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Informacje Handlowe (SARP Marketing)

STREFA DLA ARCHITEKTA

Informujemy, że podczas trwania Walnego Zjazdu Delegatów SARP w dniach 12-13 grudnia 2015 roku na
terenie siedziby Zarządu Głównego SARP w Warszawie przy ul.  Foksal  2 zlokalizowana będzie "Strefa dla
architekta"  -  miejsce  w  którym  firmy  zaprezentują  szeroką  ofertę  i  narzędzia  współpracy  dedykowane
specjalnie dla architektów. Serdecznie zapraszają Państwa następujące firmy:

 ES-SYSTEM  posiada  wieloletnie  doświadczenie  we  współpracy  z  czołowymi  krajowymi  i  zagranicznymi
pracowniami  architektonicznymi.  Doskonała znajomość rynku pozwala kształtować nowe trendy w technice
oświetleniowej  oraz  wytyczać   kierunki  rozwoju  branży.  Spółka,  jako  lider  technologii  LED  każdego  roku
wprowadza nowe rozwiązania w całości opracowane  przez własne zespoły projektowe. Oferta firmy obejmuje
szeroką  gamę  profesjonalnych  opraw  oświetleniowych  dla   budynków  użyteczności  publicznej,  obiektów
przemysłowych, przestrzeni architektonicznych i iluminacji. Kreujemy produkty, które zaskakują innowacyjnymi
rozwiązaniami, nowoczesnym wzornictwem oraz najwyższą jakością. Gwarantujemy kompleksowe i profesjonalne
zarządzanie  projektami  i  ich  wsparcie  na  każdym  etapie.  Na  pierwszym  miejscu  stawiamy  spełnianie
indywidualnych oczekiwań naszych Klientów. Mamy doświadczenie w prowadzeniu nietypowych projektów i
dostarczaniu niestandardowych produktów wykonywanych na zamówienie. /stoisko nr 1/

 

 Firma Bruk-Bet to czołowy polski producent od ponad 30 lat działający
w branży budowlanej.  Firma Bruk-Bet  oferuje bogatą  gamę kostek
brukowych i  wielkoformatowych płyt brukowych, innowacyjnych płyt
tarasowych z  powłoką  Perlon,  a  także   specjalizuje  się  w produkcji

elementów małej  architektury,  w tym stopni  schodowych oraz dekoracyjnych płyt  i  kamieni   ściennych.  Jej
odbiorcami  są  zarówno inwestorzy  prywatni,  jak  i  podmioty  odpowiedzialne za  realizację  dużych inwestycji
publicznych. Firmę Bruk-Bet budują także inne marki będące liderami w swoich obszarach działalności. System
budowy  Termalica  z  betonu  komórkowego,  to  kompleksowe  rozwiązanie  do  wznoszenia  jedno-  i
wielowarstwowych  ścian  konstrukcyjnych  wszelkich  obiektów  budowlanych,  polecane  szczególnie  w
budownictwie energooszczędnym i  pasywnym. Bruk-Bet Solar to z  kolei  wiodący producent wysokiej  jakości
modułów fotowoltaicznych  i  BIPV.  Listę  marek  wchodzących  w skład  firmy  Bruk-Bet  uzupełniają:  Georyt  –
producent  kruszyw  dla  branży  budowlanej  wydobywanych  we  własnych  czterech  kopalniach,  oraz  Intrac,
obejmująca prefabrykaty dla infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej. /stoisko nr 2/
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 Mitsubishi  Electric  (LES  –  Living  Environment  Systems)  zapewnia
komfortowy  klimat  wszędzie  tam,  gdzie  mieszkają  i  pracują  ludzie.
Nasza firma jest czołowym producentem i dostawcą sprzętu HVAC –
systemów klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, a także pomp ciepła. W
swojej  ofercie  posiadamy  produkty  dedykowane  różnym  obszarom
zastosowań: od mieszkań, przez pomieszczenia średniej wielkości, po

duże  budynki  i  powierzchnie  komercyjne.  Urządzenia  spełniają  najbardziej  wymagające  normy,  są  wysoce
efektywne energetycznie, posiadają certyfikaty i wyróżnienia wielu znaczących światowych organizacji. Partnerzy i
Klienci Mitsubishi Electric mogą korzystać z obszernej oferty usług, która jest stale rozbudowywana. Obejmuje
ona m.in.: instrukcje do projektowania i serwisowania, oprogramowanie pomocne przy wymiarowaniu, szkolenia
ukierunkowane  na  praktykę,  pomoc  techniczną.   MITSUBISHI  ELECTRIC  EUROPE  B.V.  Living  Environment
Systems ul. Łopuszańska 38C PL - 02-222 Warszawa www.mitsubishi-les.com. /stoisko nr 3/

 

W  1988  r.  dwa  przodujące  austriackie  koncerny  –  Schmid  Industrieholding  oraz  Wietersdorfer  Gruppe  –
podejmują decyzję o utworzeniu wspólnego brandu Baumit, który wkrótce potem staje się jedną z najbardziej
cenionych marek materiałów budowlanych na świecie. Dziś firma ma swoje oddziały już w 30 krajach Europy oraz
w Chinach. W Polsce Baumit wraz ze swoimi partnerami już od 21 lat dąży do tego, aby wszyscy ludzie mieszkali
ładniej,  zdrowiej  i  oszczędniej.  Szeroka  oferta  produktowa  Baumit  obejmuje  przede  wszystkim  kompletne
systemy ociepleń budynków, tynki maszynowe gipsowe i cementowo-wapienne oraz jastrychy, a także materiały
do renowacji zabytków i produkty do układania płytek ceramicznych. To, co wyróżnia firmę Baumit, to nie tylko
nowoczesne produkty i technologie, które są często wybierane przez architektów, wykonawców i inwestorów, ale
również skupiające wielu uczestników ogólnopolskie wydarzenia, w tym m.in. zainicjowany w 2007 r. konkurs
Fasada Roku. www.baumit.pl /stoisko nr 4/

