oraz drzwi, szklane schody i balustrady, daszki szklane i inne indywidualne za-
mówienia klienta.

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

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

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

Od ponad 65 lat produkuje firma SaarGummi Construction przyjazne środowisku rozwiązania 
uszczelniające na najwyższym poziomie technicznym. Nasze produkty NovoProof® powstają z trwa-
łego materiału EPDM i przyczyniają się poprzez swą ekstremalną długowieczność do ochrony zaso-
bów naturalnych. Są one perfekcyjnym i przede wszyskim sprawdzonym rozwiązaniem w pracach 
remontowych na istniejących już połaciach dachowych oraz w nowych projektach budowlanych.
Dzięki pionierskiemu opracowaniu własnej technologii szybkiego łączenia termicznego Thermo-
Fast®, powstają jednorodne, i właśnie z tego powodu absolutnie bezpieczne połączenia. Membrana 
spaja się z krawędzią innej membrany, tworzy jednolity element: trwały i niezawodnie szczelny. Ela-
styczny od -40° C do + 120° C, odporny na przebicia korzeni, niewrażliwy na ozon, promieniowanie 
UV oraz grad –oto cechy marki NovoProof® spełniające wszystkie wymagania stawiane współcześnie 
dobrym produktom budowlanym. Specjalizujemy się w produkcji uszczelek okiennych i drzwiowych, 
membran fasadowych i dachowych, uszczelnień zbiorników wodnych i biogazowni. Produkujemy 
towar w rolkach do klejenia i mocowania mechanicznego oraz gotowe płachty pod wymiar dachu 
balastowego lub zielonego. Nadaje się na zazielenienie ekstensywne i intensywne. Szczególnym wy-
różnikiem naszej oferty są gotowe manszety np. na świetliki, kominy , dające  100% szczelności dachu.

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

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

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

Jesteśmy producentem wyrobów z laminatu poliestrowo-szklanego. Prowadzimy działalność w dzie-
dzinie ochrony środowiska i przetwórstwie żywic syntetycznych, zbrojonych włóknem szklanym.  
Zajmujemy się oceną stanu ochrony powietrza i doborem rozwiązań zmierzających do likwidacji szko-
dliwego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko, jak i projektowaniem i dostawą 
systemów oczyszczania powietrza dla oczyszczalni ścieków i zakładów obróbki osadu oraz   projektowa-
niem i produkcją wyrobów z laminatu poliestrowo-szklanego lub z użyciem innych żywic syntetycznych 
Laminat poliestrowo-szklany jest materiałem, który może być wykorzystywany do hermetyzacji 
obiektów o różnorodnej konstrukcji i przeznaczeniu, w tym: piaskowników, stacji pomp ślimako-
wych, przepompowni, zagęszczaczy, osadników wstępnych, zbiorników biogazu.



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

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

FADBET S.A. 
ul. 42 Pułku Piechoty 46 , 15-181 Białystok 
tel. 85 6644071, fax. 85 6644082 
e-mail: fadbet@fadbet.com.pl 
www.fadbet.com.pl

Spółka Destylacje Polskie powstała w 2005r. Obecnie to jedna z najnowocześniejszych firm produ-
kujących alkohol etylowy w Polsce, jest wiodącym producentem alkoholu etylowego rektyfikowa-
nego oraz odwodnionego. Od początku funkcjonowania spółki przykładana jest bardzo duża waga  
do ciągłego rozwoju. Aktualne zdolności produkcyjne to ponad 100 mln litrów alkoholu rocznie. 
Dzięki własnemu, nowocześnie wyposażonemu laboratorium możliwe jest stałe, rygorystycz-
ne kontrolowanie procesu produkcji, dostarczanego surowca, jak również finalnego produktu.  
Dostęp do własnej bocznicy kolejowej umożliwia realizowanie dostaw cysternami kolejowymi.

DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 9,  64-600 Oborniki 
Tel.: +48 61 296 71 02,  Fax: +48 61 296 71 04 
e-mail: destylacje@destylacjepolskie.com.pl 
www.destylacjeposlkie.com.pl

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

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

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

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

Instal Kran działa na polskim rynku już od 1997 roku. Realizujemy zlecenia z zakresu budownictwa 
przemysłowego i specjalistycznego oraz użyteczności publicznej. Firma dysponuje wykwalifikowaną 
kadrą inżynierską oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. 
Podstawowym zakresem działalności firmy są: obróbka mechaniczna i plastyczna stali, wykonywanie 
instalacji hydraulicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, rurociągów sieciowych i pomp ciepła. 
Zajmujemy się również produkcją mebli oraz montażem wyposażenia salonów samochodowych.  
Na swoim koncie mamy ponad sto inwestycji wykonania placów zabaw. 

Poza tym wykonujemy prace instalacyjno - budowlane, do których należą obiekty przemysłowe tj. 
spalarnia odpadów w Koninie,  stacja uzdatniania wody w Świdnicy, centrum handlowe w Inowrocła-
wiu oraz budownictwo jednorodzinne na terenie Niemiec gdzie mamy ok. 50 pracowników.

W roku 2006 Firma otrzymała Nagrodę Gospodarczą Powiatu Konińskiego, a w 2007 roku doceniona 
została przez samorząd Gminy Stare Miasto w kategorii Firma Roku 2007. W roku 2013 Instal Kran 
otrzymał „Nagrodę za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego” Poza tym firma rokrocznie 
angażuje się w realizację zadań społeczno-gospodarczych Gminy oraz chętnie wspiera placówki 
oświatowe w ich poczynaniach.

„Instal-Kran” Jarosław Zbierski 
Krągola ul. Pogodna 30, 62-571 Stare Miasto 
tel.: +48 63 244 51 40 , fax.: +48 63 244 51 55 
e-mail: biuro@instal-kran.pl 
www.instal-kran.com.pl

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

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

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



„ELTOR” Białystok działając od ponad 50 lat zdobył duże doświadczenie w zakresie organizacji i wykonawstwa 
robót na rzecz energetyki. Posiada wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz robotników z pełnymi 
kwalifikacjami zawodowymi. Dysponujemy własnym transportem podstawowym i specjalistycznym oraz 
sprzętem do wykonawstwa robót (dźwigi, świdroustawiacze, podesty montażowe, koparki). Przedsiębiorstwo 
zapewnia kompleksowe wykonawstwo tj. projektowanie ,realizacja, usługi gwarancyjne i eksploatacyjne
Świadczymy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, budowę i modernizację sieciowych robót 
energetycznych w zakresie średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowych różnych typów, przyłączy 
do budynków, instalacji elektrycznych w obiektach ( siłowej, oświetleniowej, odgromowej itp.), oświetlenia 
ulic i placów, przeciska pod jezdniami. Prowadzimy także działalność w zakresie wynajmu sprzętu ( dźwigi, 
świdroustawiacze, podesty montażowe, koparki) oraz usługi transportowe.

Firma Layster Group sp. z o.o. została założona w 1998 r. w celu świadczenia wysokiej jakości usług 
transportu pionowego, oferując swoim klientom od samego początku działalności szeroki zakres 
usług związanych ze sprzedażą, wynajmem oraz obsługą techniczną żurawi wieżowych, podestów 
roboczych, dźwigów budowlanych oraz suwnic.
Firma Layster Group sp. z o.o. oferuje swoim klientom najwyższej jakości produkty i usługi, które cieszą 
się dobrą opinią i dużą popularnością na całym świecie.
W naszej ofercie znajdują się urządzenia produkowane według najnowszych standardów i technolo-
gii, które zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację.
W czasie swojej działalności firma Layster zdobyła ogromne doświadczenie i uznanie na rynku bu-
dowlanym.

ELTOR Białystok Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 11, 15- 641 BIAŁYSTOK
Tel.: 85 661 44 13  
fax 85 661 56 66 
www.eltor.bial.com.pl

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

Firma „ELREM” sp. z o. o.  jest doświadczonym, solidnym i godnym zaufania partnerem w dziedzinie montażu, 
remontów, pomiarów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Zakres działalności to m.in. montaż, 
remonty i konserwacja instalacji elektroenergetycznych 0,4; 6; 15; 110 kV, prace pomiarowo-kontrolne 
i  rozruch urządzeń elektroenergetycznych, remonty, przeglądy oraz przezwajanie silników, badania okresowe: 
elektronarzędzi zgodnie z wymogami PN, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji 
elektrycznej, instalacji odgromowych, czy też projektowanie instalacji elektrycznych 0,4 kV.

ELREM sp. z o.o.
ul. 1-ej Armii Wojska Polskiego 4A, 15-103 Białystok 
Tel.  85 662 32 33, fax. 85 662 30 62 
e-mail: elrem@elrem.pl
www.elrem.pl

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierza Ginter powstał w maju 1988 roku. Jesteśmy 
jednym z największych na Pomorzu producentów materiałów i wyrobów w zakresie potrzebnym do 
wybudowania obiektu. Duża elastyczność produkcji i bezwzględne przestrzeganie norm jakościowych oraz 
ciągłe unowocześnianie gwarantują klientom zaopatrzenie w krótkich terminach, natomiast posiadany sprzęt 
pozwala świadczyć usługi związanie z dostawą wyrobów na plac budowy.
Wszystkie nasze wyroby posiadają niezbędne badania i certyfikaty opracowywane i wystawiane zgodnie 
z  obowiązującymi normami, które umożliwiają oznaczenie znakiem CE lub znakiem budowlanym B.
W październiku 2005 roku został wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji i jest on zgodny 
z  certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001:2008 ORAZ ISO 
14001 : 2004. Od 1997 r. kwalifikujemy się w rankingu „Gazety Pomorskiej” w „Złotej Setce Pomorza i Kujaw”.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. to jeden z najnowocześniejszych i
największych zakładów branży metalowej w Południowej Polsce.
Firma oferuje nie tylko wykonanie konstrukcji stalowych, ale i generalne wykonawstwo obiektów:
• przemysłowych (budowa całych zakładów różnych branż),
• hydrotechnicznych (jazy, śluzy, zamknięcia przeciwpowodziowe),
• urządzeń w koksowniach i elektrowniach,
• w zakładach chemicznych i spożywczych.
Do obiektów wykonywanych w generalnym wykonawstwie oferujemy pełen zakres usług od projektu
poprzez uzyskanie wymaganych pozwoleń po oddanie obiektów pod klucz razem z wyposażeniem.
Specjalność firmy to:
• urządzenia hydrotechniczne,
• konstrukcje i urządzenia dla energetyki,
• aparaty i urządzenia dla przemysłu koksowniczego i hutniczego,
• hale przemysłowe, sportowe, handlowe, stadiony, dworce i konstrukcje terminali lotnisk.

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

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

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

Aluprof S.A. to jeden z wiodących europejskich dystrybutorów systemów aluminiowych dla budow-
nictwa. W ofercie firmy dostępne są systemy okienno – drzwiowe, fasadowe oraz rolet i bram. Szero-
kie zaplecze logistyczne, nowoczesny park maszynowy, tłoczenie profili w ramach Grupy Kapitałowej 
oraz własne lakiernie pozwalają przedsiębiorstwu na pełną niezależność i elastyczność rynkową - co 
od wielu lat owocuje rozwojem portfela klientów i obszarów dystrybucji.
Zlokalizowane w Bielsku-Białej i Opolu zakłady Aluprof S.A. dysponują prawie 80 000 m2 powierzchni 
i nowoczesnym wyposażeniem, m.in.: zautomatyzowaną linią do produkcji kształtowników zespolo-
nych; dziesięcioma najnowszej generacji liniami do produkcji profili i skrzynek roletowych; własnym 
laboratorium badawczym, magazynami wysokiego składowania; nowoczesnymi, w pełni zautomaty-
zowanymi liniami do lakierowania proszkowego.



