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Biuro ZG SARP

Konkurs SARP nr 1017

 

Muzeum  Śląska  Opolskiego  przy  udziale  Stowarzyszenia  Architektów  Polskich  O/Opole,  ogłasza
jednoetapowy  konkurs  architektoniczny  na  opracowanie  koncepcji  rozbudowy  Muzeum  Czynu
Powstańczego w Górze Św. Anny

więcej informacji pod poniższym linkiem:

http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/267-konkurs-sarp-nr-1017-na-opracowanie-konce
pcji-architektoniczno-urbanistycznej-rozbudowy-muzeum-czynu-powstanczego-w-gorze-sw-anny

 

http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/267-konkurs-sarp-nr-1017-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-rozbudowy-muzeum-czynu-powstanczego-w-gorze-sw-anny
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/267-konkurs-sarp-nr-1017-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-rozbudowy-muzeum-czynu-powstanczego-w-gorze-sw-anny
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Biuro ZG SARP

Konkurs SARP nr 1018

więcej informacji pod poniższym linkiem:

https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl/

 

Partnerzy SARP (SARP Marketing)

SunRoof nowym partnerem SARP. Dachy
solarne 2w1 to przyszłość architektury

Jaką  technologię  wybrać,  by  zamieniła  cztery  kąty  w  dom  przyszłości?  Budynek  wspierający
zrównoważony  rozwój,  praktyczny  i  atrakcyjny  pod  względem  designu.  Taki  Smart  House
wykorzystujący odnawialne źródła energii, by przekształcić je w prąd i ciepło na własny użytek, za
które  właściciel  nie  będzie  dodatkowo  płacił.  Jaki  system  stanowi  klucz  do  osiągnięcia  takiej
samowystarczalności?  Odpowiedź  to:  dach  solarny  2w1.  Taki  innowacyjny  produkt,  będący

https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl/
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połączeniem technologii modułów monokrystalicznych z architekturą budynku, oferuje firma SunRoof,
która właśnie dołączyła do grona partnerów SARP.

Czym jest inteligentny dach solarny?

Inteligentny dach, który wykorzystuje światło słoneczne i zamienia je w energię elektryczną? Tak!
Wytwarza  darmowy  prąd,  którego  wystarczy  do  zasilenia  domowych  sprzętów  i  zapewnienia
odpowiedniego poziomu ciepła, np. gdy planuje się montaż ogrzewania podłogowego czy sufitowego.
Więc  gdy  galopująca  inflacja  spędza  sen  z  powiek  inwestorom,  można ocalić  domowy budżet  przed
równie szybko rosnącymi cenami energii elektrycznej. Wybór technologii jutra rodem ze Szwecji, a
więc niezwykle wydajnego dachu SunRoof 2w1, będzie się zwyczajnie opłacał.

Dachy solarne to nowoczesne systemy, w których zwykłe dachówki zastąpiono monokrystalicznymi
modułami typu glass-glass. Są one ultralekkie i cienkie, jak i najbardziej wytrzymałe. Zapewniają
doskonały  design  i  mają  dłuższą  żywotność  w  porównaniu  z  innymi,  alternatywnymi  opcjami
dostępnymi  na  rynku.  Autorski  sposób  montażu  sprawia,  że  dachy  2w1  łatwo  integrują  się  z
materiałami o różnych kształtach i kolorach.



Biuletyn SARP
nr 19/2021, 17.12.2021 r.

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

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

 

Biuletyn SARP 19/2021 | 4

Oprócz dachów solarnych ekosystem SunRoof obejmuje również fasady fotowoltaiczne i carporty oraz
technologię do inteligentnego zarządzania energią. Pozwala ona właścicielowi domu śledzić całkowite
zużycie energii i obserwować, ile prądu wytwarza dach zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi.

Ponadto, jeśli jest się posiadaczem lub planuje się zakup auta elektrycznego lub hybrydowego typu
plug-in,  warto  rozważyć  budowę  stacji  ładowania  przy  domu.  Istnieje  bowiem  możliwość
wykorzystania dachu solarnego w carporcie, który, podobnie jak w przypadku domu, zebrane światło
słoneczne zamieni w prąd i wykorzysta go do zasilenia baterii samochodu.

Design  in  Sweden  -  taka  etykieta  przywodzi  na  myśl  coś  funkcjonalnego,  innowacyjnego,
ekologicznego i niezawodnego. W przypadku najnowszej technologii SunRoof nie jest inaczej. W końcu
Szwedzi na energii odnawialnej i minimalistycznym designie znają się jak mało kto.

Dowiedz się więcej na: sunroof.pl

Konkurs architektoniczny: Design Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2021

http://sunroof.pl
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By  spopularyzować  technologię  dachów  solarnych  firma  SunRoof  po  raz  kolejny  organizuje
międzynarodowy konkurs  architektoniczny.  Zadanie  konkursowe polega na  zaprojektowaniu  wizji
domu lub carportu przyszłości z dachem solarnym SunRoof przy użyciu BIMobject oraz Grenton Smart
Home System.

Pula nagród wynosi  7000 euro,  przy czym dla studentów architektury przewidziana jest  jeszcze
nagroda dodatkowa – płatny staż w szwedzkim lub polskim oddziale SunRoof.
Prace  można  nadsyłać  do  20  stycznia  2022  roku.  Więcej  szczegółów  oraz  regulamin  na
stronie: contest.sunroof.se.

Tegorocznym partnerem konkursu jest SARP.