 

 

 

http://www.mitsubishi-les.com
http://www.baumit.pl
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Firma HELLA, założona w 1959 roku. Siedziba główna zlokalizowana jest
w Austrii.  W Polsce firma działa już ponad 20 lat, a siedzibę ma we
Wrocławiu.   HELLA  specjalizuje  się  w  konstruowaniu  i  produkcji
systemów osłon przeciwsłonecznych. Współpracujemy z architektami i
inwestorami  od  etapu  projektu  do  realizacji,  poprzez  wdrażanie
nowoczesnych  rozwiązań  dostosowanych  indywidualnie  do  danej
inwestycji.  Dynamiczny  rozwój  firmy  i  innowacyjne  podejście  do

tematyki osłon przeciwsłonecznych ma swoje odbicie w ciągłym rozwoju firmy. Na rok 2017 planowana jest
budowa nowej siedziby w Polsce we Wrocławiu wraz z własną lakiernią proszkową. Produkty HELLA wspierają
certyfikację budynków w technologiach LEED, BREEM, DGNB.  Obiekty referencyjne w Polsce: Szkoła Willy Brandta
w Warszawie,  Biblioteka  Politechniki  Wrocławskiej,  Biurowiec  CCC  w Polkowicach,  Firma  Faist  w  Złotoryja,
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, biuro największego tartaku w Europie Stora Enso pod Opolem. /stoisko nr
5/

 

 SOMFY  –  Societé d’Outillage et de Mécanique de Faucigny (Zakład
Mechaniki  Precyzyjnej  w  Faucigny)  to  światowy  lider  w   zakresie
automatyki i systemów sterowania, wykorzystywanych do zarządzania
zewnętrznymi i wewnętrznymi elementami  budynków mieszkalnych i

komercyjnych takimi jak osłony okienne, drzwi czy bramy wjazdowe. Somfy to także numer jeden w  obszarze
zaawansowanych  rozwiązań  dedykowanych  inteligentnemu  budownictwu.  Firma  posiada  w  swojej  ofercie
zintegrowane systemy zarządzania domem. Firma powstała w 1960 roku w Clues we Francji.  Od tego czasu
rozwinęła swoją obecność już w 56 krajach na świecie. Spółka posiada 73 filie, 51 przedstawicielstw i biura na
wszystkich kontynentach. Jest notowana na giełdzie papierów wartościowych EURONEXT w Paryżu. W Polsce
spółka istnieje już od 1996 roku. W 2014 roku w Niepołomicach (woj.  małopolskie) została otwarta fabryka
Sopem, należąca do Somfy. Docelowo zatrudnienie ma w niej znaleźć nawet 800 osób. Wysoka jakość produktów
Somfy jest doceniana przez 270 milionów użytkowników i 32 000 klientów profesjonalnych na całym świecie.
Produkcja roczna napędów grupy Somfy  wynosi około 11 milionów sztuk, a roczne obroty przekraczają 950
milionów euro. Dzienne moce produkcyjne to 70 000 napędów, a co 3 sekundy (przez 24 godziny w ciągu doby)
instalowany jest 1 napęd SOMFY. /stoisko nr 6/

 

  Aliplast Aluminium Systems, polska część światowej grupy koncernu
Corialis,  to  prężnie  rozwijający  się  na  polskim  rynku   projektant,
producent systemów i profili  aluminiowych dla budownictwa. Bogata

oferta  systemów  aluminiowych  Aliplast    obejmuje  systemy  okienno-drzwiowe,  fasadowe,  przesuwne,
harmonijkowe, przeciwpożarowe oraz systemy zadaszeń  i ogrodów  zimowych. Na swoim koncie Aliplast ma
wiele prestiżowych realizacji: Hotel Hayatt w Kairze, obiekty sportowe, hotele, biurowce klasy A (m.in. zespół
biurowców Corporate Village Zaventem w Brukseli, Hrachowa, obiekt 3NITY w Bratysławie ), hotele (np. Hotel
Kopenhaga, Dania).  Profile z logo Aliplast wykorzystywane są również w budownictwie komercyjnym: salony
samochodowe, markety, jak również przez deweloperów osiedli mieszkaniowych. Na liście znajdują się również
popularne w cieplejszej części Europy ogrody zimowe (Belgia, Francja, Węgry). Najwyższa jakość oferowanego
produktu, innowacyjne rozwiązania technologiczne, oferta systemów dostosowana do indywidualnych rozwiązań
architektonicznych, stawiają firmę Aliplast w czołówce producentów systemów aluminiowych. /stoisko nr 7/
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Firma Stegu to europejski lider w produkcji okładzin ściennych i kamieni dekoracyjnych. Już od ponad 20 lat Stegu
tworzy produkty inspirowane naturą, stale unowocześniając design, metody produkcyjne oraz asortyment o nowe
elementy  kolekcji:  dekory,  panele  z  drewna  naturalnego  –  Wood  Collection  oraz  akcesoria  chemii
budowlanej. Z małej firmy rodzinnej pełnej energii i pasji tworzenia, stała się marką globalną, która nadal czerpie
z tradycyjnych wartości i na nich wspiera swój potencjał. Bogata oferta zachwyca różnorodnością i stylem oraz
sprawia,  że  produkty Stegu  świetnie  sprawdzają  się  jako element aranżacji  budynków i  ich wnętrz.  Solidny
warsztat artystyczny oraz dbałość o detale są szczególnie widoczne w ekskluzywnej linii  produktów Stegu  o
nazwie Character, stworzonej z myślą o wnętrzach wyjątkowych, o reprezentacyjnym charakterze. Firma Stegu
dysponuje jednym z najnowocześniejszych zakładów produkujących na świecie. Szeroki asortyment Stegu jest
dostępny zarówno w Polsce, jak również poza jej granicami, m.in. w Niemczech, Francji, Szwecji, na Węgrzech,
Litwie, we Włoszech, w Czechach, Słowacji, Austrii i Rumunii. Stegu sp. z o.o. ul. Dworcowa 8 46-025 Jełowa tel.
+48 77 421 12 24 fax. +48 77 469 84 18 www.stegu.pl /stoisko nr 8/