Prestige Glass to największe odkrycie ostatnich lat na europejskim rynku producentów luster. 
To odpowiedź na potrzeby wymagających klientów, którzy szukają doskonałej jakości, nowoczesnego 
wzornictwa i niespotykanego dotąd komfortu użytkowania.
Nasze lustra trafiają do klientów z Dubaju, Skandynawii, Niemczech, Rosji oraz z Portugalii i Hiszpanii. 
Są to zarówno klienci indywidualni, jak i wiodące firmy z branży hotelowej i meblarskiej.
Niemniej ważna jest dla Prestige Glass ekologia. Materiały do produkcji luster sprowadzane  
są z wiodących belgijskich i  francuskich hut. W połączeniu z naszą zaawansowaną technologią 
produkcji, sprawia to, że lustra Prestige Glass są przyjazne dla środowiska.

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

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

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjne CEZAR działa pod tą nazwą od 1997 roku, gdy zakończono budowę nowej fa-
bryki profili PCV w Ełku na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Początki firmy sięgają lat 60-tych, 
kiedy rozpoczęła się produkcja wyrobów metalowych dla przemysłu meblowego. Inwestycje w nowoczesny 
park maszynowy, technologię oraz szkolenia pracowników doprowadziły do dynamicznego rozwoju firmy, 
która stała się wiodącym producentem profili w Europie oraz Azji.
Na obecną chwilę, ofertę handlową firmy stanowią:
• listwy przypodłogowe (PVC, MDF, drewno, polistyren, aluminium),
• panele podłogowe,
• podkłady podłogowe (XPS, pianka polietylenowa, spilśnione drewno, naturalny korek),
• listwy do wykładzin,
• profile do glazury i terakoty,
• profile do boazerii,
• panele ścienne, podbitka PVC
• listwy schodowe, progowe, fugowe, ochronne, ozdobne, profile standardowe i budowlane.
Przyszłość Firmy to dalszy rozwój bazujący na wdrażaniu nowych technologii, wdrażaniu nowych produktów 
i stałej poprawie jakości obsługi klientów.

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

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

Firma „GILLMET” to ludzie kultywujący od pięciu pokoleń tradycje związane z działalnością wytwórczą w branży 
wyrobów metalowych. W 2011 roku obchodziliśmy 100-lecie (1911-2011) historii naszej działalności. Firma 
specjalizuje się w budowie i konstrukcji hal i konstrukcji stalowych, budowie stajni, ujeżdżalni i karuzeli dla koni. 
W ofercie znajdą Państwo hale stalowe wykorzystywane m. in. jako hale magazynowe i hale przemysłowe. 
Ponadto oferujemy hale namiotowe, hale szybkiego montażu oraz bramy wielkogabarytowe. Do naszej oferty 
należą również usługi cynkowania ogniowego i śrutowania.

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

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

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

Pak-Hurt Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne. Jesteśmy jednym z największych i najszyb-
ciej rozwijających się w regionie producentów opakowań foliowych. Tworząc opakowanie foliowe staramy 
się, precyzyjnie dopasować wyrób do rzeczywistych oczekiwań klienta oraz przeznaczenia towaru. Uważamy, 
iż opakowanie jest wyrazem jego zawartości, dlatego tak ważny jest sposób jego wykonania. Nasz najwięk-
szy atut to wszechstronność, dzięki której nigdy nie zamykamy się na nowe grupy opakowań. Produkujemy 
szeroką gamę towarów, począwszy od worków prostych, reklamówek po wymagające niezwykłej precyzji 
i  dokładności worki z perforacjami i dogrzewanymi rączkami. Rozbudowujemy nasz park maszynowy oraz 
nieustannie inwestujemy w młodą, doskonale wykształconą kadrę pracowniczą. Stawiamy, na innowacyj-
ność, unowocześniając laboratorium oraz wykorzystując w pracy nowe technologie i wysokiej klasy sprzęt.

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

PAK-HURT Sp. z o.o.  
ul.Połonińska 12 35-082 Rzeszów
Tel.: (017) 85-05-757 / Fax. (017) 85-05-767
e-mail: handlowy@pakhurt.pl
www.pakhurt.pl



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

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

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

Spółka inwestycyjna biorąca udział w obrocie nieruchomościami oraz handlu wysokiej jakości Oleju 
Napędowego EN 590 6ppm bez dodatków bio komponentów dla firm produkcyjnych oraz budowlanych. 
Posiadamy wyspecjalizowane autocysterny o pojemności od 12 do 30 tys. litrów, którymi dostarczamy 
zamówiony towar bezpośrednio do klienta. Większość naszych autocystern posiada pompy oraz węże 
dystrybucyjne o długości 45 metrów, pozwalające na rozładunek paliwa do zbiorników naziemnych. 
Proponujemy także swoim klientom wynajem plastikowych zbiorników naziemnych o pojemności od 
2 do 5 tys. l. z dystrybutorami. Całość zamówień wspiera wysokoinnowacyjny system obsługi transakcji, 
który pozwala zautomatyzować zamówienie od etapu jego automatycznego zamówienia po jego realizację 
i dostarczenia we wskazane miejsce.

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

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

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

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

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

Firma AKAR to przede wszystkim:
• Firma świadcząca usługi budowlane
• Producent stolarki aluminiowej i PCV
• Hurtownia materiałów budowlanych

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

TEL/FAX 017 8730188
e-mail: okna@akar.rzeszow.pl

Pożarski Budownictwo to firma budowlana z tradycjami. Powstała w wyniku wieloletniego 
doświadczenia właściciela Mirosława Pożarskiego, posiadającego uprawnienia do prowadzenia robót 
bez ograniczeń w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych, budowie dróg i mostów oraz do 
prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.
Pożarski Budownictwo wykonuje kompleksowo usługi budowlane. Począwszy od uzyskania 
pozwolenia na budowę do przekazania obiektu do użytkowania. Inwestorom służymy fachowym 
doradztwem przy wyborze technologii i projektów budowlanych.

Granit-Color Sp z o.o. jest wiodącym producentem nagrobkowych płyt granitowych w Polsce. Dysponujemy 
własnym nowocześnie wyposażonym zakładem produkcyjnych zlokalizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim 
oraz siecią blisko 30 partnerskich hurtowni na terenie kraju i Słowacji.
Naszą misją jest dostarczanie płyt granitowych o najwyższej jakości pod każde zamówienie klienta 
w uzgodnionym czasie. Naszym celem średnioterminowym jest dalsza rozbudowa sieci dystrybucyjnej 
w  takim zakresie aby każdy kamieniarz w Polsce mógł korzystać z naszej oferty. W długim horyzoncie czasu 
zamierzamy rozpocząć ekspansję geograficzną w ościennych krajach.

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

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

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



Firma FPP Enviro prowadzi nadzory środowiskowe, przyrodnicze, herpetologiczne i archeologiczne 
nad realizacją inwestycji. W swojej ofercie proponujemy Państwu także wykonanie projektów 
i  wykonania zieleni miejskiej i drogowej, w tym hydrosiew, nasadzenia oraz humusowanie. 
Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji kontraktów związanych z ogrodzeniami dróg 
i  infrastrukturą ochrony środowiska. W swojej ofercie posiadamy kompletne produkty do 
zainstalowania wygrodzeń dla płazów. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem czołowych 
producentów europejskich, korzystamy z ich doświadczeń oraz własnych pomysłów.

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

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

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

FPP Enviro Sp. z o.o. 
ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa 
Tel. +48 22 623 03 03 , fax: +48 22 398 72 76 
e-mail: fpp@fppenviro.pl, 
www.fppenviro.pl

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. specjalizuje się w inwestycjach z branży budowlanej i ochrony środowiska 
obejmując zakresem prac budowę wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk na terenie gmin 
wschodniej Polski. Ponadto wykonuje projekty geologiczne, ujęcia wód podziemnych oraz dokumentację 
hydrogeologiczną. WOD-BUD Sp. z o.o. realizuje politykę ciągłego rozwoju poprzez wprowadzanie 
nowych technologii, systematyczne podnoszenie poziomu zatrudnienia, modernizację siedziby firmy 
oraz bazy sprzętowej. Spółka realizuje projekty przy zachowaniu najwyższych standardów wykonania, 
potwierdzonych certyfikatem  jakości.

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

Firma Handlowo – Usługowa PROFIL-STAL Piotr Nowakowski powstała w 2000 roku. Celem działalności 
było świadczenie usług cięcia wzdłużnego blach na taśmy oraz sprzedaż taśm gotowych. Ze względu 
na uwarunkowania gospodarcze i potrzebę rynkową firma rozszerzyła profil działalności o działalność 
usługową w zakresie doradztwa technicznego dla firm produkujących kształtowniki zimnogięte oraz 
produkcję ramek międzyszybowych do szyb zespolonych.
Duże możliwości techniczne jak i produkcyjne, wspierane fachową wiedzą i doświadczeniem świetnie 
wyszkolonego zespołu, pozwalają na realizację nawet najtrudniejszych zamówień. Nasze produkty 
skierowane są do klientów krajowych jak również zagranicznych. Idea, która nam przyświeca to 
przede wszystkim zadowolenie naszych klientów.

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

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

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

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



INNTECO sp. z o.o. świadczy specjalistyczną działalność w zakresie inżynierii oraz usług doradztwa 
technicznego. Odbiorcami usług są podmioty komercyjne, instytucje, jak również osoby fizyczne chcące 
dokonać inwestycji w zakresie usług budowlano-instalacyjno-montażowych. Działalność firmy skupia się 
na rynku Polski południowo-wschodniej, a do jej najważniejszych usług należą wykonawstwa systemów 
teletechnicznych i teleinformatycznych (inteligentne domy i budynki), usługi szkoleniowe i doradcze 
oraz roboty budowlane. Firma w swojej działalności koncentruje się na zaawansowanych rozwiązaniach 
zarządczych oraz komunikacyjnych. Projektuje i realizuje zaawansowane projekty, jak również systemy 
zarządzania budynkiem w budownictwie jednorodzinnym oraz w większych obiektach (biurach, hotelach 
lub przemysłowych). Dzięki sieci systemów informatycznych, funkcjonalnych oraz ochronnych zapewnia 
wysoką wydajność, optymalny komfort i bezpieczeństwo. INNTECO oferuje kompleksową i fachową obsługę, 
począwszy od momentu.

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

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

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

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

PXF Lighting – polski producent opraw oświetleniowych. Istniejące od roku 1994 przedsiębiorstwo-
posiada własny zakład produkcyjny, 10 przedstawicielstw handlowych w Polsce i reprezentantów w  
różnych krajach świata. Nasze produkty dostępne są w kilku tysiącach hurtowni. Eksportujemy oprawy 
oświetleniowe do 55 krajów świata.
Siedziba firmy mieści się w Warszawie. Nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany na wschodnim 
Mazowszu wyposażony jest w zautomatyzowane linie technologiczne. Nieustanny rozwój i inwesty-
cje w nowoczesne technologie sprawiają, że PXF Lighting ma ugruntowaną pozycję na rynku oświe-
tleniowym i jest cenionym dostawcą rozwiązań z tej branży.

InfoTEC CNC – polski producent maszyn CNC, wyspecjalizowany jest w produkcji oraz w projektowaniu 
maszyn sterowanych komputerowo (CNC). Firma posiada ponad 18. letnie doświadczenie 
w  projektowaniu i budowie profesjonalnych urządzeń CNC stosowanych w przemyśle oraz agencjach 
reklamowych. Zadaniem dostarczanych maszyn jest sprostać wszelkim zadaniom produkcyjnym, tj. 
frezowaniu, rozcinaniu, grawerowaniu, cięciu oraz formowaniu wielu różnych materiałów. Wdrażana 
przez InfoTEC CNC technologia znacząco wpływa na sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne i konkurencyjne. InfoTEC CNC współpracę 
z przedsiębiorcami opiera na partnerstwie zapewniając pełne wsparcie przed i  po sprzedażowe. 
Doradza w kwestiach technicznych, technologicznych i finansowych. Jako producent InfoTEC CNC 
posiada  własne zaplecze serwisowe oparte na wyspecjalizowanej kadrze serwisantów co gwarantuje 
pełną ciągłość produkcyjną.