 

Biuro ZG SARP (SARP Marketing)

TARASOLA

Ta historia to opowieść o ambicji,  determinacji  i  konsekwencji.  To podjęcie ryzyka i  postawienia
wszystkiego na jedną kartę. Zainwestowanie wszystkich oszczędności, sprzedaż mieszkania i podróż

https://contest.sunroof.se/
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po „ złote runo” do Włoch. Nieskomplikowane zadaszenia, pierwsze montaże w wynajętym garażu i
powolny acz systematyczny rozwój. Każdy następny wyjazd to powiększenie oferty produktowej i
zwiększanie  zasięgu  działań  firmy.  Taki  scenariusz  dotyczy  wielu  firm  startujących  na  rynku  lat  ’90
tych. Było trochę działań intuicyjnych, trochę chaotycznych, ale wszystko było podporządkowane
rozwojowi. Tylko rozwój pozwala funkcjonować firmie i tylko dobrze wyznaczone cele doprowadzają do
sukcesu. Smak ryzyka, to smak szampana – Drappiere - marka szampana jako jeden z  elementów
komunikacji  marki  Tarasola z partnerami biznesowymi. Wydawałoby się,  że tak będzie dalej,  ale
ambicje rosły wprost proporcjonalnie do powiększającej się grupy odbiorców. Zaczęły pojawiać się
autorskie  rozwiązania  techniczne,  wprowadzanie  coraz  to  nowszych  technologii,  materiałów.
Konsekwencją  tych  decyzji  było  opatentowanie  własnych  rozwiązań  konstrukcyjnych.  Zespół
konstruktorski rozbudowywał się w miarę potrzeb rynku, jak i powiększania oferty handlowej. Pojawiły
się  lamelowe  (  bioklimatyczne  ),  automatyczne  aluminiowe  zadaszenia  oraz  rosnąca  gama
materiałowych  wykończeń  dachu.   Te  strategiczne  decyzje  wprowadziły  firmę  na  inny  poziom
rozpoznawalności produktu oraz większe możliwości ekspansji na rynku krajowym i zagranicznym.
Determinacja właściciela doprowadziła do tak szybkiego przyrostu zamówień, że tylko chwila minęła a
trzeba  było  rozbudowywać  firmę.  Tak  powstał  w  strefie  ekonomicznej  nowoczesny  zakład
produkcyjny.  Biura projektowo – konstruktorskie z całym parkiem maszynowym. Logistyka,  Biuro
Obsługi Klienta z sekcjami dedykowanymi branżom oraz grupom zawodowym. To stwarza doskonałe
okazje  do  organizacji  spotkań  i  rozmów  bezpośrednich,  które  dużo  więcej  wnoszą  w  relacje
partnerskie, czy biznesowe. Takimi relacjami zainteresowany jest właściciel, nawiązując do budowania
więzi zespołowej, jak w sporcie. Jako były zawodnik piłkarski ma świadomość jak ważne jest zaufanie i
wspólna walka o najważniejsze cele. Dynamiczny rozwój firmy i marki powoduje czy raczej mobilizuje
do podejmowania wyzwań, które są niestandardowe - wymagają zespołu ludzi z wyobraźnią, zgranego
na wielu płaszczyznach i nie bojących się ryzyka czy pracy nad skomplikowanymi konstrukcjami i ich
realizacjami. Ważną rolę  w projektowaniu odgrywa modułowość konstrukcji, która daje dużo większe
możliwości dopasowania się do istniejącej już przestrzeni lub jej tworzenia. Te wszystkie działania są
konsekwencją pomysłu na firmę nowoczesną, innowacyjną opierającej się na własnych rozwiązaniach i
pomysłach.  To  doceniają  partnerzy  firmy,  klienci  biznesowi  i  indywidualni  korzystający  z
doświadczenia i kreatywności zespołu Tarasoli. Czas nieubłaganie biegnie do przodu, stale pojawiają
się nowe wyzwania, ale także problemy. Aluminium, materiał którego cena szybuje wciąż do góry,
braki  w  dostawach  elementów  elektryczno  –  elektronicznych.  Zawierane  kontrakty  i  planowe
zabezpieczanie  się   na  wypadek  rynkowych  perturbacji  oraz  rosnące  potrzeby  firmy,  spowodowały  
podjęcie decyzji budowy „inteligentnego” magazynu, który będzie dbał o stany towarowe i sprawnie
je wydawał. To 5 tys. m2 kwadratowych wysokiego składowania który już powstaje… będzie się działo.
Od  wielu  lat  systematycznie  firma  rozwija  swoją  sieć  partnerską  w  Europie.  Jesteśmy  obecnie  we
wszystkich krajach europejskich budując rozpoznawalność marki jak i produktów oferowanych w co
raz  to  obszerniejszym  portfolio.  Wkrótce  nowe  rozwiązania  i  nowe  propozycje  automatycznych
aluminiowych zadaszeń. Taka to historia, która rozpoczęła się w Nałęczowie niedaleko Lublina.
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„Tworzymy komfortową przestrzeń dla ludzi do spędzania wolnego czasu tam, gdzie sobie
tego wymarzą - w ogrodzie, na balkonie czy dachu wieżowca” to motto które prezes firmy
Tarasola Piotr Garbacz realizuje wytrwale prawie od 20 lat.
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Wspomnienie

Z  wielką  przykrością  informujemy  o  śmierci  Prezesa  firmy  JAGA  p.  Grzegorza  Rajma,  wielkiego
przyjaciela  architektów  oraz  SARP,  również  jako  Partnera  SARP  

 