 

Komplementarność, systemowe rozwiązania i gwarancja jakości - to główne cechy oferty Pfleiderer, w której
znaleźć  można  produkty  wykorzystywane  na  wszystkich  etapach  budowy  i  wykończenia  wnętrz.  Produkty
Pfleiderer  znajdują  zastosowanie  już  na  etapie  budowy  obiektu.  Drewnopochodne  płyty  budowlane  mfp  i
MDF.RHW Styleboard to idealne rozwiązanie do skonstruowania poszycia ścian, stropów, podłóg i dachów. Wolna
od formaldehydu Livingboard, to z kolei, odpowiedź na zapotrzebowanie na produkty ekologiczne, wpisujące się w
nurt "zielonego budownictwa". Podstawowym materiałem do produkcji mebli i elementów wyposażenia wnętrz
są płyty laminowane. Szeroki wybór wzorów - kolorów i struktur inspirowanych materiałami, takimi jak: drewno,
kamień, metal,  beton, ale pozbawionych ich ograniczeń, pozwala na swobodę projektowania.  Jeszcze więcej
możliwości  projektantom dają  laminaty  HPL,  które charakteryzują  się  podwyższoną odpornością  na wszelkie
czynniki spotykane w obiektach publicznych - wodę, temperaturę, uszkodzenia mechaniczne itp. Blaty robocze
P f l e i d e r e r  z n a j d u j ą  z a s t o s o w a n i e  w  k u c h n i a c h ,  a  t a k ż e  j a k o  l a d y  s k l e p o w e  i
recepcyjne.  www.pfleiderer.pl  /stoisko  nr  9/

 

BALEX METAL od ponad 20 lat oferuje komplementarne i optymalne rozwiązania systemowe dla budownictwa

http://www.stegu.pl
file:///C:/Users/HP/Desktop/www.pfleiderer.pl
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mieszkaniowego,  przemysłowego  i  rolniczego.  Jako  producent  w  portfolio  posiada  dachówkę  stalową,
blachodachówkę,  płyty  warstwowe,  blachy  trapezowe,  hale  modułowe  ZET  oraz  nowoczesną
termoizolację. Najnowszym produktem firmy BALEX METAL jest funkcjonująca pod nazwą handlową THERMANO
– płyta  izolacyjna poliuretanowa (PIR),  będąca odpowiedzią  na trendy i  zapotrzebowanie rynku na bardziej
wydajne materiały izolacyjne. Biorąc pod uwagę to, że mierzona λ dla THERMANO przyjmowana jest na poziomie
0.023 [W/mK], a dla przeciętnej wełny mineralnej λ ≈ 0.040 [W/mK] można powiedzieć, że z punktu widzenia
właściwości termoizolacyjnych THERMANO jest izolatorem prawie dwa razy skuteczniej zatrzymującym ciepło, niż
przeciętna  wełna  mineralna,  co  w sposób  naturalny  przekłada  się  na  prawie  dwukrotnie  mniejszą  grubość
termoizolacji  wykonanej  z  THERMANO  w  porównaniu  z  typową  wełną  mineralną.  Wielką  zaletą  materiału
THERMANO  jest  jego  uniwersalność  stosowania:  możliwość  izolacji  dachu,  posadzki,  ściany  i  tarasu  w
budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, komercyjnym oraz inwentarskim. BALEX METAL Sp. z o.o. ul.
W e j h e r o w s k a  1 2 C ,  B o l s z e w o ,  t e l .  +  4 8  5 8  7 7 8  4 4
44,  www.balex.eu,  www.thermano.eu,  kontakt@balex.eu  /stoisko  nr  10/

 

Światowy gracz w branży dźwigowej. Założona w 1964 w Sigmaringen (Niemcy) firma SCHAEFER GmbH zajmuje na
świecie  czołowe miejsce w branży dźwigowej, a swoim imieniem gwarantuje doskonale technicznie rozwinięte
rozwiązania  w  zastosowaniu  i  wzornictwie.  Paleta  produktów  obejmuje  elementy  obsługi  i  elementy
wyświetlaczy, jak również komponenty, które mają zastosowanie na całym świecie. Na przykład panele dyspozycji
i  kasety  wezwań  o  odmiennych  kształtach,  kolorach,  składające  się  z  różnych  materiałów,  struktur
powierzchniowych i wzornictw, wytwarzane są na specjalne zamówienie klienta i odzwierciedlają się u wybitnych
wierzycieli:  między innymi w Allianz Arena (Monachium), w Europejskim Banku Centralnym (Luksemburg), w
Banku Komercyjnym Tower (Frankfurt), na międzynarodowym lotnisku w Dubaju lub też w TUILuxusliner "Mój
Statek". Światowa obecność uwidoczniona jest również w kadrze międzynarodowej - 250 pracowników z 15 
różnych państw. /stoisko nr 11/

 

 Duravit   z  wielką przyjemnością bardzo serdecznie wita Wszystkich
Uczestników  Walnego  Zjazdu  oraz  Gości,  zapraszając  do  Strefy
Architekta  na  swoje  stoisko,  na  którym   prezentujemy  tegoroczne
nowości: Serię Phlippe Starck’a o nazwie Cape Cod inspirowaną złotymi

plażami ,  słońcem  i  czystymi wodami oceanu, luksusowego Cape Cod położonego w Nowej Anglii.  Ponadto
ekonomiczną serię pod zagadkową nazwą ME by Starck, która jak sam autor o niej mówi: zaprojektowana została
bez designu. Zaprezentujemy funkcje deski bidetowej SensoWash Slim- eleganckiej, wielofunkcyjnej, korzystnej
cenowo i idealnie dopasowanej kształtem do większości toalet  serii Duravit.  SensoWash -  urządzenie, które już
wkrótce stanie się niezbędne w każdym domu Cieszymy się na spotkanie z Państwem i ciekawe rozmowy. Do
zobaczenia!  Na  stoisku  czekają  na  Państwa  Elżbieta  Pękala  i  Andrzej  Romaniuk.  Zapraszamy  na  nasze
strony: www.duravit.pl/pro.duravit.pl oraz do kontaktu z doradcami: Agnieszka Bąk Słomska tel: 606 258 358; e
mail:  Agnieszka.bak-slomska@pl.duravit.com;  Andrzej  Romaniuk  tel.  604  277  905;  e  mail:
A n d r z e j . r o m a n i u k @ p l . d u r a v i t . c o m  ,  T o m a s z  M a ś l a n k a  t e l .  6 0 6  6 0 0  1 9 9 ;  e  m a i l :
Tomasz.maślanka@pl.duravit .com  /stoisko  nr  12/