Firma „PARKIET HAJNÓWKA” jest firmą rodzinną od kilku pokoleń kultywującą tradycje handlu drewnem 
i wyrobami z drewna. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment lakierowanych i olejowanych desek 
podłogowych oraz tradycyjnych parkietów produkowanych z rodzimych gatunków drewna: dębu 
i jesionu. Oferowane podłogi są całkowicie naturalne, niealergizujące, o bardzo dobrej izolacji akustycznej 
i termicznej. Charakteryzują się niepowtarzalną strukturą drewna co powoduje, iż nadają one oryginalny 
styl i charakter każdemu wnętrzu.

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

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

Parkiet Hajnówka Alina Wasiluk
ul. 3 Maja 51, 
17-200 Hajnówka 
Tel.: 85 87 323 75, 
fax. 85 87 323 76 
e-mail: parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl 
www.parkiethajnowka.pl

InfoTEC CNC – Przemysłowe maszyny CNC
Tel: +48 61 8 333 999
Mail: biuro@infotec-cnc.com
ul. Krótka 8 Zasutowo,
62-330 Nekla, Polska/Poland 



Vemar od 2003 roku jest producentem systemów osłon okiennych takich jak: rolety, plisy, moskitiery, 
itp. Od samego początku istnienia przedsiębiorstwa, jego głównym celem jest profesjonalna obsługa 
klientów w zakresie produkcji, sprzedaży, montażu i serwisu systemów osłon okiennych. Nasza oferta jest 
skierowana przede wszystkim do odbiorców hurtowych na rynku polskim i zagranicznym. Prowadzimy 
również sprzedaż detaliczną.

Firma Vemar oferuje swoim klientom:
- osłony wewnętrzne: rolety tkaninowe, rolety rzymskie, plisy, panel track, żaluzje, zasłony, firany, karnisze, 
- osłony zewnętrzne: rolety zewnętrzne zabezpieczające, moskitiery, żaluzje fasadowe, markizy, pergole, 
rolety fasadowe.
Zapraszamy do współpracy: firmy z branży okiennej, jak i dekoracyjnej, producentów osłon okiennych, 
projektantów i architektów, firmy remontowo-budowlane oraz deweloperów.

Trzonem naszej działalności jest produkcja oraz kompleksowy montaż szerokiej gamy elementów ze 
szkła, wykorzystywanych do dekoracji wnętrz. Wykonujemy m.in.: nowoczesne balustrady szklane, 
ekrany zabezpieczające ścianę przy blacie roboczym w kuchni, kabiny prysznicowe, drzwi szklane, 
nietypowe akwarium lub inne produkty ze szkła. Posiadamy bardzo szeroki asortyment szkła: szkło 
hartowane, bezpieczne, laminowane szkło z dowolną fototapetą,  lakierowane, szkło krystalicznie 
białe Optiwhite, lustra, szkło Lacobel w wielu kolorach, szkło ornamentowe, szkło zespolone, szkło 
witrażowe, szkło matowe w kilku odcieniach oraz wiele innych propozycji.  Ściśle współpracujemy 
z  architektami, plastykami, metaloplastykami, zakładami stolarskimi oraz klientami indywidualnymi 
w  zakresie nietypowych, nowatorskich zastosowań szkła w projektowaniu przestrzeni. W naszym za-
kładzie produkcyjnym kładziemy duży nacisk na rozwój artystycznej strony obróbki szkła, dzięki czemu 
powstają tu często produkty o unikalnym wyglądzie i funkcjonalności.  Nowoczesny park maszynowy 
umożliwia nam wykonanie najbardziej wymagających elementów architektury wnętrz. Zajmujemy się 
także termiczną obróbka szkła, która umożliwia gięcie, zdobienie oraz fusing szkła.

Firma 13 VIP jest dystrybutorem na województwo Podlaskie renomowanych marek z segmentu 
premium - specjalizujemy się w wyposażeniu kuchni. Posiadamy w swojej ofercie szeroki asortyment
mebli kuchennych, szaf i zabudów meblowych na wymiar, sprzęt AGD, armatura oraz wyposażenie 
kuchenne. Naszą misją jest kreowanie świata przyjaznego ludziom. Nasz salon wystawowy 
4HOME&KITCHEN znajduje się w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 4C i stanowi aktywną ekspozycję 
kuchenną najnowszych kolekcji. Obecnie posiadamy 3 salony sprzedaży w Białymstoku. Dodatkowo 
prowadzimy Podlaską Akademię Kulinarną, która jest uważana przez fachowców za najlepszą 
akademie w Polsce. Obsługujemy deweloperów i klientów indywidualnych zapewniając jakość i 
konkurencyjną cenę.

4 home & kitchen

4 home & kitchen 4 home & kitchen

4 home & kitchen 4 home & kitchen

PPHU OLCZAK Grzegorz Olczak
ul. Nowowarszawska 59 , 15-205 Białystok
Tel.: 85 741 09 70, fax: 85 741 09 73
e-mail: biuro@szklarski.com
www.szklarski.com

Vemar Mariusz Czarnomysy
ul. Ciesielska 2, 15-542 Białystok
Tel.: 85 651 04 45 lub 516 797 997
e-mail: bialystok@vemar.pl
www.vemar.pl

13 VIP
4Home&Kitchen Aneta Zubrycka,
ul. Kawaleryjska 4c, 15-324 Białystok
Tel.: 85 743 78 55
e-mail: biuro@13vip.pl
www.13vip.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe GLASS-PRODUCT istnieje od 1997. Działalnością firmy jest
produkcja do której zaliczają się szyby zespolone dla producentów stolarki okiennej z PCV, aluminium
i drewna. Głównym celem firmy jest zapewnienie terminowości dostaw i jakości produktów takich 
jak szyby zespolone oraz szyby termoizolacyjne, ciepłochronne, bezpieczne, antywłamaniowe, 
przeciwsłoneczne, dźwiękochronne, dekoracyjne, z witrażem i ze szprosami, co wraz z innymi 
spełnianymi potrzebami przekłada się na satysfakcję Klienta.
Od 15 września 2003 pracujemy w Systemie Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001 :2000.
Dążymy do doskonalenia Systemu Zarządzania przez spełnianie wymagań prawnych, technicznych
oraz oczekiwań Klienta. W roku 2008 PPH Glass Product przystąpiło do Stowarzyszenia Producentów
Szyb Zespolonych stawiając tym samym na współpracę z firmami z branży.

Zapraszam do mojej pracowni. Tutaj artyzm rzemiosła znajduje oparcie w wiedzy i doświadczeniu. Tylko 
takie połączenie daje możliwość realizacji unikalnych projektów, zaspokajających najwyższe wymagania. 
Zajmujemy się produkcją drzwi i okien drewnianych na wymiar i na zamówienie, rozpoczynając naszą pracę 
od projektu obejmującego wszystkie Państwa wymagania techniczno - estetyczne, poprzez produkcję, 
na montażu pasywnym  kończąc.  
  
Naszą misją jest kreacja wnętrz o prestiżowej jakości, elegancja i finezja wykończenia. Kreujemy 
Piękno drogą szacunku do natury i ekspresji twórczej. Jesteśmy dumni, że dbałość o szczegóły 
wyrobów i ostateczne wysokie szlify stały się wśród naszych Klientów znakiem rozpoznawczym. 
  
Na kartach tej strony przedstawiamy świat szlachetnego drewna i artystycznego kunsztu rzemieślniczego. 
Mamy nadzieję, że staną się one dla Państwa inspiracją i zachętą do kontaktu  z nami.

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

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

DUBIŃSKI - Pracownia Stolarki Artystycznej
ul. Gdańska 32, 83- 110 Tczew
Tel.: 58 53 03 200
email: info@dubinski.com.pl
www.dubinski.com.pl

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



KZWM OGNIOCHRON S.A. jest niekwestionowanym liderem na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego 
w Polsce, znanym i obecnym również w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie systematycznie wzmac-
nia swoją pozycję. Spółka powstała w wyniku połączenia Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych 
z Wytwórnią Sprzętu Pożarniczego „Ogniochron”.
Naszą receptą na sukces jest umiejętne połączenie know-how i doświadczenia sięgających lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku ze świeżością, dynamizmem i innowacyjnością - zaletami, któ-
re charakteryzowały wiele przedsiębiorstw powstających w Polsce na początku lat dziewięćdzie-
siątych. Dziś KZWM OGNIOCHRON to przede wszystkim gaśnice przenośne, przewoźne, agregaty  
i urządzenia gaśnicze od 1kg do 250kg środka gaśniczego oraz motopompy pływające. Nasze wyro-
by chronią i ratują mienie, nierzadko ludzkie życie. W razie potrzeby muszą być niezawodne, proste 
w  obsłudze i skuteczne. Mamy tego świadomość i wiemy jak to osiągnąć - dlatego nasi klienci wybie-
rają wyroby o sprawdzonej jakości.

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

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

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

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

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

Nasza firma zajmuje się szeroko rozumianą akustyką, a dokładnie dostarczaniem dla klientów wszelkiego 
rodzaju technicznych rozwiązań izolacji akustycznych mających na celu zapewnienie lepszego 
samopoczucia oraz komfortu pracy lub odpoczynku.
Z własnych obserwacji widzimy, że dźwięk towarzyszy nam przez cały dzień podczas naszej aktywności 
a  także podczas odpoczynku czy snu. Coraz większa liczba urządzeń otaczających nas wyposażona 
jest w  napędy elektryczne, spalinowe, agregaty oraz przekładnie, wszystkie te elementy emitują 
dźwięki. Ponadto będąc w swoim domu często zastanawiamy się dlaczego tak głośno słyszymy dźwięki 
poruszających się pojazdów na ulicy czy odgłosy kroków sąsiada mieszkającego nad naszą głową.  
We wszystkich tych sytuacjach to my przychodzimy z pomocą aby Tobie żyło się lepiej.
Nasza kadra składa się z ludzi innowacyjnych, pomysłowych, posiadających doświadczenie w przemyśle 
lotniczym, automotive czy budowlanym i zawsze gotowych do podejmowania wyzwań.

Rutkowski Development to rodzinna firma deweloperska, która od ponad ćwierć wieku tworzy mieszkania,
apartamenty oraz lokale usługowe na ternie Północno-Wschodniej Polski. Od początku swojej działalności,
kładzie ogromny nacisk na zadowolenie Klientów wynikające z jakości, terminowości, innowacyjności 
projektów oraz wsparcia na każdym etapie procesu sprzedażowego oraz posprzedażowego. Firma realizuje 
własne, kompleksowe projekty inwestycyjne w branży budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość 
procesu deweloperskiego – począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy 
z  renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę, nadzór 
nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych mieszkań klientom i zarządzania nimi. 
Wieloletnia, konsekwentna polityka firmy, oparta jest na solidnych fundamentach takich jak doświadczona 
Kadra Menedżerska, przejrzyste zasady współpracy i wiarygodność społeczna. Zdobyte doświadczenie 
poparte zakończonymi z sukcesem inwestycjami, skłania władze firmy do dalszego rozwoju. Nie tylko 
poprzez rozbudowę kadry pracowniczej, ale przede wszystkim wchodzeniu na nowe rynki z szeroko 
pojętymi usługami deweloperskimi.

Xylio Sp. z o.o. od początku działalności świadczy specjalistyczne doradztwo i usługi z zakresu 
szeroko pojętego marketingu, reklamy i poligrafii firmom działającym w Polsce, głównie na 
terenie polski południowo-wschodniej. Odbiorcami usług spółki są firmy z sektora MŚP, podmioty 
komercyjne, instytucje, jak również osoby fizyczne chcące zrealizować kampanie promocyjne 
i marketingowe. W  ramach kontraktów świadczone są usługi doradcze i pośrednictwo w zakresie 
usług poligraficznych (druk). Firma posiada liczne relacje biznesowe z pośrednikami druku w Polsce 
i wielu krajach europejskich. Są wśród nich między innymi drukarnie, agencje reklamowe, studia 
graficzne oraz wyspecjalizowani brokerzy druku.