 

http://www.balex.eu/
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 Systemy  sufitów  podwieszanych  OWAcoustic®  są  doskonałym
rozwiązaniem  większości  problemów  związanych  z  wykończeniem
 powierzchni stropowych. Akustyka pomieszczenia, izolacja akustyczna,
ochrona przeciw-pożarowa, wymagania higieniczne oraz  nowoczesny
design – to wszystko są cechy i funkcje naszych systemów sufitowych,
produkowanych w największej w Europie  fabryce w Amorbach, Niemcy.
Oprócz  produktów  staramy  się  dostarczać  również  narzędzia,  które
ułatwiają  pracę  przy   projektowaniu,  jak  np.  kalkulator  akustyczny
uwzględniający nową normę akustyczną PN-B 02151-4, oraz bibliotekę
do  Autodesk   REVIT®,  zawierającą  również  dane  umożliwiające
auralizację  w  nakładce  Enscape.  OWA  Polska  serdecznie  pozdrawia
uczestników  Walnego  Zjazdu  Delegatów  SARP  i  zaprasza  do
odwiedzenia  naszego  stoiska  w  przerwach  obrad  oraz  strony

internetowej www.owa.com.pl OWA Polska Sp. z o.o., 60-427 Poznań, ul. Prusimska 7, tel. 61 849 8640 /stoisko
nr 13/

 

 

 

 

Roca Polska oferuje produkty wyposażenia łazienki, kładąc nacisk na ich design i funkcjonalność. Działająca na
polskim rynku od 18 lat firma, posiada w swojej ofercie kompleksowe wyposażenie przestrzeni łazienkowej, w
której znajduje się ceramika, baterie, stelaże podtynkowe i przyciski, wanny, w tym z hydromasażem, kabiny,
brodziki,  meble  łazienkowe  oraz  dodatki.  Marka  na  co  dzień  współpracuje  ze  znanymi  architektami  i
projektantami z całego świata, dzięki czemu jej produkty są nie tylko przemyślane pod kątem oszczędności wody i
energii,  ale  także  charakteryzują  się  niepowtarzalnym wzornictwem.  Roca  wspiera  również  rozwój  młodych
architektów angażując się w liczne projekty m.in. realizowany przez SARP konkurs Dyplom Roku. Od 6 lat Roca
organizuje również międzynarodowy konkurs w dziedzinie wzornictwa – Jump the Gap, w którym wyróżnia i
nagradza utalentowanych młodych projektantów. Do grupy Roca w Polsce należą: Roca, Laufen oraz POOLSPA.
Więcej informacji: www.roca.pl            /stoisko nr 14/

 

Proventuss  reprezentuje międzynarodową grupę dystrybucyjną zajmującą się  od ponad 15 lat  produktami i
technologiami związanymi z produkcją fasad i konstrukcji aluminiowo szklanych. W ofercie firmy znajdują się

http://www.owa.com.pl/
http://www.roca.pl/
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systemy  szklenia  strukturalnego,  uszczelniania  fasad  przed  wpływem  czynników  pogodowych,  klejenia,
uszczelniania i montażu okien oraz zintegrowanych systemów modułów fotowoltaicznych – BIPV. Proventuss jako
pierwsza firma w Europie wprowadził do sprzedaży system mocowania punktowego szkła z zastosowaniem rotuł
klejonych za pomocą bezbarwnego strukturalnego kleju silikonowego (TSSA) firmy Dow Corning oraz systemu
rotul  przegubowych Sadev Classic.  Proventuss  dostarcza również systemy ciężkiej  hydroizolacji  podziemnych
części  budynków  narażonych  na  występowanie  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych,  amerykańskiego
producenta Grace. Firma świadczy również doradztwo techniczne i pomoc projektową związaną z zastosowaniem
w projektach komercyjno-biurowych powyższych technologii. www.proventuss.eu /stoisko nr 15/

 

 

ABB (www.abb.com) jest liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki, dzięki którym klienci z sektora
usług komunalnych i przemysłu mogą zwiększyć swoją efektywność obniżając jednocześnie negatywny wpływ na
środowisko naturalne. Firmy Grupy ABB działają w około 100 krajach i zatrudniają 140 tys. osób. Grupa ABB była
jedną z pierwszych dużych globalnych firm, która zdecydowała się zainwestować w Polsce po 1990 roku. Obecnie
ABB  Sp.  z  o.o.  oraz  ABB  IT  zatrudniają  ponad  3200  osób.  ABB  posiada  zakłady  produkcyjne  w  Łodzi,
Aleksandrowie Łódzkim, Przasnyszu i we Wrocławiu, w których produkuje m.in. energooszczędne transformatory
dystrybucyjne i  transformatory mocy, wysokowydajne silniki  elektryczne, przekształtniki  SN, przetwornice dla
farm wiatrowych, systemy zasilania dla trakcji, aparaturę energetyczną średnich i wysokich napięć oraz systemy
niskich napięć. ABB jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. W Krakowie znajduje się Korporacyjne
Centrum Badawcze oraz Centrum Systemów Informatycznych ABB – jednostki, które opracowują nowoczesne
technologie i oprogramowanie na potrzeby całej Grupy ABB. Z kolei w Warszawie, gdzie mieści się siedziba spółki,
działa Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych ABB. /stoisko nr 16/

 

Skoro można zarządzać on-line domowym budżetem, abonamentem za prąd, czy telefon, to dlaczego nie można
zarządzać on-line wyposażeniem naszego domu, np. kabiną prysznicową? To przecież jeden z najważniejszych
elementów wyposażenia każdego domu! Tam zaczynamy nasz dzień i  zazwyczaj  kończymy.  Tylko...  czym tu
zarządzać? Otóż, kupując dowolną kabinę SKIËNDI każdy klient otrzymuje do niej - bez dodatkowych kosztów -
spersonalizowany  profil  on-line.  Jest  on  jednocześnie  dowodem  zakupu  i  kartą  gwarancyjną.  Za  jego
pośrednictwem  można  zamawiać  części  zamienne,  składać  reklamacje,  czy  zamawiać  serwisanta.  Całość
zaprojektowana w prosty, intuicyjny sposób. Będzie się można o tym przekonać odwiedzając stoisko SKIËNDI
podczas tegorocznego Walnego Zjazdu Delegatów SARP, a przy okazji  przenieść się dzięki goglom wirtualnej
rzeczywistości - do kilku europejskich stolic i tym samym zobaczyć wybrane kabiny SKIËNDI. Mile widziani na
stoisku są przedstawiciele biur projektowych, na których czeka mała niespodzianka... /stoisko nr 17/

http://www.proventuss.eu/
http://www.abb.com
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REHAU Sp. z o.o. Nieograniczone możliwości polimerów. „Polimery, ze swoimi nieograniczonymi możliwościami to
przyszłość” – to przekonanie kierowało Helmutem Wagnerem, który w 1948 roku stworzył firmę REHAU.  Od
tamtej  pory,  dzięki  rozwiązaniom bazującym na tworzywach sztucznych,  REHAU  ulepsza rzeczy codziennego
użytku i tworzy nowe, innowacyjne systemy i produkty. Wszędzie – na lądzie, na wodzie czy w powietrzu, a nawet
w przestrzeni kosmicznej – można zetknąć się z wyrobami REHAU, czasem nawet o tym nie wiedząc. Obecnie
oferta firmy obejmuje ponad 40 000 produktów dla branży budowlanej, meblowej oraz motoryzacyjnej. Sektor
budownictwa,  zaopatrywany  jest  m.in.  w  systemy  okienne  i  drzwiowe  –  to  szereg  innowacji  i  miliony
wyprodukowanych metrów profili, sprawdzających się od lat w każdych warunkach pogodowych. REHAU oferuje
rozwiązania  dla  każdego  obiektu  –  od  nowatorskiej  stolarki  do  domów  pasywnych  i  budynków
energooszczędnych,  po  systemy do  okien  standardowych.  Systemy ogrzewania  i  chłodzenia  –  zarówno dla
budynków mieszkalnych,  jak  i  obiektów użytkowych.  REHAU  wdraża kompleksowe systemy dla  powierzchni
podłogowych, ściennych oraz sufitowych, do zabudowy w technologii mokrej oraz suchej. Systemy zarządzania
wodą – aby jakość wody pitnej zawsze spełniała wymagania dotyczące standardów higieny, REHAU ma w swojej
ofercie  nowoczesny  system  instalacji  wodnych  RAUTITAN.  Infrastruktura  i  inżynieria  środowiska  –  to
kompleksowe rozwiązania do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, zagospodarowania wód deszczowych oraz
wykorzystania  energii  geotermalnej  w  budownictwie  energooszczędnym.  Więcej  szczegółów  znajdziesz  na
 www.rehau.pl/budownictwo REHAU Sp. z o.o. Baranowo, ul. Poznańska 1 A 62-081 Przeźmierowo k. Poznania tel.
61 84 98 400  poznan@rehau.com, www.rehau.pl /stoisko nr 18/

 

Okna dachowe znane na całym świecie. Firma FAKRO powstała w 1991 roku jako spółka prywatna, oparta w stu
procentach na polskim kapitale. W ciągu 20 lat z małego, rodzinnego zakładu rozwinęła się w międzynarodową
korporację, która dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku okien dachowych. Ta innowacyjna firma z
własnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym ma na swoim koncie ponad 100 zgłoszeń patentowych. W skład
Grupy FAKRO,  zatrudniającej  ponad 3300 osób,  wchodzi  12 spółek produkcyjnych oraz  16 dystrybucyjnych,
zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce. Produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym
świecie. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim: okna dachowe drewniane i aluminiowo-tworzywowe,
okna do dachów płaskich, kołnierze, sterowanie elektryczne, wyłazy, świetliki rurowe, oddymianie, akcesoria do
okien dachowych: żaluzje, zasłony, rolety wewnętrzne i zewnętrzne, markizy zewnętrzne, akcesoria montażowe,
kolektory słoneczne, folie i membrany oraz schody strychowe. /stoisko nr 19/

 

http://www.rehau.pl/budownictwo
mailto:poznan@rehau.com
http://www.rehau.pl/
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Polbruk S.A. - producent kostki brukowej, płyt chodnikowych, tarasowych oraz elementów małej architektury z
ponad  23-letnim  doświadczeniem.  Firma  posiada  w  swojej  ofercie  pięć  tematycznych  linii  produktowych,
zawierających kostki brukowe i płyty tarasowe i elementy uzupełniające o nowoczesne wzornictwa, przeznaczone
do aranżacji  otoczenia  domu,  ogrodu czy  produkty  dla  drogownictwa i  użyteczności  publicznej.  Dokładamy
wszelkich starań, aby tworzone i oferowane przez markę materiały charakteryzowały się nowoczesnością oraz
niepowtarzalnym designem, a wprowadzane w życie rozwiązania architektoniczne były jak najwyższej jakości.
Wśród najbardziej prestiżowych realizacji można wymienić m.in. odnowioną stację kolejową Gdańsk Wrzeszcz czy
stadion Tauron Arena w Krakowie. Marka chętnie podejmuje oraz włącza się w inicjatywy mające na celu poprawę
otoczenia. Przykład – konkurs „Kierunek Ciechocinek 2”, w ramach którego studenci mogą przygotować koncepcję
zmian przestrzeni miejskiej w Ciechocinku. Dotychczasowe osiągnięcia to nie tylko powód do dumy, ale także
wyznaczania sobie kolejnych celów. /stoisko nr 20/