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

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

XYLIO Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pużaka 37, 38-400 Krosno
Tel.: 13 492 42 75, fax: 13 492 42 92



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

Przedsiębiorstwo P.B.M Jedynka Sp. z o. o.  jest firmą zajmującą się generalnym wykonawstwem 
obiektów przemysłowych, systemowych oraz użyteczności publicznej. Podejmujemy się wykonawstwa 
na wysokim poziomie i jesteśmy ukierunkowani na dokładność i szybkość realizacji inwestycji. 
Posiadamy kompletny i doskonale zorganizowany park maszyn, m. in. przecinarki optyczne oraz plazmową 
funkcjonującą w oparciu o najdokładniejszą metodę pracy w jakości high definition. Nasza wytwórnia 
konstrukcji stalowych ma zdolności produkcyjne około  250T stalowej konstrukcji spawanej miesięcznie. 
Działamy na terenie całego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej, gdzie uczestniczyliśmy  w budowie wielu 
imponujących projektów. Podejmujemy współpracę z największymi przedsiębiorstwami działającymi na 
terenie całego kraju.

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

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

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

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

ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ „OWCZARY” jest nowoczesnym polskim przedsiębiorstwem 
wytwarzającym szeroki asortyment ceramiki budowlanej. Produkcję opieramy na najnowocześniejszej 
technologii i własnym surowcu. Naszym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku 
lokalnym, w produkcji i sprzedaży ceramiki budowlanej. W tym kierunku konsekwentnie 
budujemy nasz wizerunek poprzez wysoką jakość i mobilność o europejskich standardach.  
Zadowolenie naszych Klientów i Partnerów jest dla nas równie ważne jak satysfakcja 
Pracowników. Działamy w harmonii z otoczeniem dbając o ochronę środowiska naturalnego.  
Pragniemy przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu i Polski.

Ekoprojekt od 2003 roku świadczy usługi inżynieryjne w zakresie projektowania budowlanego, wykonawstwa 
robót, doradztwa energetycznego oraz zarządzania energią cieplną w budynkach. Głównym obszarem naszej 
działalności jest branża ciepłownicza, a w szczególności kompleksowa realizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych, 
węzłów cieplnych i instalacji grzewczych. Nasze doświadczenie oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji 
zaowocowały wypracowaniem najwyższej jakości świadczonych przez nas usług. Ekoprojekt istnieje aby 
ułatwiać ludziom dostęp do ekologicznych i ekonomicznych systemów ogrzewania oraz innowacyjnych 
i przyjaznych dla środowiska technologii, zmniejszających zużycie energii. Dlatego od lat stawiamy na 
sektor B+R, współpracując z najlepszymi polskimi naukowcami. W konsorcjum z Politechniką Warszawską, 
zrealizowaliśmy  projekt badawczo – rozwojowy, pt.: „Wykorzystanie sieci neuronowych do sterowania 
procesów cieplnych w budynkach”. W jego efekcie powstał Neuroregulator®- ultranowoczesne, innowacyjne 
w skali światowej urządzenie z zakresu sterowania procesami cieplnymi w budynkach, wykorzystujące nowe 
zasady regulacji oparte o sztuczne sieci neuronowe, służące do inteligentnego zarządzania energią cieplną 
w  budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczych.

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

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

Od 1991 roku TOP S.A. jest wyspecjalizowanym producentem i dostawcą kompleksowych systemów 
informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw wielu branż.
Ponad 20 lat naszej działalności na rynku pozwoliło nam stworzyć nie tylko wysoko zaawansowane pod 
względem merytorycznym i technologicznym aplikacje, ale również stworzyć silny zespół programistów 
i konsultantów, zdolny sprawnie realizować duże projekty informatyczne, czego dowodem są nasze 
dotychczasowe realizacje.Ofertę

TOP S.A jest producentem całości oferowanych rozwiązań. Pozwala to firmie oferować produkty w pełni 
pokrywające potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują indywidualnego podejścia 
i  wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów z branży IT.

TOP S.A.
ul. Warneńczyka 3
35-612 Rzeszów
Tel.: (17) 856 39 99
topsa@topsa.com.pl
www.topsa.com.pl



Jesteśmy największym producentem betonu towarowego zarówno w Olsztynie jak i w województwie 
warmińsko-mazurskim. Naszym celem jest dążenie do najwyższej jakości produkcji oraz realizowanie 
dostaw zgodnie z życzeniami Klientów. W realizacji misji posługujemy się jednymi z najszybszych 
wytwórni w  województwie (nominalna wydajność: 90 m3/h), flotą 25 betonomieszarek i 9 pomp do 
betonu, 4  wywrotek oraz 4 ciągników siodłowych z naczepą.

Nasze produkty oznaczone są znakiem jakości „Dobry Beton”, nadanym przez kapitułę Stowarzyszenia 
Producentów Betonu Towarowego. Otrzymaliśmy również nagrodę za innowacyjną technologię: 
„zastosowanie samozagęszczalnej mieszanki modyfikowanej dodatkiem węglanowym do betonowania 
elementów konstrukcji budowlanej”.

Firma Izolex istnieje na rynku od 1993 roku. Nasze produkty odpowiadają najwyższym standardom 
jakościowym. Spełniają wymogi zarówno polskich jak i europejskich norm jakościowych. W chwili 
obecnej firma jest producentem kilku grup produktów:
- wyroby wodne, rozpuszczalnikowe, chemia budowlana, kleje i uszczelniacze jak i systemów: 
-  basenowy, balkony i tarasy, pomieszczenia mokre, fundamenty, dachy.
 
Izolex Sp. z o.o. - kierowana przez dwuosobowy zarząd, założycieli spółki, wraz z doskonale wykwalifikowa-
ną załogą - gwarantuje wysoką jakość produkowanych wyrobów a także profesjonalną obsługę klientów. 
Działając 19 lat na rynku krajowym i zagranicznym, firma ciągle inwestuje, opracowuje i wdraża nowe 
technologie, unowocześnia park maszynowy, a przede wszystkim zwiększa asortyment produkowa-
nych wyrobów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, dbamy o wysoką jakość produktów i  do-
stosowanie produkcji do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów.

STANISZEWSCY BETON Spółka Jawna 
10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 8 
Tel.: 89 534 54 56, fax 89 533 26 57, kom. 500 045 500 
e-mail: staniszewscy@staniszewscy.com.pl  
www.staniszewscy.com.pl

Izolex Sp. zo.o. 
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy 
T: 48 58 5882224 
biuro@izolex.pl 
www.izolex.pl

California Trading powstała w 2007 roku i na polskim rynku jest pionierem w sprzedaży forniru 
modyfikowanego podklejonego fizeliną. Proponujemy okleinę z dużych liściach jak i pomagające 
w  końcowej obróbce obrzeża. To wygodne rozwiązanie od początku naszej działalności przysporzyło 
nam przychylność i aprobatę stolarzy w całej Polsce. W 2014 roku wprowadziliśmy do sprzedaży nowe 
produkty, dzieląc ofertę na 7 grup produktowych.

CALIFORNIA TRADING SP. Z O. O. SP. K.
ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew  
Tel.: +48 601 630 003 
fax: +48 58 691 10 04 
biuro@california-trading.eu

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

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

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

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

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

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

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



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

Podstawowy zakres działalności Spółki to: 
- budowa dróg, ulic, mostów oraz lotnisk,
- modernizacja i remonty istniejących obiektów drogowych,
- produkcja i sprzedaż mas bitumicznych i betonów,
- badania laboratoryjne w zakresie budownictwa drogowego oraz mostowego.

MDEM Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży 
opakowań. Zapewniamy kompleksową obsługę od przygotowania projektu poprzez dobór uszlachetnień 
oraz produkcję. Możliwości naszego parku maszynowego pozwala zrealizować założone koncepcje 
projektu. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu potrafimy zaprojektować i wdrożyć najbardziej 
złożony pomysł.

Każda praca, którą otrzymujemy do realizacji składu jest prowadzona przez jedną osobę, która dobiera 
sobie zespół i nadzoruje realizację. Pracujemy w środowisku oprogramowania Adobe, korzystając 
z  systemu Cloud – co daje nam dostęp do najnowszych aplikacji pakietu i zapewnia wysoką jakość 
realizacji. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: Strategia, opracowanie i wdrożenie działań 
reklamowych dla marek, firm i produktów.

M D E M

Przedsiębiorstwo OZE11 Sp. z o.o. powstało w 2009 roku. Firma dysponuje nowoczesną 
biogazownią rolniczą o mocy 1MWe wyposażoną w linię do produkcji granulatu 
biomasowego. Stosowane przez nas nowoczesne rozwiązania technologiczne w procesie 
biogazowym prowadzą do efektywnego i zyskownego wykorzystania energii powstałej  
w wyniku produkcji biogazu. Wdrażamy rozwiązania technologiczne w postaci innowacyjnego 
połączenia bloku biogazowego oraz linii do granulacji, w wyniku którego oferujemy na rynku nowy 
produkt – granulat biomasowy.

MDEM Sp. z o. o.
Ciasne ul. Zielone 2/27, 16-030 Supraśl
Produkcja: ul. Ciołkowskiego 169, Białystok
TEL: 85 7410 282
e-mail: biuro@mdem.eu
www.mdem.eu 

OZE 11 Sp. z o.o. 
Stare Miasto 512, 37-300 Leżajsk,
Tel: 17 785 10 27,
e-mail: biuro@oze11.pl
www.oze11.pl

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

Jesteśmy drukarnią wielkoformatową oferującą druk na dużej powierzchni klientom indywidualnym 
i firmom. Atrakcyjne Ceny, Szybkie realizacje, Indywidualne podejście do klienta. Dzięki nowoczesnej 
technologii oraz doświadczeniu pracowników jesteśmy w stanie zrealizować ogromne, a także 
niewielkie zlecenia związane z każdą formą druku.

KOMA Usługi Komunalne jest firmą prężnie działającą i dynamicznie rozwijającą się na terenie całego 
województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmujemy się odbiorem odpadów stałych i ciekłych od klientów 
indywidualnych, firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Współpracujemy także z dużymi sieciami 
handlowymi. Aby zachować terminowość i jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, dysponujemy 
nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem, spełniającym wszelkie normy w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego. Oferujemy klientom szeroki wybór pojemników na odpady, których jakość 
potwierdzono stosownymi atestami. Świadomość problemu jakim jest stale powiększająca się ilość odpadów 
oraz chęć powstrzymania tego procesu doprowadziła nas do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 
której na terenie Mazur jesteśmy pionierami.

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

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

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

Globart Print
Drukarnia Wielkoformatowa
ul. Ciołkowskiego 88F, 15-545 Białystok
Tel: 85 65 30 700, fax. 85 65 30 872
www.globartprint.pl



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

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

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

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

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

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

Działając pod marką VERNITECH zajmujemy się produkcją profesjonalnych farb i lakierów na bazie żywic 
rozpuszczalnikowych  i wodorozcieńczalnych. Produkujemy też rozcieńczalniki, pigmenty, dodatki do farb 
i lakierów, a także utwardzacze. Nasza specjalność to produkty służące do wykańczania i zabezpieczania 
elementów drewnianych i drewnopochodnych. Rozszerzając naszą ofertę pomyśleliśmy też o innych gałęziach 
przemysłu. Stworzone zostały produkty antykorozyjne na metal z serii rozpuszczalnikowych poliuretanów, 
alkidów i akryli. Idąc dalej rynek zgłosił zapotrzebowanie na materiały służące wykończeniu powierzchni 
plastikowych, szklanych i betonowych. Tak szerokie spektrum pozwala nam na ciągłą ekspansję i budowę marki 
wśród producentów tego typu produktów.

Frost Paweł Maj 
Biertowice 259, 32-440 Sułkowice
Tel: 12 357 35 08, fax.: 12 274 00 97
e-mail: biuro@frost.net.pl
www. frost.net.pl

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

O sukcesach firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą, 
jesteśmy w stanie zaoferować usługi idealnie dopasowane do potrzeb Klientów. Działamy rzetelnie 
i profesjonalnie, realizując powierzone nam kontrakty w oparciu o międzynarodowe standardy 
zarządzania. W naszej działalności kierujemy się koncepcją zrównoważonego rozwoju, dążąc do tego 
by odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe zachodzące 
w Budimeksie. Chcemy również, by CSR stawał się elementem strategii biznesowej firmy.
Od 1995 roku Budimex jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od roku 
2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Silną 
pozycję rynkową Budimeksu potwierdził i ugruntował zakup akcji spółki przez jedną z największych 
firm budowlanych na świecie – hiszpański Ferrovial. Od 2000 roku Hiszpanie są naszym strategicznym 
inwestorem, posiadającym ponad połowę akcji Budimeksu. Potencjał Ferrovialu, jego pozycja rynkowa 
i know-how wspierają naszą przewagę konkurencyjną. Grupa Budimex zatrudnia prawie 5 tys. osób 
i współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów realizując ponad 100 kontraktów w ciągu roku.

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

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

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

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

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



Lainer to nowa, dynamicznie rozwijająca się firma, zajmująca się produkcją posadzek przemysłowych.
Produkty marki Lainer zastosowanie mają m.in. w branży spożywczej, przemysłowej, na parkingach  
oraz w obiektach użyteczności publicznej. Firma specjalizuje się w produkcji antybakteryjnych, 
wytrzymałych systemów posadzkowych poliuretanowo-cementowych, posadzek epoksydowych 
oraz posadzek poliuretanowych.  Zastosowane wysokiej jakości półprodukty, gwarantują doskonałą 
jakość oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania. Systemy żywiczne Lainer PC Hard®, P Flex® i E Vers® 
to nowoczesne, estetyczneposadzki o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej zapewniające 
wieloletni komfort użytkowania. 

Lainer Sp z o o, sp.k. 
ul. Kościuszki 128; 16-400 Suwałki
Tel. 87 567 78 80
biuro@lainer.pl
www.lainer.pl

Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o. został utworzony w 2005 roku poprzez wyłączenie z majątku 
Laminopol Sp. z o.o. tej części firmy macierzystej, która od 1989 realizowała działalność projektową
 i produkcyjną w dziedzinie przetwórstwa żywic syntetycznych.

Powodem założenia typowej firmy produkcyjnej był stały rozwój jakościowy i ilościowy produkcji, 
który wymagał stworzenia odrębnych warunków jej funkcjonowania. Nowo powstała spółka jest 
niezależnym organizmem gospodarczym, prowadzącym działalność marketingową i sprzedaż 
na rynku krajowym i zagranicznym, przy czym w zakresie realizacji robót budowlanych na rynku 
krajowym jest podwykonawcą firmy Laminopol Sp. z o.o.

Podstawowym materiałem używanym w działalności produkcyjnej jest laminat na bazie żywic 
poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym.

Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o.
Postomino 2B; 76-113 Postomino
Tel. 59 810 99 96 , fax. 59 810 99 89
e-mail: postomino2@laminopol.com
www.laminopol.com.pl

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

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

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

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

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

W skład grupy Vinderen wchodzi kilka firm, uzupełniających się w taki sposób, aby zaoferować klientom 
produkty możliwie jak najbardziej komplementarne. Mechanizmem napędowym grupy jest Vinderen Sp. z o.o., 
dawniej Unlimit Sp. z o.o. Firma powstała w 2003 roku i od początku związana jest z branżą wyposażenia wnętrz. 
Marką przewodnią należącą do Vinderen jest Ceramstic. Pod tym brandem sprzedawane 
są płytki ceramiczne: glazury, gresy, terakoty, mozaiki oraz dekoracje szklane. Kolejną 
marką Vinderen jest Rubtiler, czyli bezpieczne nawierzchnie gumowe, granulat gumowy, 
a także paliwo alternatywne – będące efektem całkowitego recyklingu zużytych opon. 
Do grupy Vinderen należy także firma Vinderen Mikspol Sp. z o.o., której działalność skupia się na produktach 
z betonu architektonicznego marki Morgan & Möller. Oferta tej marki jest na tę chwilę najszersza na rynku 
polskim, a przy tym niezwykle oryginalna pod kątem designu oraz elastyczna, jeśli chodzi o potrzeby klienta. 
Firma Algaenautic Sp. z o.o., dawniej Vinderen Proeco Sp. z o.o., powstała w 2009 roku. Jej celem jest 
wprowadzenie na rynek polski produktów proekologicznych o wszechstronnym zastosowaniu, a także 
innowacyjnej w skali kraju technologii ich pozyskiwania.

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

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



Działalność Spółki Narzędzia została rozpoczęta w roku 1994. W szerokiej gamie oferowanego przez 
nas asortymentu znajdują się elektronarzędzia, pneumatyka, narzędzia ręczne, agregaty prądotwór-
cze, maszyny budowlane, narzędzia skrawające oraz wiele, wiele innych narzędzi niezbędnych w prze-
myśle i budownictwie. Posiadamy własny salon sprzedaży, serwis narzędzi, magazyn oraz salę kon-
ferencyjną do szkoleń naszych handlowców oraz klientów. Obecnie współpracujemy bezpośrednio 
z  wieloma czołowymi producentami narzędzi z Polski, Europy i producentami z dalekiego Wschodu. 
Importujemy bezpośrednio z fabryk liczne marki produktów, co dla naszych klientów oznacza dobre 
ceny i szybkie dostawy.

Narzędzia. Sp. z o.o  
ul. Sobieskiego 57, 84-230 Rumia 
Tel.: 58 679 60 70, Fax.: 58 671 15 25  
e-mail: rumia@narzedzia.gda.pl 
www.narzedzia.gda.pl

Przedsiębiorstwo Enerbio Sp. z o.o. powstała w lutym 2009 r. Spółka powstała w celu utworzenia 
ekologicznej elektrociepłowni zasilanej biomasą odpadową, której działalność w pierwszym okresie 
istnienia firmy skupił się głównie na wytwarzaniu ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej oraz 
granulatu biomasowego. Decyzja o założeniu spółki wynikała ze znajomości tematyki OZE i jej 
wpływu na zrównoważony rozwój co dla nowo powstałej firmy było motem napędowym w podjęciu 
decyzji o realizacji inwestycji proekologicznych.

EnerBIO 

Zakład Narzędziowy PRODNARZ Sp. z o.o. został utworzony w roku 2009 na bazie wydziału narzędziowni 
Wytwórni Silników Wysokoprężnych ANDORIA oraz ZN PRODNAR. Zatrudniamy około 40 pracowników 
o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Długoletnie doświadczenie daje Państwu gwarancję 
terminowego i solidnego wykonania zamówienia za konkurencyjną cenę.

Wykonujemy m.in.: przyrządy i uchwyty do obróbki skrawaniem, przyrządy spawalnicze i montażowe, 
przyrządy i narzędzia pomiarowe, części i podzespoły do maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, narzędzia 
skrawające oraz narzędzia do obróbki plastycznej na zimno.

ENERBIO Sp. z o.o. 
ul. Wschodnia 23, 99-300 Kutno,
Tel: 730 003 158, 
e-mail: biuro@enerbio.pl
www.enerbio.pl

Zakład narzędziowy PRODNARZ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 19
34-120 Andrychów
Tel.: 33 875-37-66/ fax.: 33 870 54 39
kontakt@prodnarz.com.pl
www.prodnarz.com.pl

Wytwórnia Wyrobów Foliowych FOLPLAST, powstała w Kościanie w 1990 roku jako firma, której 
przedmiotem działalności jest produkcja oraz handel opakowaniami z tworzyw sztucznych. Ten profil 
działalności jest wiodącym obszarem także w chwili obecnej. 

Kładziemy szczególny nacisk na wysoką jakość produkowanych opakowań poprzez ciągły proces 
inwestycyjny umożliwiający obecnie produkcję folii wielowarstwowych z pełną kontrolą parametrów 
produkcyjnych takich jak dozowanie surowca i ciągły pomiar grubości. 

Szeroka gama przetwarzanych surowców pozwala nam produkować opakowania począwszy 
od zwykłych folii termokurczliwych poprzez folie budowlane, kaptury termokurczliwe oraz 
stretch hoody, po skomplikowane jeśli chodzi o strukturę warstw, folie techniczne.  Pełna kontrola 
procesów produkcyjnych związanych z produkcją folii, wykonaniem nadruków, jej rozcinaniem 
i konfekcjonowaniem pozwala nam wytwarzać opakowania, których jakość stawia nas wśród 
czołowych firm branży opakowaniowej w Polsce. 

Wytwórnia Wyrobów Foliowych Folplast Sp. J.  
Teresa Pawlik, Romuald Pawlik 
64-000 Kościan, ul. Składowa 2A, 
Tel: 65 512 86 86, fax.: 65 512 79 01 
e-mail: biuro@folplast.com.pl
www.folplast.com.pl

Firma BLYWEERT Aluminium Sp. z o.o. to belgijsko-polski producent aluminiowych systemów 
architektonicznych dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. W Polsce Blyweert Aluminium 
sp. z o.o. to nowy wybudowany od podstaw, nowocześnie wyposażony budynek magazynowo-
produkcyjny o powierzchni 13.000m2 wraz budynkiem biurowym o  powierzchni 500m2.  
W hali produkcyjnej mieszczą się trzy linie lakiernicze, w tym pierwsza w Polsce nowoczesna 
i wysokowydajna lakiernia pionowa.
Nasza oferta skierowana jest dla firm producentów ślusarki aluminiowej, Architektów, klientów 
indywidualnych. Posiadanie w ofercie produktów „przyjaznych producentom” jest naszą dewizą 
i  celem. Z naszych systemów uznane i doświadczone firmy wykonawcze i monterskie produkują 
okna, drzwi, elementy przesuwne, moskitiery, zadaszenia, ogrody zimowe i fasady i montują je 
na wielu budowach w kraju i zagranicą. Połączenie oferty Blyweert Aluminium z fachowością 
producentów stolarki gwarantuje klientowi indywidualnemu komfort życia, piękne, nowoczesne 
wzornictwo, energooszczędność oraz bezpieczeństwo. W naszej działalności dążymy do stałego 
wprowadzania technicznych nowości systemowych, z korzyścią zarówno dla producenta, 
jak i klienta indywidualnego. Nasze główne cele to: ułatwianie produkcji, polepszenie funkcjonalności 
i podnoszenie komfortu życia.

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

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

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

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



Spółka Led Lease Spółka Akcyjna specjalizuje się dostarczaniu swoim Klientom energooszczędnych 
rozwiązań w zakresie oświetlenia w opartych na technologii LED. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie z zakresu projektowania i doboru oświetlenia. Produkty sprzedawane przez Spółkę 
są przyjazne dla środowiska i dążą do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne 
poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i promieniowania ultrafioletowego. Nowoczesna 
technologia LED oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu aplikacji i sterowania pozwoliły nam na 
stworzenie innowacyjnych i funkcjonalnych produktów, umożliwiających efektywne zarządzanie 
zużyciem energii elektrycznej na cele oświetleniowe. 
Naszym Klientom oferujemy również długoterminowy Najem systemów oświetleniowych, dzięki 
czemu możliwe jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań LED bez konieczności ponoszenia 
nakładów inwestycyjnych.
 W śród naszych Klientów znajdują się zarówno firmy eksploatujące duże powierzchnie jak i małe 
rodzinne działalności. Wysoka efektywność naszych rozwiązań pozwala znaleźć rozwiązanie 
praktycznie dla każdej powierzchni.

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

Firma Stan-Szkło zajmuje się szeroko pojętą obróbką szkła płaskiego, produkcją szkła zespolonego 
oraz hurtową sprzedażą szkła budowlanego. Od 1974 roku rozwijamy i poszerzamy zakres produkcji 
oraz obróbki szkła budowlanego, aby stale nadążać za potrzebami współczesnego odbiorcy.
Dzięki nowoczesnym technologiom produkcyjnym oraz wyspecjalizowanym maszynom do obróbki 
szkła możemy oferować naszym klientom wysoką jakość produktów.