 

Firma C. T. Service Sp. z o. o. prowadzi swoją działalność od 2003 r. W wyniku zapotrzebowania na zabezpieczenia
antypoślizgowe rozpoczęliśmy badania laboratoryjne nad unikalną metodą pozwalającą wyeliminować ryzyko
poślizgnięcia. Tak powstała opatentowana technologia zabezpieczenia antypoślizgowego ZAP. Technologia ZAP
jest jedyną na rynku europejskim, opatentowaną metodą zabezpieczania antypoślizgowego poprzez zwiększenie
współczynnika tarcia dynamicznego na powierzchniach pochodzenia mineralnego (granit,  trawertyn, marmur,
beton, ceramika, emalia). Polega na niewidocznym zabezpieczeniu śliskich powierzchni. Dzięki metodzie możemy
uzyskać klasę antypoślizgowości R13. Jako jedyna firma wykonujemy badania techniczne oraz graficzną analizę
powierzchni.  Na podstawie wyniku pomiaru urządzeniem FSC wg normy DIN 51 131, wystawiamy Certyfikat
Antypoślizgowy  określający  współczynnik  tarcia  dynamicznego.  Zapewniamy  kilkuletnią  gwarancję  na
użytkowanie. Pojawiają się  nowe możliwości zastosowania kamienia polerowanego wewnątrz budynków oraz na
zewnątrz. Dzięki technologii ZAP otrzymasz bezpieczną i estetyczną powierzchnię. /stoisko nr 21/
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Jako wiodący producent szkła float oraz szkła przetworzonego dbamy o efektywną współpracę z partnerami
biznesowymi. Udzielane wsparcie obejmuje m.in. udostępnianie przydatnych w codziennej pracy narzędzi online.
Po zalogowaniu na stronie www.guardian-czestochowa.com dostępny jest pomocny - w dopasowaniu rodzaju
szkła do indywidualnych warunków projektowych - program doboru szkła, który pozwala wykonać niezbędne
obliczenia metodami określonymi w normach. Na stronie www.sunguardglass.com do dyspozycji jest bezpłatny
program  kalkulacyjny  Guardian  Konfigurator.  Umożliwia  on  obliczanie  parametrów  światła  i  energii  dla
poszczególnych szkieł. Konfigurator posiada także opcję tworzenia raportów w formacie PDF w różnych językach.
Opracowaliśmy również podręcznik o szkle „GlassTime”. Jest on dostępny w wersji  elektronicznej na stronie
www.glasstime.com,  dostarcza  informacji  na  temat  właściwości,  technologii  produkcji  i  zastosowania
poszczególnych  rodzajów  szkła.  Więcej  informacji  na  temat  produktów  firmy  Guardian  znaleźć  można  na
stronach: www.guardian-czestochowa.com; www.sunguardglass.pl; www.guardian.com /stoisko nr 22/

 

 

  Spółka Pebek jest firmą rodzinną o całkowicie polskim kapitale. Obecnie zatrudnia 150 osób, znajduje się na
Dolnym Śląsku w         mieście Świdnica. Pebek sp.z o.o. istnieje na rynku od wielu lat. Przez lata podstawową
działalnością spółki było wykonywanie         robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
Firma wykonała „pod klucz” wiele inwestycji budowlanych         stanowiących wizytówkę miasta Świdnicy. W jej
dorobku są zarówno duże obiekty użyteczności publicznej jaki budownictwo           ogólne m.in. szpital, sale
sportowe,  hale  produkcyjne,  obiekty  przemysłowe,  budynki  mieszkalne.  W  2008  rozpoczął  się  proces
restrukturyzacji, modernizacji oraz dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa. Miłość do betonu i wiara w to, że z
takiego materiału jesteśmy w stanie zrobić rzeczy niesamowite - doprowadziła nas do rozwinięcia 3 głównych
gałęzi  działalności:  PEBEK-DESIGN,  PEBEK-PREFABRYKACJA  i  PEBEK-BETON  TOWAROWY.  Beton  to  materiał
stwarzający ogromne możliwości projektowe. Nie tylko pod względem kształtów i rozmiarów, ale także barw,
faktur i zabezpieczenia powierzchni. Najnowsze technologie produkcji pozwalają nam uzyskać materiał dający się
zaprzeczać tradycyjnemu wyobrażeniu o betonie. Jego parametry techniczne i estetyczne pozwalają realizować
nawet  najbardziej  wyrafinowane  projekty.  Przy  czym  beton  wciąż  pozostaje  materiałem  bezpiecznym,

http://www.guardian-czestochowa.com/
http://www.sunguardglass.com/
http://www.glasstime.com/
http://www.guardian-czestochowa.com/
http://www.sunguardglass.pl/
http://www.guardian.com/


Biuletyn SARP
nr 9/2015, 08.12.2015 r.

Stowarzyszenia Architektów Polskich | SARP
00-950 Warszawa ul. Foksal 2

tel. 22 827 87 12, fax 22 827 87 13

 

Biuletyn SARP 9/2015 | 11

mrozoodpornym, ogniotrwałym. www.pebekdesign.com  /stoisko nr 23/

 

 Grupa  Nowa  Gala  jest  jednym  z  czołowych  polskich  producentów
płytek ceramicznych z ponad 20-letnią tradycją. Dostarczamy najwyższej
jakości  gresowe  płytki  ceramiczne  w  różnorodnych  formatach.
Niepowtarzalna  kolorystyka  i  ekskluzywne  warianty  wykończenia
powierzchni  oferują  inwestorom  i  biurom  architektonicznym

praktycznie nieograniczone możliwości projektowania inwestycji.  Nasze produkty charakteryzują się wysokimi
parametrami technicznymi, doskonale nadają się zarówno do wykończenia wnętrz, jak również zewnętrznych
elewacji, tarasów, schodów, balkonów. Poprzez wieloletnie doświadczenie wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze
obiektów inwestycyjnych. Oferujemy indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia oraz wygodny proces
realizacji zamówień za pośrednictwem sieci bezpośrednich dystrybutorów w całej Polsce. /stoisko nr 24/

 

 

 

  Od 16 lat firma Meadow Group Polska oferuje na polskim rynku produkty i kompleksowe usługi zarówno dla
klientów komercyjnych, jak i indywidualnych. Minibaseny spa, baseny z przeciwprądem wody Aquatrainer Swim
Spa  oraz  Aquasport  Swim Spa,  to  urządzenia  dla  osób  ceniących  relaks  w  wodzie.  Dzięki  ich  optymalnym
wymiarom,  łatwej  instalacji  i  różnorodnej  gamie  kolorystycznej  można  je  instalować  także  na  małych
powierzchniach i aranżować odpowiednio do otaczającej przestrzeni. Meadow Group oferuje również szeroki
wybór saun i łaźni projektowanych indywidualnie na zamówienie klienta oraz eleganckie meble do stref spa i
wellness  charakteryzujące  się  nowoczesnym  wzornictwem  oraz  najwyższą  jakością  wykonania.  Dzięki
rozwiązaniom proponowanym przez Meadow Group  można stworzyć wyjątkowe całoroczne strefy relaksu w
domu, ogrodzie czy na tarasie,  a  nawet w blokach i  apartamentowcach.  Adres:  ul.  Przekorna 33/3,  02-971
W a r s z a w a ,  t e l . :  + 4 8  6 6 2  0 3 4  5 0 3  ;   
sprzedaz@meadowgroup.pl;  www.meadowgroup.pl  www.hydropool.pl  /stoisko  nr  25/  

 

KOŁO jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości ceramiki sanitarnej. Innowacyjna marka z ponad 50-
letnią historią cieszy się doskonałą reputacją w świecie projektowania łazienek. KOŁO jest częścią globalnej Grupy
Geberit, światowego lidera w segmencie produktów sanitarnych i rozwiązań systemowych. Marka KOŁO od lat
wspiera polskich projektantów, architektów i twórców sztuki użytkowej, a także interesuje się wpływem obiektów
architektonicznych na przestrzeń miejską. Od 17 lat organizuje konkurs na projekt łazienki publicznej, a od tego
roku zapoczątkowała i aktywnie wspiera inicjatywę miejskich aktywistów "Nie Olewamy Miasta". Sam Konkurs
KOŁO na projekt koncepcyjny toalety publicznej - to ciesząca się szerokim uznaniem inicjatywa społeczna firmy.

http://www.pebekdesign.com
http://meadowgroup.pl/kategoria-produktu/wellness/minibaseny/
http://meadowgroup.pl/kategoria-produktu/wellness/baseny-swim-spa-z-przeciwpradem/
http://meadowgroup.pl/kategoria-produktu/wellness/baseny-swim-spa-z-przeciwpradem/aquatrainer-swim-spa/
http://meadowgroup.pl/kategoria-produktu/wellness/baseny-swim-spa-z-przeciwpradem/aquatrainer-swim-spa/
http://meadowgroup.pl/kategoria-produktu/wellness/baseny-swim-spa-z-przeciwpradem/aquasport-swim-spa/
http://www.meadowgroup.pl/
http://www.hydropool.pl/
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Prace konkursowe ocenia jury, w którym zasiadają najlepsi polscy architekci. Każda edycja, to zaproszenie do
debaty,  w  poszukiwaniu  najlepszych  rozwiązań  w  obszarze  toalety  miejskiej  plus,  pełniącej  jednocześnie
dodatkowe, praktyczne funkcje. /stoisko nr 26/

 

 Firma Klinkier Przysucha specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości
wyrobów  klinkierowych.  W  naszej  ofercie  można  znaleźć:   płytki
elewacyjne, parapety, kształtki, daszki i schody, które dzięki unikatowej
kolorystyce  i  specjalnej  technologii  tworzą  zestaw,   pozwalający  na
zbudowanie stylistycznie spójnego i harmonijnego systemu, zarówno w
przypadku elewacji  wszelkiego rodzaju   budynków,  jak  i  elementów

małej architektury i ogrodzeń. Dzięki nowo powstałej, ultranowoczesnej fabryce jesteśmy w stanie  stworzyć
płytki klinkierowe w niespotykanej dotąd, niepowtarzalnej kolorystce o nieregularnej, szorstkiej strukturze lica.
Nasze  wyroby są symbolem najwyższej trwałości,  jakości  i  estetyki  i  synonimem trafionej,  długoterminowej
inwestycji. /stoisko nr 27/

 

 Cegły i  płytki  ręcznie formowane Vandersanden  słyną z  najwyższej
jakości, wytrzymałości i estetyki. Charakteryzują się bardzo  szerokim
spektrum  zastosowania:  od  elewacji  wszelkiego  rodzaju  budynków

poprzez  obiekty  małej  architektury,  aż  po wnętrza.   Niezwykle  bogata  oferta  kolorystyczna w połączeniu  z
możliwością wyboru różnego rodzaju wiązania, barwy fugi czy formatu, dostarcza nieograniczonych możliwości
projektowych, zarówno dla architektury tradycyjnej, jak i nawet najbardziej nowoczesnych koncepcji.  /stoisko nr
28/

 