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

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

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

Firma TM TECHNOLOGIE, założona w Krakowie w 2002 r., w ciągu kilku lat stała się jednym z czołowych 
polskich producentów oświetlenia awaryjnego oraz osprzętu elektronicznego do zastosowań w technice 
oświetleniowej. Działalność przedsiębiorstwa nie ogranicza się tylko do terytorium Polski. Produkty są 
z powodzeniem eksportowane do krajów na całym świecie.

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

Jesteśmy wiodącym w Polsce producentem elektroniki dla branży oświetleniowej. Posiadamy 
dział badawczo-rozwojowy, nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy, oraz wieloletnie 
doświadczeniem w montażu urządzeń elektronicznych. Wiedza, zdobyta na przestrzeni wielu lat, a także 
współpraca z wieloma kontrahentami zaowocowały doskonałymi wyrobami elektrotechnicznymi. 
Kładziemy szczególny nacisk na innowacyjność i poziom techniczny naszych wyrobów. 100% naszych 
wyrobów jest testowane przed wysyłką do klienta. Posiadamy międzynarodowe certyfikaty VDE, ENEC 
oraz certyfikat zarządzania jakością ISO 9001-2008. Rozwijając i doskonaląc potencjał pracowników, 
tworzymy i dostarczamy naszym klientom innowacyjne technologie pozwalające oszczędniej 
gospodarować energią oraz wygodniej i bezpieczniej operować różnymi źródłami światła .

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

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

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

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

Spółka Aluplast utworzona została w 1995 roku w Poznaniu. Na początku swojej działalności 
zatrudniała 8 osób, a w pierwszym roku działalności osiągnęła obrót na poziomie 4 mln PLN. 
Dziś, po 20 latach działalności, aluplast jest największym na rynku polskim dostawcą systemów okiennych 
i drzwiowych z PVC.
Firma zatrudnia ok. 400 osób, dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym na powierzchni ponad 
60 000 mkw. i realizuje obroty roczne na poziomie ok. 400 mln PLN, zapewniające jej pozycję lidera 
w segmencie dostawców systemów okiennych z PVC. Okna i drzwi z PVC w oparciu o oferowane przez 
firmę systemy wykonuje obecnie ponad trzystu producentów stolarki otworowej. Bogactwo oferty 
i jej innowacyjność są jedną z przyczyn osiągnięcia przez Aluplast pozycji lidera w Polsce. Praktycznie 
co roku wprowadzane są na rynek nowe rozwiązania, umożliwiające zwiększanie konkurencyjności 
współpracujących z nami producentów okien. Aluplast aktywnie uczestniczy w życiu branży stolarki 
otworowej: jest założycielem i aktywnym członkiem Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów 
POLSKIE OKNA I DRZWI, a od ponad pięciu lat firma jest wydawcą branżowego magazynu Profiokno 
(www.profiokno.pl) poświęconego tematyce stolarki okiennej i drzwiowej. 

Nasza działalność oraz oferta produktowa od wielu lat znajdują uznanie zarówno fachowców, jak również 
klientów, czego dowodem jest wiele prestiżowych wyróżnień m.in.: Złoty Medal MTP, Budowlana Marka 
Roku, Herkules Budownictwa, Top Builder, Lider Rynku Stolarki Budowlanej. W prowadzonych od siedmiu 
lat przez Centrum Analiz Branżowych badaniach jesteśmy najwyżej oceniani przez producentów okien 
w kategoriach najszersza oferta, oferta o najlepszej relacji cena do jakości oraz najbardziej innowacyjna firma.

Aluplast Sp. z o.o.
ul. Gołężycka 25A, 61-357 Poznań
Tel .: 61 654 34 00, fax.:  61 654 34 99
e-mail: aluplast@aluplast.com.pl; www.aluplast.com.pl



EL-IN to przedsiębiorstwo należące do grona liderów działających na rynku robót 
energetycznych, kolejowych i budowlanych oferujące najwyższą jakość usług. Inwestycje wykonywane 
są w oparciu o najnowsze technologie i materiały spełniające wysokie wymagania klientów.  
EL-IN Sp. z o.o. posiada rozbudowany i zaawansowany technologicznie park maszynowy i transportowy 
składający się w sumie z ponad 120 różnych jednostek sprzętowych. EL-IN to spółka zdolna zarządzać 
wielobranżowymi kontraktami, pracująca w każdych warunkach. Potencjał sprzętowy i dobra 
organizacja realizowanych przedsięwzięć zapewnia, że projekty wykonywane są w ustalonych 
terminach. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój firmy. W tym czasie EL-IN wielokrotnie zwiększył 
zaplecze sprzętowe, magazynowe i ilość zatrudnianych, wysoce wyspecjalizowanych pracowników. 
Spółka posiada duże możliwości przerobowe. Daje zatrudnienie ponad 200-tu wykwalifi-
kowanym pracownikom personelu stałego, a dodatkowo także osobom zatrudnianym podczas 
realizacji kontraktów.  Kadrę firmy stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem, którzy 
gwarantują wysoką jakość świadczonych usług, a jednocześnie są wychowawcami dla energicznego 
i kreatywnego personelu z krótszym stażem.

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 8; 96-100 Skierniewice
Tel.: +48 46 833 27 57; Fax: +48 833 45 66
e-mail: biuro@el-in.pl
www.el-in.pl

Kluczowym profilem działalności, od momentu powstania do chwili obecnej, jest produkcja szyb 
zespolonych. Sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania klientów zmieniła się różnorodność głównej 
oferty produktowej: od szyb zespolonych z wykorzystaniem standardowych surowców, aż po 
szyby zespolone z zastosowaniem szkła ciepłochronnego, ochronnego, dekoracyjnego o różnym 
stopniu przezroczystości i przepuszczalności światła, przeciwsłonecznego i samoczyszczącego.  
Duże doświadczenie, upór i ciężka praca właściciela Radosława Florczyka oraz pracowników pozwoliły 
firmie zaistnieć na trudnym i wymagającym rynku producentów szyb zespolonych.

UniGlass Polska Sp. z o.o. może poszczycić się współpracą z renomowanymi producentami stolarki 
okiennej i drzwiowej z PCV, aluminium i drewna w kraju i za granicą. Bogata oferta w zakresie obróbki 
szkła, luster, szkła laminowanego i dekoracyjnego, balustrad, przegród szklanych, schodów ze szkła, 
kabin prysznicowych i mebli ze szkła jest skierowana również do klientów indywidualnych.

UniGlass Polska Sp. z o.o.
ul. Mała Kraska 11A (dojazd od ul. Poligonowej)
18-400 Łomża
Tel. (86) 218-23-32; fax (86) 212-53-06
mail:kontakt@uniglasspolska.pl

Jesteśmy producentem: 

• Złącz kablowych, zintegrowanych, złącz pomiarowych napowietrznych
• Rozdzielni budowlanych i mieszkaniowych
• Fundamentów pod złącza; obudów nietypowych i obudów gazowych
• Pojemników do segregacji odpadów
• Parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej z przetłoczeniami lub gładkie, lakierowane 

proszkowo we wszystkich kolorach RAL. Wykonujemy również parapety z blachy powlekanej (laminat).

W swojej ofercie posiadamy również materiały budowlane, wykończenia wnętrz oraz art. elektryczne 
i hydrauliczne. Ponadto wykonujemy usługi tj.: rozdzielnie pod zamówienie, analiza jakości sieci pod 
kątem doboru baterii kondensatorów oraz elektrostatyczne malowanie proszkowe w pełnej palecie 
kolorów RAL.

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Usługowo - Handlowe “ELPOL”
ul. Kwiatowa 21; 83-251 Pinczyn 
Tel: 58 588 47 48, fax: 58 560 91 17 
e- mail: biuro@elpol1.pl 
www.elpol1.pl

Magtrans S.C. powstała w 2003 roku. Od 2007 roku spółka należy do Zrzeszenia Międzynarodowych 
Przewoźników Drogowych. Firma świadczy usługi transportowe oraz logistyczno-magazynowe 
towarów (w tym materiałów budowlanych) i paliw na rynku regionalnym, krajowym 
i  międzynarodowym. Od 2014 roku świadczy także usługi dla branży motoryzacyjnej w zakresie 
mycia bezdotykowego oraz odkurzania w nowo utworzonych punktach w miejscowości Wsola 
i  Wolanów. Obecnie Magtrans S.C. jest na etapie wdrażania nowej technologii produkcji elementów 
stalowych z  systemem szybkiego montażu hal kontenerów i garaży stalowych. Przy zastosowaniu tej 
technologii powstaną nowe produkty, tj. komory wygłuszające, komory dojrzewalni betonu.

MAGTRANS S.C. 
ul. Ofiar Firleja 7
26-600 Radom
tel/fax: 48 3330526
jarekkapusta@term-oil.pl

Firma Belini od kilkudziesięciu lat w Polsce i na całym świecie wyposaża kompleksowo wnętrza 
mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, hotele oraz realizacje deweloperskie kierując swoją ofertę 
do klienta instytucjonalnego jak i indywidualnego.
Belini jest producentem najwyższej jakości mebli użytkowych, które są w stanie zadowolić nawet 
najbardziej wymagające gusta. Z uwagi na to, że jako jedyna z nielicznych na świecie firm, posiada 
tak zwany cykl zamknięty, czyli produkuje sama praktycznie większość podzespołów koniecznych 
do budowy mebli, może zaoferować swoim klientom najbardziej atrakcyjne i konkurencyjne ceny. 
Posiadając możliwość produkcji frontów oraz płyt meblowych, blatów w także innych kluczowych 
podzespołów meblowych, sama wyznacza trendy wzornicze używając niepowtarzalnych dekorów nie 
spotykanych u innych producentów, którzy zmuszeni są korzystać z ogólnie dostępnych dla wszystkich 
materiałów. Dlatego meble Belini oprócz oferowania swoim klientom rewelacyjnych cen tworzą klienta 
swoistej niepowtarzalności i wyjątkowego design.

BELINI Syntia Skowrońska 
Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin
Tel.: 62 791 25 91, Fax: 62 791 25 92
e-mail : sekretariat@vernotti.pl
www.belini.pl

BUDINSTEL jest firmą specjalizującą się w handlu hurtowym i detalicznym artykułami przemysłowymi, 
przede wszystkim dla energetyki, budownictwa i detalu. Najważniejszymi produktami oferowanymi 
przez nas są: kable i przewody, źródła światła, oprawy oświetleniowe mieszkaniowe, przemysłowe 
i uliczne, osprzęt instalacyjny, wyłączniki, rozłączniki i osprzęt do napowietrznych linii izolowanych.

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



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

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

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

BTI Promocja Polskiego Eksportu Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się produkcją oraz montażem 
nowoczesnych systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii w oparciu 
o pompy ciepła własnej produkcji. Hybrydowe instalacje o autorskich rozwiązaniach technologicznych 
wykorzystują, oprócz pomp ciepławłasnej produkcji, również kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki 
ciepła oraz pełne instalacje fotowoltaiczne.Ponadto posiadamy uprawnienia do wydawania certyfikatów 
energetycznych budynków oraz wykonujemy audyty energetyczne.

Systemy BTI pozwalają w znacznym stopniu zminimalizować wydatki poniesione na ogrzewanie biura, 
hali produkcyjnej, magazynu, domu, wody użytkowej, a nawet basenu. Systemy naszej produkcji 
i wykonania tanio, wygodnie oraz ekologicznie dostarczają ciepło już wielu Klientom w całej Polsce.
Instalacje solarne skutecznie absorbują energię słoneczną, zapewniając ok.70% ciepłej wody użytkowej 
w skali roku za darmo! Koszt ogrzania pomieszczeń o powierzchni ok. 150 m2 odpowiednio dobraną 
pompą ciepła BTI nie przekracza 150 zł w miesiącach zimowych. Instalacje łączące pompy ciepła oraz 
kolektory słoneczne jeszcze bardziej zwiększają zyski ekonomiczne, co budzi zainteresowanie coraz 
większej ilości Inwestorów. 