Forbo Flooring Systems  jest wiodącym producentem rozwiązań podłogowych. W swej kompleksowej ofercie
posiada wysokiej       jakości naturalne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe, okładziny meblowe oraz systemy
mat wejściowych łączące w sobie             funkcjonalność, bogatą kolorystykę i nowoczesne wzornictwo. Forbo
oferuje również możliwość przygotowania                                 spersonalizowanego projektu na życzenie klienta.
Uzupełnieniem oferty wykładzin są produkty instalacyjne, systemy                         przygotowania podłoża, akcesoria
wykończeniowe oraz produkty do pielęgnacji wykładzin. Z historią sięgającą roku 1863 Forbo ma na koncie biliony
metrów kwadratowych wykładzin sprzedanych  na całym świecie. Oddział w Polsce obchodzi w 2015 roku 20-lecie
działalności. Firma od lat konsekwentnie podąża drogą ekologii i zrównoważonych rozwiązań. Wszystkie produkty
Forbo  produkowane  są  zgodnie  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju.  Więcej  informacji :
www.forbo-flooring.pl  /stoisko  nr  29/
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SOPRO Polska to lider innowacji w branży chemii budowlanej, działający na polskim rynku od po nad 20 lat. Firma
oferuje najwyższej jakości produkty, które zdobyły uznanie fachowców z całego świata. Dzięki szczegółowym
badaniom i wieloletniemu doświadczeniu, produkty te zachowują najwyższe standardy jakościowe potwierdzone
europejskimi  certyfikatami,  gwarantujące  bezpieczeństwo i  trwałość.  Niewątpliwie  ważną częścią  oferty  jest
profesjonalne doradztwo techniczne, poparte wieloletnim doświadczeniem najlepszych specjalistów w branży.
Sopro,  ceniąc  wartość  fachowej  wiedzy,  wychodzi  naprzeciw  potrzebom  rynkowym,  dzieli  się  własnym
doświadczeniem,  dąży  do  tego,  aby  produkty  Sopro  zawsze  były  pierwszym  i  intuicyjnym  wyborem
profesjonalistów oraz wszystkich tych, którzy stawiają na niezawodne rozwiązania budowlane. Sopro – Marka
Największego  Zaufania. /stoisko nr 30/

 

 

 

  Spółka  Polflam  jest  jednym  z  najdynamiczniej  rozwijających  się
producentów szkła ogniochronnego w Europie. Technologia            
opracowana przez Polflam  gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań

związanych  z  ochroną  przeciwpożarową,  a  jednocześnie        pozwala  na  produkcję  szkła  o  wyjątkowych
parametrach funkcjonalnych i tańszego od innych. Spółka FR Solutions oferuje systemy przegród ogniochronnych.
Proponowane rozwiązania są bardzo efektowne, funkcjonalne, a jednocześnie charakteryzują się niskimi kosztami
realizacji i prostotą montażu. Szkło POLFLAM (EI 30, EI 60, EI 90, EI 120 oraz EI 180) może być stosowane w
systemach przegród bezramowych FR i BR oraz w każdym typie przeciwpożarowej stolarki otworowej. Szklane
ściany  ogniochronne  FR  i  BR,  pozbawione  ram  i  słupków,  pozwalają  na  lepsze  doświetlenie  wnętrz.  Dla
projektantów szczególne znaczenie ma możliwość stosowania szkła o imponujących wielkościach do 2200 x 4200
mm,  a  także  szkła  giętego.  Wszystkie  produkty  marki  POLFLAM  i  rozwiązania  FR Solutions  są  poddawane
badaniom  w  renomowanych  instytutach  notyfikowanych  w  kraju  i  za  granicą,  co  potwierdzają  stosowne
certyfikaty. /stoisko nr 31/

 

SOPREMA  Group założona w 1908 roku jako firma rodzinna, specjalizuje się w produkcji  systemów termo- i
hydroizolacyjnych dla  budownictwa i  inżynierii  lądowej.  W 2014 roku wygenerowała sprzedaż wartą 2 mld.
euro.  Systemy dachów zielonych Sopranature® to kompletne systemy od hydroizolacji  po warstwę roślinną,
ekstensywne,  półintensywne i  intensywne.  Żywice  Alsan® dla  hydroizolacji  posadzki  domu,  balkonu,  tarasu,
garażu  poliuretanowe  i  PMMA,  marek   ALSAN®  410,  500  i  770.  Hydroizolacja  dachów  płaskich  i  części
podziemnych  -  papy  bitumiczne  modyfikowane  SBS  cienkie,  bardzo  wytrzymałe  papy  Sopralene,  w  tym
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najnowszej generacji papy Sopralene Optima 4 GmF C3 FR, o żywotności przekraczającej 25 lat oraz dla dachów
chłodnych-  refleksyjne  Sopra®  Star.  Systemy  termoizolacji  dachów  płaskich  –  Sopratherm,  z  powłoką
hydroizolacyjną  bitumiczną  lub  PVC  oparte  na  rdzeniu  PIR,  dla  dachów  płaskich  nowych  obiektów  lub  do
termomodernizacji przekryć dachowych. REI20 do REI30, Uc do 0,14 W/m2xK. /stoisko nr 32/

 

Kingspan Sp. z o.o. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Kingspan Group Plc. Firma ma swoją siedzibę w
Lipsku (woj. mazowieckie) i produkuje izolacyjne płyty warstwowe,  dachowe i ścienne oraz szeroki asortyment
drzwi chłodniczych i  akcesoriów. Flagowym produktem  firmy Kingspan są płyty z  ognioodpornym rdzeniem
izolacyjnym IPN. W 2015 roku do produkcji została wprowadzona  najnowsza generacja tego rdzenia o nazwie
handlowej   IPN-QuadCore.  Płyty  z  tym  rdzeniem  posiadają  niespotykane  dotychczas  na  rynku  parametry
izolacyjne  (wsp.  lamda  0,018  W/mK),  ulepszone  właściwości  przeciwpożarowe  oraz  40-letnią  gwarancję  na
właściwości izolacyjne i  konstrukcyjne. Ponadto, możliwość 100 % recyklingu i  zerowy wpływ na środowisko
naturalne pozwalają na tworzenie budynków zeroenergetycznych i spełnienie przyszłych wymagań technicznych
UE już dziś. /stoisko nr 33/

http://www.kingspan.com/