BTI Promocja Polskiego Eksportu Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BiałystokBTI

Galmet to polskie przedsiębiorstwo z ponad 33 – letnim doświadczeniem w branży grzewczej. To jeden 
z największych producentów urządzeń grzewczych w kraju i eksporter do prawie 30 krajów świata. Firma jest w 
czołówce najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, nasze centrum technologiczno 
– produkcyjne zapewnia  jakość i najwyższe standardy. 
Kompleksowa oferta firmy obejmuje wiele wariantów wyposażenia i sposobów zasilania instalacji grzewczych, 
a gama wytwarzanych urządzeń jest bardzo duża, od całych serii ogrzewaczy wody przez wszystkie rodzaje 
wymienników c.w.u. i kotłów c.o., aż po gruntowe i powietrzne pompy ciepła oraz zestawy kolektorów słonecznych.
Wytrwale realizujemy nasze ambicje i cele, priorytetem jest stały rozwój i osiągniecie pozycji światowego 
lidera w branży grzewczej. Nasza kadra to ponad 700 ludzi z pasją, którzy kreują naszą siłę przedsiębiorstwa. 
Doświadczenie i kreatywność to cechy naszych pracowników. Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, znamy 
rynek i wyznaczamy jego kierunek.

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

Firma została założona w 2006r. W początkach swej działalności zajmowała się świadczeniem usług 
ogólnobudowlanych dla klientów indywidualnych. W 2008r. zaczęto realizować zlecenia w ramach zamówień 
publicznych dla JST (głównie gmin). Również w tym samym roku opracowano pierwszy produkt pod nazwą 
M-BOŚ tj. biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków oraz przeprowadzono procedurę jej zgodności 
uzyskując aprobatę techniczną w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. W latach kolejnych rozwijano 
ten kierunek działań rozszerzając działalność o usługi w zakresie wykonawstwa wodno-kanalizacyjnego 
oraz produkcji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z wejściem w życie europejskiej normy 
w 2011 r. przeprowadzono w jednostce notyfikowanej ITC w Żlinie dla produkowanej oczyszczalni 
M-BOŚ wstępne badania typu i uzyskano możliwość znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE 
co pozwala oferować go na wspólnym rynku europejskim. W roku 2012 opracowano dwa nowe produkty 
M-BOŚ PLUS oraz M-BOŚ SBR oraz przeprowadzono procedurę wstępnego badania typu w jednostce 
notyfikowanej ITC w Żlinie. W roku 2013 opracowano nowy produkt M-BOŚ OG oraz dokonano jego oceny 
w jednostkach notyfikowanych ITC w Żlinie oraz ITB w Warszawie w zakresie znakowania wyrobu znakiem 
CE. Obecnie na ukończeniu są prace związane z wprowadzeniem na rynek kolejnych dwóch nowych 
produktów M-BOŚ PSS oraz M-BOŚ PSO tj. przepompowni ścieków. Kolejnym produktem który planujemy 
wprowadzić na rynek będzie oczyszczalnia oparta o technologię złóż biologicznych z innowacyjnym 
rozwiązaniem wykorzystującym  naturalne (konwekcyjne) metody napowietrzania bez użycia energii 
elektrycznej (M-BOŚ KONWEKTOR). W przyszłości planujemy rozwijanie produkcji oraz usług związanych  
z montażem urządzeń a także rozbudowę szeroko rozumianego serwisu.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

POZBUD T&R S.A. obsługuje klientów indywidualnych i profesjonalistów oraz instytucje na całym rynku 
europejskim. Od kilku lat eksportuje również drzwi do USA, gdzie już uzyskała renomę producenta 
najwyższej jakości drzwi zewnętrznych. POZBUD uzyskał m.in. tytuły Jakość Roku Złoto 2015 
i Jakość Roku Srebro 2014 przyznawane dla firm kładących szczególny nacisk na jakość produktów. 

Efektem pracy doświadczonej załogi są piękne, wytrzymałe i energooszczędne okna i drzwi, 
konstruowane za zamówienie, w ciągu 21 dni. Przez ponad 30 lat pracownikom i zarządowi przyświecają 
te same wartości, które nakazują przywiązanie do wysokiej jakości produktów oraz czerpanie 
z rodzinnego doświadczenia zawodowego.

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

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

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

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

Marka S-DOOR, należąca do firmy Sputnik, jest  liderem w imporcie stalowych drzwi zewnętrznych. 
Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać na rynki europejskie najpopularniejsze 
modele drzwi w przystępnych cenach. Dzięki dobrze zaplanowanej logistyce oraz doświadczeniu  
w imporcie zaufały nam największe sieci z sektora DIY, takie jak OBI, LEROY MERLIN, Grupa PSB, 
Bricoman, Markury Market oraz NOMI.

SPUTNIK Tomasz Pastwa
ul. Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański
tel./fax: 58 56 397 52
e-mail: sekretariat@pantor.com.pl
www.s-door.pl

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zostało założone 18 grudnia 2001 roku, jako 
instytucja non-profit, przez Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce, Politechnikę Świętokrzyską oraz Staropolską 
Izbę Przemysłowo-Handlową. Misją ŚCITT jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju 
regionu świętokrzyskiego poprzez transfer osiągnięć naukowo - badawczych, informacji gospodarczej, systemów 
jakości ISO oraz kształcenia przez Internet. Zadaniem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
jest  pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie wspierania 
innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji, usług oraz edukacji i zarządzania.

Capitales - Doradcy Biznes Klasy to firma zajmująca się doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw. 
Jej główne obszary działania obejmują finansowanie inwestycji, finansowanie bieżącej działalności, 
zabezpieczenia finansowe oraz optymalizację kosztów. W zakres usług może wchodzić m.in. pozyska-
nie kredytu, pożyczki, leasingu, factoringu, dotacji unijnych, ubezpieczeń i gwarancji oraz optymaliza-
cja kosztów. Oferta firmy jest kierowana głównie do średnich i małych przedsiębiorstw. Naszym celem 
jest pomoc przedsiębiorcom w świadomym i racjonalnym podejmowaniu decyzji finansowych, które 
dadzą mu gwarancję stabilnego dostępu do kapitału – zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. 

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego  
i działa na zasadzie non profit. Jest zróżnicowaną organizacyjnie grupą jednostek doradczych, wdroże-
niowych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji 
technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność Instytutu na styku sfery 
nauki i biznesu (jednostka pomostowa), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez 
działające w Polsce Wschodniej mikro, małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podnie-
sienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.

EuroFirma Media świadczy kompleksowe usługi konsultingowe m.in. w zakresie pozyskiwania finansowania 
zewnętrznego, szkoleń pracowniczych, organizacji spotkań biznesowych (konferencji, kongresów, targów). 
Świadczymy również profesjonalne usługi wydawnicze. Na przestrzeni wielu lat działalności pomogliśmy pod-
miotom gospodarczym – mikroprzedsiębiorcom, firmom z sektora MSP, jak również dużym korporacjom –  
w pozyskaniu finansowania zewnętrznego z środków Unii Europejskiej, zarządzaniu, rozwoju marki i produk-
tów.  Zapewniamy indywidualne podejście do każdego zlecenia. Prowadzimy szczegółową konsultację fazy 
koncepcyjnej planowanego przedsięwzięcia. Dokładnie analizujemy i weryfikujemy plany inwestycyjne pod 
kątem dostępnych środków zewnętrznych oraz doradzamy najkorzystniejsze źródło dofinansowania projektu. 
Nadzorujemy realizację inwestycji przez cały okres jej trwania. Szczegółowo informujemy o wszystkich możli-
wościach oraz doradzamy wybór najlepszej opcji.

ŚCITT Sp. z o.o. 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. 
Al. Solidarności 34; 25-323 Kielce
Tel.: 041 34 32 910, Fax 041 34 32 912
e-mail: biuro@it.kielce.pl
www.it.kielce.pl

Capitales Finanse sp. z o. o.
ul. Rynek Kościuszki 2
15-426 Białystok
Tel.: 509 690 049, 85 307 01 05
e-mail: capitales@capitales.pl
www.capitales.pl

Polski Instytut Innowacji  
i Transferu Technologii S.A., 
ul. Lipowa 32, 15-437 Białystok
www.piitt.pl

EuroFirma Media Sp. z o.o.
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok
Tel./Fax. 85 652 61 07, 600 199 853
e-mail: eurofirma@eurofirma.pl
www.eurofirma.pl 



Firma doradcza P4P Consulting od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania fundu-
szy unijnych na projekty o charakterze inwestycyjnym, informatycznym, oraz B+R. Oferuje kompleksową ob-
sługę procesu pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich 
na wszystkich etapach. Wszystkie projekty, które obsługuje P4P Consulting poprzedzone są precyzyjną analizą 
potrzeb inwestycyjnych Klientów. Na tej podstawie firma ukierunkowuje projekty pod kątem wymagań kon-
kretnych programów operacyjnych, co gwarantuje wysoką skuteczność aplikowania o środki.

P4P CONSULTNG sp. z o.o.
Ul. Kazimierza Pużaka 37
38 – 400 Krosno
NIP: 684-25-31-391
www.p4pconsulting.pl
biuro@p4pconsulting.pl
Tel.: +48 42 00 268
Tel.: +48 722 223 366

Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego jako sp. z o.o. zostało utworzone 20 lutego 2008 roku na mocy 
porozumienia o współpracy firm z branży budownictwa energooszczędnego. Budynki wykonane w tej tech-
nologii charakteryzują się najwyższym komfortem cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na 
energię cieplną, a w przyszłości niskimi kosztami eksploatacji. Szacuje się, że zwrot kosztów poniesionych w 
związku z zastosowaniem budownictwa pasywnego i energooszczędnego to okres pięciu lat. Technologia 
inteligentnego budownictwa energooszczędnego jest technologią o najwyższym stopniu innowacyjności 
stosowaną obecnie w budownictwie. 

Klaster Mazurskie Okna to przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowo- badaw-
cze działające w województwie warmińsko-mazurskim oraz północnej części województwa podlaskiego 
z branży stolarki otworowej lub z nią współpracujące. Są to zarówno podmioty mikro, małe, jak i średnie z 
branży stolarki otworowej, a więc produkcji okien i drzwi oraz pokrewnych, takich jak: drewno i elementy 
drewniane, przesłony okienne, parapety, szyby, okucia i elementy metalowe, zabezpieczenia antywłamanio-
we, bramy i  napędy garażowe. Aktywność rynkowa klastra występuje zarówno na poziomie regionalnym, 
krajowym, jak i zagranicznym. W tym celu została stworzona wspólna oferta, do której zostały wybrane naj-
lepsze produkty członków klastra. Produkty te otrzymały nazwy związane z regionem warmińsko-mazur-
skim (np. Okno Skanda, Drzwi Gołdap itd.).

Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Łubniki 64, 16-060 Zabłudów
Tel./fax 85 718 86 60, Tel.: 501 093 199
e-mail:  marketing@pcbp.eu
www.pcbp.eu 

Klaster Mazurskie Okna
ul. Marii Zientary-Malewskiej 65
10-310 Olsztyn
Tel.: +48 89 526 03 48
fax +48 89 526 03 48
e-mail: biuro@mazurskieokna.pl 
www.mazurskieokna.pl 

Biznes Klaster to wspólnota firm, stowarzyszeń i jednostek naukowych- wspólnota interesów oraz ideałów. 
Jest wzorem dobrych praktyk, promotorem przedsiębiorczości, kompetentnym i rzetelnym partnerem bizne-
sowym dla innych firm, instytucji publicznych, administracji samorządowej. Firmy należące do Biznes Klastra 
stanowią elitarne grono tzw. Klastrów wiedzy, czyli opierających się na współpracy świata nauki i biznesu, 
której celem jest kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu.  Nasze partnerstwo wyrasta z przekonania, że 
w życiu gospodarczym i działalności biznesowej konkurencja nie wyklucza dobrze rozumianej współpracy.  
Członkowie Biznes Klastra reprezentują najwyższy poziom usług i oferowanych produktów w branży. Rozległa 
wiedza oraz interdyscyplinarne doświadczenie jakim dysponuje Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu stawiają 
nas w gronie najskuteczniejszych firm doradczych.

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
ul. Studzienna 2
15-771 Białystok
Tel./fax. 85 652 61 07
biuro@biznesklaster.pl
www.biznesklaster.pl

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku powstał z potrzeby utworzenia miejsca skupiającego przedsiębiorstwa 
działające w branżach innowacyjnych, oraz oferujących zaawansowane technologicznie, produkty lub usługi. 
Jego utworzenie było elementem strategii poprawy atrakcyjności inwestycyjnej region, wzrostu konkurencyjności
i szeroko rozumianego ożywienia gospodarczego. Misją jest również stworzenie Centrum wspierania innowacji, 
rozwoju i transferu technologii do sektora MŚP, wsparcie innowacyjności i podniesienie świadomości, i wiedzy 
przedsiębiorców w tym temacie, oraz zintegrowanie nauki, biznesu i instytucji około biznesowych.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby 
fizyczne i firmy, dysponujące szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi do-
radczej  małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Dzięki 
wieloletniej działalności Stowarzyszenie doskonale wypracowało swoją pozycję nie tylko na rynku 
lokalnym, ale również ogólnopolskim. Firma zapewnia kompleksowe usługi doradcze szczególnie w 
zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pośrednictwo związane z pozyski-
waniem partnerów handlowych, rozpoczęciem działalności gospodarczej, prowadzeniem przedsię-
biorstw, wprowadzeniem produktów lub konkretnych projektów na rynek.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) dzięki nowoczesnej infrastrukturze, doskonale 
wyposażonym laboratoriom naukowym, dostępowi do wiedzy oraz globalnym kontaktom wspiera 
rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Park łączy przedsiębiorców ze środowiskiem akademickim. 
Świadczy usługi doradcze w zakresie tworzenia i rozwoju firm technologicznych. Stwarza młodym 
przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych zasadach.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) to projekt realizowany przez miasto Białystok, współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW).
Nadrzędnym celem BPN-T jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji pośród lokal-
nych i regionalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności miasta Białystok dla pozyskania inwe-
stycji opartych na nowoczesnych technologiach.  Działalność Parku skupia się na wzmocnieniu potencjału 
intelektualnego miasta i regionu, inicjowaniu współpracy międzynarodowej, wspieraniu komercjalizacji 
wiedzy z badań naukowych oraz inicjowaniu i usprawnianiu transferu technologii. 

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
ul. Podmiejska 5 
19-300 Ełk 
Tel.: +48 87 732 63 01 
fax +48 87 732 63 20
e-mail: info@technopark.elk.pl
www.technopark.elk.pl

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok 
Tel./fax. 85 652 61 07 
biuro@polskiestowarzyszenie.pl 
www.polskiestowarzyszenie.pl

Park Naukowo-Technologiczny 
 Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.    
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki 
Tel.: +48 (87) 564 22 22, fax: +48 (87) 564 22 21 
e-mail: park@park.suwalki.pl 
www.park.suwalki.pl

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
Tel./fax 85 733 39 55
Tel.: +48 534 653 001
e-mail: bpnt@bpnt.bialystok.pl
www. bpnt.bialystok.pl

P A R K  
TECHNOLOGICZNY
POLSKA - WSCHÓD
NAUKOWO
W SUWAŁKACH SP. Z O.O.



Wyższa Szkoła Finansów  
i Zarządzania w Białymstoku

JM Rektor Wyższej Szkoły Finansów  
i Zarządzania w Białymstoku  
doc. dr Edward Hościłowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska istnieje już ponad 60 lat. Silną pozycję w regionie północ-
no-wschodnim wypracował oferując studentom solidne wykształcenie w oparciu o silną kadrę naukową, 
nowoczesne programy nauczania i ciągłą rozbudowę zaplecza laboratoryjnego. Dzięki współpracy z  in-
stytucjami samorządu lokalnego i  wojewódzkiego, przedstawicielami gospodarki oraz z organizacjami 
naukowymi i branżowymi studenci biorą udział we wspólnych przedsięwzięciach, praktykach i stażach, 
które ułatwiają rozwijanie kariery zawodowej. Wydział prowadzi studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjo-
narne) oraz studia doktoranckie. Kształci na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, gospodarka 
przestrzenna, biotechnologia, ekoinżynieria, architektura krajobrazu, inżynieria rolno-spożywcza i leśna. 
Ponadto prowadzi działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową w obszarach dwóch specjalności: inży-
nierii budowlanej oraz inżynierii i ochrony środowiska.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku od szeregu lat należy do czołówki uczelni 
niepaństwowych w Polsce. Posiada bazę materialną na poziomie europejskim. Uczelnia prowadzi 
nauczanie w Białymstoku, Filii w Ełku i Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej. Plany studiów 
i specjalności WSFiZ tworzy zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
potrzebami i wymaganiami współczesnego rynku pracy, z naciskiem na biznesowy profil kształcenia.

Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z największych i najprężniejszych uczelni wyższych  
w północno-wschodniej Polsce. Uniwersytet tworzy dziewięć wydziałów, w tym zagraniczny 
w Wilnie. Obecnie Uczelnia realizuje prawie 50 umów o współpracy naukowej z partnerskimi 
zagranicznymi uczelniami oraz instytutami  naukowymi. Uczestniczy też w europejskim programie 
edukacyjnym Erasmus. W jego ramach UwB współpracuje z blisko 120 uczelniami partnerskimi 
z 22  państw Unii Europejskiej, a także z Turcji i Szwajcarii. 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa funkcjonuje w ramach olsztyńskiej uczelni 
od 1960 roku. Przez ten czas w sposób nieprzerwany i twórczy prowadzi działalność naukowo-ba-
dawczą, dydaktyczną oraz organizacyjną. Aktualnie na Wydziale, prawie 3 tysiące studentów kształci 
się na studiach I-go i II-go stopnia na trzech kierunkach: „geodezja i kartografia”, „gospodarka prze-
strzenna” i „budownictwo”. Posiadając pełnię praw akademickich Wydział prowadzi również kształ-
cenie na studiach III-go stopnia - doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie „geodezja 
i kartografia”.

Wydział Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Tel.: 85 746 95 60, fax: 85 746 95 59
e-mail: wbiis@pb.edu.pl
www: wb.pb.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, 
Tel.: 0 85 678-58-46
fax 0 85 678-59-08
e-mail: rekrutacja@wsfiz.edu.pl
www.wsfiz.edu.pl

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 63
Tel.: + 48 85 745 77 21, fax + 48 85 741 46 85 
e-miał: prekt-n@uwb.edu.p
Pełnomocnik Rektora UwB  
we Wschodnim Klastrze Budowlanym - dr Arkadiusz Niedźwiecki
e-mail: a.niedzwiecki@uwb.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
Tel.: 89 523 39 77, fax. 89 523 34 77
www.wgipb.uwm.edu.pl
mail: wgipb@uwm.edu.pl

DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy do współpracy!

JAK PRZYSTĄPIĆ DO WSCHODNIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO 
KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO?

1.  Profil działalności firmy powinien być bezpośrednio bądź pośrednio związany  
z branżą budowlaną. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie.

2.  Należy pobrać dokumenty aplikacyjne,  
 które znajdują się na stronie internetowej Klastra: 
www.budowlanyklaster.pl  w zakładce „dołącz do nas”

2. Uzupełnić:

✓ Deklarację przystąpienia do Klastra
✓ Deklarację opłaty składek członkowskich 
✓ Aneks do Umowy (Umowa – Porozumienie jest w jednym, oryginalnym egzemplarzu) 

3. Podpisane dokumenty wysłać na adres siedziby Klastra:

W przypadki jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Klastra:
e-mail: biuro@budowlanyklaster.pl, tel./fax: 85 652 61 07

Wschodni Klaster Budowlany
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

Aneks nr ..... do umowy o współdziałaniu – umowy partnerskiej 

Wschodni Klaster Budowlany z dnia 23.04.2012 r.

Zawarty w dniu ……………………………………………r.

pomiędzy:

Polskim  Stowarzyszeniem  Doradczym  i  Konsultingowym  z  siedzibą  w  Białymstoku  przy  ul.

Studziennej 2, 15-771 Białystok, REGON 052252089, NIP 5422901567

Zwanym dalej „Koordynatorem Klastra”

a:

…….……………………………………………………………….………..., z siedzibą w ……………………….......................... 

(kod……….…………..) przy ul. ………………………………………, REGON………………………, NIP ……………………….

Zwanym dalej „Członkiem Klastra / Partnerem”

Preambuła

Dostrzegając  potencjał  wynikający  z  kooperacji  firm  branży  budowlanej  z  terenów  Polski

Wschodniej  w ramach Wschodniego Klastra  Budowlanego deklaruję  niniejszym oświadczeniem

chęć przystąpienia do niniejszego powiązania kooperacyjnego.

§ 1.

Na mocy niniejszego aneksu Koordynator  Klastra oświadcza,  że nowy Członek Klastra staje się

Partnerem, na równi z Partnerami dotychczasowymi. 

§ 2.

Członek  Klastra  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  treścią  Umowy  o  współdziałaniu  –  umowy

partnerskiej  Wschodni  Klaster  Budowlany  akceptuje  jej  treść  w  całości  i  na  równi  z  innymi

Partnerami zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów.

§ 3.

Niniejszy aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla obu stron.

………………………………………….. ….………………………………………

     Członek Klastra / Partner                                             Koordynator Klastra

                      

           ……………….…………………………………
             (miejscowość i data)

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA

WE WSCHODNIM KLASTRZE BUDOWALNYM

…………………………………………
      (pieczęć nagłówkowa)

Dane podstawowe:

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………...

NIP: ………………………………………………………………………………...

Wielkość firmy:             mikro             mała             średnia              duża

Liczba pracowników:  …………………………….

Główne PKD prowadzonej działalności: ………………………………………………………

Czy firma prowadzi działalność eksportową ?  TAK            NIE          

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:     ………………………………………………………………………………………..

Stanowisko:      ………………………………………………………………………………………..

Telefon:       ……………………………………………………………………………………….

Email:            ………………………………………………………………………………………..

Miejsce na podpięcie wizytówki:

                   

 ……………………….………………
          (miejscowość, data) 

Deklaracja wpłat składek członkowskich

w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego

Nazwa firmy: ............................................................................................................

Adres:             ............................................................................................................

NIP:                 ..............................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu:

.............................................................................................................

Stanowisko:

............................................................................................................

Przyjmuję do wiadomości że:

1. Składki członkowskie przeznaczone zostaną na realizację celów ogólnych i szczegółowych 

Wschodniego Klastra Budowlanego1.

2. Wysokość składek członkowskich ustala się na 7200 zł za rok (600 zł miesięcznie)

3. Składki opłacane są z góry w ciągu 21 dni od rozpoczęcia danego okresu.

Jednocześnie, zobowiązuję się do terminowego uiszczania składek członkowskich:

rocznie- w wysokości 7200,00 zł za każdy rok członkostwa.

Wpłat należy dokonywać na nr rachunku bankowego:

94 1940 1076 3076 1915 0020 0000

W tytule przelewu należy wskazać okres, za który dokonywana jest opłata.

………………………………………………………… ……………………………………………………….

                     (pieczęć firmy)                            (podpis osoby upoważnionej)

1 Wschodni Klaster Budowlany nie posiada osobowości prawnej. Koordynatorem Wschodniego Klastra Budowlanego jest

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe. Realizacja misji i celów Wschodniego Klastra Budowlanego wpisuje się w

realizację  celów  statutowych  stowarzyszenia.  Członkowie  Klastra  posiadają  status  członków  wspierających  działalność

stowarzyszenia.  

Wschodni Klaster Budowlany

ul. Studzienna 2

15-771  Białystok

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność



Wschodni Klaster Budowlany
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

tel./fax.: +48 85 652 61 07
biuro@budowlanyklaster.pl

www.budowlanyklaster.pl

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność


