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Elitarne grono firm wspierających nas 
w VII edycji kampanii pokazuje, że moc-
na marka i silna jakość broni się na ryn-
ku. Oczywiście, nadal pozostaje wiele do 
zrobienia. Pojawiają się nowe zagroże-
nia. Trudno też mówić o triumfie jakości 
nad ceną... Mimo to, od 2008 roku, po-
woli ale jednak, zmienia się w tej materii 
świadomość klientów, co najbardziej bu-
dujące. Firmy biorące udział w tegorocz-
nej edycji, dostrzegają te zmiany i wie-
dzą, że mocna marka i wysoka jakość 
daje przewagę konkurencyjną nie tylko 
im ale przede wszystkim ich klientom! 

Jakość użytych materiałów oraz 
usług, to gwarancja pozytywnego efektu 
każdego przedsięwzięcia budowlanego. 
Coraz więcej uwagi przykładają do tego 
zagadnienia nie tylko producenci, lecz 
także pozostali uczestnicy procesu inwe-
stycyjnego. Przedstawicieli środowiska 
inwestorów, deweloperów, architektów 
i wykonawców zaprosiliśmy więc do po-
dzielenia się opiniami na temat jakości. 
Producentów i usługodawców zapytali-
śmy, w jaki sposób mocna marka i wyso-
ka jakość pomagają im oraz ich klientom 
w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Jak co roku podkreślamy, że na jako-
ści nie można oszczędzać!

Dominik Suwiński
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
PWB MEDIa

Firmy uczestniczące w kampanii

Mocna Marka  
i wysoka jakość 
przewagą konkurencyjną
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OVO Grąbczewscy 
Architekci

Oskar Grąbczewski
Nie bez 
przyczyny jedną 
z klasycznych, 
witruwiańskich 
cech dobrej 
architektury jest 
firmitas – trwałość.

Jakość materiałów budowlanych jest czymś 
zupełnie podstawowym dla tworzenia dobrej ar-
chitektury. Możemy wymyślić fantastyczny pro-
jekt, jeśli jednak będzie on zrealizowany z mate-
riałów kiepskiej lub wątpliwej jakości, ostatecz-
ny efekt okaże się rozczarowujący – zarówno 
dla autorów, jak i użytkowników budynku.

Warto pamiętać, że jakość materiałów bu-
dowlanych przekłada się również na jakość 
użytkowanego budynku. Jeżeli wykonamy ele-
wację z dobrej cegły klinkierowej to rezultatem 
będzie 100 lat bezproblemowej eksploatacji fa-
sady. Przeważnie budujemy coś, co przetrwa 
nas i będzie służyło przyszłym pokoleniom, dla-
tego warto o to zadbać. Nie bez przyczyny jed-
ną z klasycznych, witruwiańskich cech dobrej 
architektury jest firmitas – trwałość.

Dzisiaj mamy do dyspozycji naprawdę bar-
dzo szeroki wachlarz produktów wysokiej ja-
kości. Co więcej, architekci mają możliwość in-
dywidualnego projektowania wielu elementów. 
Jest to sytuacja wręcz idealna, kiedy można au-
torski zamysł doprowadzić aż do detalu i oddać 
w realizacji za pomocą przygotowanych „pod 
wymiar” materiałów i rozwiązań.

Budimex 
Nieruchomości

Henryk Urbański
Prezes Zarządu

Wysokiej jakości 
rozwiązania to 
trwałość, wiele lat 
niskokosztowego 
użytkowania, 
a w konsekwencji 
– wymierna 

oszczędność dla mieszkańców.

Proces realizacji zadania deweloperskiego 
przebiega w kilku etapach. Na każdym należy 
zwracać uwagę na jakość – dotyczącą zarów-
no projektu architektonicznego, jak i materiałów 
budowlanych czy wykonawstwa.

Pracujemy z najlepszymi – regułą stało się, 
że generalnym wykonawcą naszych inwestycji 

Mocna Marka  
i wysoka jakość 
przewagą konkurencyjną

LaTo jakoścI 2014 – VII EDycja



jest Budimex SA. Wspólnie dbamy o stosowa-
nie dobrych i solidnych materiałów. Sprawdza-
my certyfikaty jakościowe i bezpieczeństwa. 
Nasi dostawcy muszą wykazać się odpowied-
nią wiedzą i doświadczeniem.

Wysokiej jakości rozwiązania to trwałość, wie-
le lat niskokosztowego użytkowania, a w konse-
kwencji – wymierna oszczędność dla miesz-
kańców. Dla przykładu dobrej jakości okna czy 
materiały termoizolacyjne to w przyszłości niż-
sze koszty ogrzewania, a przez to i utrzymania 
nieruchomości. Jakość użytych materiałów ma 
również wpływ na komfort mieszkania (akusty-
ka, estetyka, bezpieczeństwo).

Orbis S.A.
Małgorzata Morek
Dyrektor ds. Rozwoju Franczyzy  

Inwestując 
w jakość, zyskujemy 
przewagę 
konkurencyjną.

Coraz więcej wła-
ścicieli obiektów hote-
lowych, działających 

na polskim rynku niezależnie, decyduje się na 
współpracę partnerską z jedną z sieci międzyna-
rodowych. Franczyzą zainteresowani są również 
inwestorzy, którzy decydują się na wybudowanie 
nowego hotelu. Jedni i drudzy dostrzegają zalety 
wynikające z przystąpienia do grupy hoteli funk-
cjonujących pod znaną marką oraz korzystają-
cych ze sprawdzonego know-how. Dzięki znanej 
i cenionej marce hotel szybko zyskuje rozpozna-
walność oraz silną pozycję na rynku. Rozpozna-
walna i międzynarodowa marka kojarzy się go-
ściom z określonym standardem, jakością oraz 
poczuciem bezpieczeństwa. Hotel markowy jest 
hotelem pierwszego wyboru, co pozytywnie 
wpływa na osiągane wyniki operacyjne. Inwestu-
jąc w jakość, zyskujemy więc przewagę konku-
rencyjną i umacniamy swoją pozycję na rynku.

STRABAG Sp. z o.o.

Alfred Watzl
Członek Zarządu

Używanie 
materiałów 
budowlanych 
wysokiej jakości 
przede wszystkim 
polepsza wyniki 
ekonomiczne.

Wysoka jakość usług i niezawodność stoso-
wanych przez Grupę STRABAG materiałów za-

FLOWCRETE Polska
Piotr Jakóbczak
Dyrektor Handlowy

Flowcrete Polska jest 
producentem i dystry-
butorem żywicznych 
systemów posadzko-
wych, od 20 lat z suk-
cesami działającym na 
rynku. Nieustannie dba-
my o – niezbędną 

w branży chemii budowlanej – najwyższą ja-
kość naszych produktów. Jest ona niezmiernie 
ważna dla korzystających z naszych materiałów 
firm wykonawczych z kraju i zagranicy. Dzięki 
bardzo dobrym parametrom posadzek marki 
Flowcrete nasi partnerzy mogą z powodzeniem 
konkurować nawet o duże, wymagające i presti-
żowe projekty, a ich klienci są w pełni zadowo-
leni nie tylko z fachowej realizacji projektu, lecz 
także z doskonałej jakości użytego materiału.

Posadzka żywiczna Peran STB
Peran STB to zacierany system posadzkowy 

na bazie bezbarwnej, bezrozpuszczalnikowej 
żywicy epoksydowej i barwionego piasku kwar-
cowego. Odznacza się bardzo wysoką odpor-
nością mechaniczną – na ścieranie, na zaryso-
wania i na uderzenia. Dzięki temu doskonale 
nadaje się do zastosowania w pomieszcze-
niach narażonych na duże obciążenia wynikają-
ce z intensywnego ruchu pieszego i kołowego. 
Jeśli dodatkowo wymagana jest odpowiednia 
antypoślizgowość posadzki, można zastoso-
wać system w wersji Structure – charakteryzują-
cy się chropowatą fakturą. Zaletą posadzki jest 
również atrakcyjny wygląd, wynikający z zawar-
tości wielokolorowych mieszanek kruszywa 
kwarcowego.

B
u

il
d

e
r  3

6 
lip

ie
c 

20
14

pewnia realizację bardzo dobrej jakości dróg 
i autostrad, wysokiej klasy budynków użytecz-
ności publicznej, jak centra handlowe, czy pro-
jektów elektrowni wiatrowych i innych innowa-
cyjnych rozwiązań dla sektora energetyki od-
nawialnej.

Stawiamy na jakość, bo to właśnie ona po-
zwala nam na budowanie stabilnej pozycji na 
rynku i rozwój naszej oferty. Używanie mate-
riałów budowlanych wysokiej jakości przede 
wszystkim polepsza wyniki ekonomiczne Spół-
ki, która nie traci milionów złotych na usuwa-
nie usterek czy wad. Ta niezawodność i szyb-
kość realizacji robót w konsekwencji wzmacnia 
i trwale buduje naszą przewagę konkurencyjną. 
Projekty realizowane przez Grupę STRABAG 
są wysoko oceniane i nagradzane przez wy-
bitnych polskich inżynierów i techników. STRA-
BAG odebrał dwie nagrody główne podczas 
gali finałowej Konkursu PZITB Budowa Roku 
2013 – za realizację Dworca PKP i Galerii Kato-
wickiej oraz odbudowę umocnień brzegu mor-
skiego w Kołobrzegu. To dla Spółki najlepsza 
rekomendacja.

WAYMAN

System WAYMAN
System WAYMAN to rozwiązanie polecane 

biurom projektowym, które muszą zarządzać 
kilkoma projektami jednocześnie, z wykorzysta-
niem metody zadaniowej. Rzetelną ocenę sytu-
acji w firmie przedstawiają czytelne raporty opi-
sujące m.in. zaawansowanie postępu prac oraz 
przewidywaną liczbę godzin niezbędnych do 

zakończenia projektu. System pozwala także na 
tworzenie bilansu finansowego zawierającego 
informacje na temat wysokości kosztów ponie-
sionych w trakcie realizacji poszczególnych eta-
pów przedsięwzięcia. NOWOŚĆ – na stronie 
www.wayman.pl dostępne są filmy w formie 
prezentacji, które na praktycznych przykładach 
obrazują, czym jest WAYMAN, jak działa i jakie 
są jego zastosowania. Prezentacje on-line po-
dzielone są na kilkuminutowe, zamknięte tema-
tycznie części, z którymi można się zapoznać 
bez konieczności odrywania się na dłużej od 
codziennych czynności. Każdy z filmów opa-
trzony jest krótkim opisem funkcji, którą przed-
stawia, dzięki czemu łatwo wybrać ten, który 
dotyczy interesującego nas tematu. Więcej in-
formacji udziela wyłączny dystrybutor w Polsce 
– firma AEC Design www.aecdesign.pl 
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NOVOL

Paweł Olewiński
Dyrektor Marketingu Wyrobów  
dla Budownictwa

NOVOL, jako amba-
sador programu Budu-
jemy Sportową Polskę 
i członek Klubu Sporto-
wa Polska, wspiera 
działania zmierzające 
do budowy i poprawy 
infrastruktury sportowej 

w Polsce. Bezpieczne i trwałe rozwiązania pro-
ponowane przez firmę NOVOL zostały wielo-
krotnie docenione – zarówno przez wykonaw-
ców, użytkowników, jak i przez niezależne orga-
nizacje. Przy tworzeniu nowych rozwiązań fir-
mowe laboratorium badawczo-rozwojowe kła-
dzie również duży nacisk na aspekty związane 
z bezpieczeństwem ekologicznym. Przewaga 
dla firmy na konkurencyjnym rynku budowana 
jest dziś przez świadomego użytkownika, który 
stając się aktywnym uczestnikiem, coraz czę-
ściej dokonuje własnych, trafnych wyborów.

W ofercie firmy NOVOL znajdziemy bardzo 
szeroki wachlarz nawierzchni tworzonych z my-
ślą o aktywności fizycznej zarówno w obiektach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Rozwiązania 
technologiczne proponowane przez firmę  
NOVOL spełniają wymagania europejskich 
standardów i norm (PN-EN 14877, PN-EN 
14904, PN-EN 1177:2009, PN-EN 13813,  
PN-EN15330) oraz posiadają certyfikaty nieza-
leżnych laboratoriów i stowarzyszeń (m.in. ITB, 
TÜV Rheinland, IAAF, ITF).

Lakiery NOVOFLOOR – 
oznakowanie poziome obiektów 
sportowych
Oznakowanie poziome obiektów sportowych, 

tzw. kolorowe linie, to przysłowiowa „kropka 
nad i” każdej realizacji. Ich trwałość i stabilność 
kolorystyczna jest równie ważna jak trwałość 
nawierzchni, na których są aplikowane.
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W  ofercie  firmy  NOVOL  (grupa  produktowa 
NOVOFLOOR) znajdziemy wyroby, które wyko-
rzystywane są przez szerokie grono wykonaw-
ców, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wielo-
letnie  doświadczenie  w  zakresie  doboru  kolo-
rów,  wykwalifikowana  kadra  oraz  współpraca 
z  renomowanymi  dostawcami  surowców  gwa-
rantują najwyższą  i,  co  równie ważne, stabilną 
jakość lakierów NOVOFLOOR.
Zastosowane pigmenty, żywice oraz specjal-

ne  środki  gwarantują  wysoką  odpornością  na 
zmienne warunki atmosferyczne, m.in. promie-
niowanie UV.
Sumaryczna sprzedaż lakierów NOVOFLOOR 

w  2013  roku  umożliwiłaby  oznakowanie  prawie 
1900  obiektów  sportowych  (przy  zakładanym 
przez producenta zużyciu lakieru na m2).

VELUX Polska

Jacek Siwiński
Dyrektor Generalny

Moim  zdaniem  siła 
marki VELUX tkwi m.in. 
w  jakości okien dacho-
wych, czego dowodem 
jest  niesłabnące  uzna-
nie  użytkowników  na 
całym  świecie.  To  rów-
nież  efekt  odpowie-

dzialnej filozofii biznesowej, polegającej na tym, 
że  dostarczamy  klientom  wysokiej  klasy  pro-
dukty,  ale  również  jesteśmy  znani  z  wysokich 
standardów  jakości  obsługi.  Takie  podejście 
buduje  trwałą  przewagę  konkurencyjną  i  gwa-
rantuje solidne podstawy biznesu dla nas i na-
szych partnerów handlowych. Przewaga VELUX 
polega na zaufaniu do rozwiązań technicznych 
oraz dobrych perspektyw rozwoju biznesu dzię-
ki  sprawdzonej  i  wiarygodnej  strategii  firmy. 
Utrzymanie  tej przewagi wymaga ciągłego do-
skonalenia,  dlatego w  ciągu  dwóch  lat  VELUX 
zainwestował w Polsce ponad 250 mln  zł,  aby 
wprowadzić na rynek nową generację okien.

Nowa Generacja okien VELUX GLL
Drewniane okna VELUX GLL  to więcej świa-

tła  dziennego,  większy  komfort  użytkowa-
nia,  a  także  mniejsze  zużycie  energii.  Dzię-
ki  nowej  technologii  zwanej  ThermoTechno-
logy™  zredukowano  jego  współczynnik  prze-
nikania  ciepła  do  Uw  1,3  W/m2K.  Zastoso-
wanie  szarego  materiału  wysokoizolacyjnego 
EPS  do  ocieplenia  ramy  i  skrzydła,  przy  jed-
noczesnym  zwiększeniu  szyby  nawet  o  10% 
sprawia,  że  okno  ma  lepszy  bilans  energe-
tyczny.  Wyposażone  w  wygodne  otwieranie 
z  podłużnym  uchwytem  u  góry  zintegrowa-
nym  z wentylacją  lub  klamką  od  dołu  (typ  B). 
Okno posiada  najwyższą,  czwartą  klasę  prze-

B
u

il
d

e
r  3

8 
lip

ie
c 

20
14

LATO JAKOŚCI 2014 – VII EDYCJA

puszczalności  powietrza  dzięki  systemowi  do-
datkowych  uszczelek  na  skrzydle.  Hartowa-
na  szyba  zewnętrzna  chroni  przed  żywiołami, 
a  klejona  szyba  wewnętrzna  gwarantuje  bez-
pieczeństwo  domowników  w  razie  jej  stłucze-
nia. Oblachowanie zewnętrzne ma nowe kształ-
ty  i  mniej  widocznych  śrub,  dlatego  okno  wy-
gląda  znacznie  estetyczniej.  Przeznaczone  do 
montażu w dachach o nachyleniu 15-90° w każ-
dym  pokryciu  na  standardowej  lub  obniżonej 
o 4 cm głębokości. Cena produktu w rozmiarze 
78 x 118 cm: 1440 zł.

DOKA Polska

Optymalna wydajność – szybkie  
i sprawne deskowanie
Powstająca w Katowicach Silesia Star to kom-

pleks  dwóch  8-kondygnacyjnych  budynków 
biurowych  o  łącznej  powierzchni  użytkowej  
27 tys. m2. Do realizacji stropów wykonawca za-
stosował system panelowy Dokadek 30 z głowi-
cami opadowymi, które pozwalają na uzyskanie 
szybszych – w porównaniu do metod  tradycyj-
nych – rotacji potencjałem deskowania przy jed-
noczesnej redukcji sprzętu na budowie.
Betonowanie powierzchni typowej kondygna-

cji nadziemnej o pow. 2,2 tys. m2 jest realizowa-
ne w trzech taktach. Założono potencjał szalun-
ku stropowego Dokadek na  jedną całą kondy-
gnację oraz demontaż paneli do 5 dni od beto-
nowania.  Takie  rozwiązanie  umożliwia w  chwili 
betonowania  trzeciego  taktu  rozpoczęcie  de-

montażu paneli z pierwszego etapu  i wykorzy-
stanie ich do montażu pierwszej działki kolejnej 
kondygnacji.  Odprężenie  stropu  poprzez  zdję-
cie głowic opadowych i wtórne podparcie stro-
pu następuje po kolejnych 5 dniach.
Jeśli wykonawca chciałby zastosować dla tej 

budowy  tradycyjny system dźwigarowy do de-
skowania  stropu,  to  aby  zachować  identyczny 
postęp  prac,  musiałby  uwzględnić  znaczne 
zwiększenie  ilości  potrzebnego  sprzętu  oraz 
podwyższenie  liczebności  ekip  szalunkowych. 
Dodatkowo  na  całość  powierzchni  szalunku 
stropowego  potrzebowałby  dużo  większego 
potencjału poszycia sklejkowego, które przy ty-
lu zaplanowanych rotacjach musiałoby być kilka 
razy wymieniane.
Rozwiązanie  zaproponowane  przez  firmę  

Doka  gwarantuje  optymalną  wydajność  pod 
względem nakładów czasu pracy, łatwość mon-
tażu  i  demontażu oraz  użycie  niewielkiej  ilości 
komponentów systemu usprawniające logistykę 
budowy.

BUDIMEX

Ewelina Karp-Kręglicka
Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości

Budimex  należy  do 
grona  największych  firm 
budowlanych w Polsce. 
  Realizujemy  ponad 
100  kontraktów  rocz-
nie. Są to zarówno kon-
trakty  infrastrukturalne 
– drogowe  i kolejowe – 

jak  i  z  dziedziny  budownictwa  ogólnego  oraz 
energetyki. Przy  tak dużej  skali  realizacji  inwe-
stycji  nie  tylko  dotrzymujemy  terminów,  lecz 
także  osiągamy bardzo  dobre wyniki  w  zakre-
sie jakości.
Potwierdzeniem tego faktu są między innymi 

prowadzone przez GDDKiA rankingi jakości ro-
bót  poszczególnych  wykonawców,  w  których 
Budimex zawsze plasuje się w grupie najlepiej 
ocenianych  i  systematycznie  poprawiających 
swoje wyniki.
Wprowadziliśmy w organizacji wskaźnik oce-

ny zgodności wyników badań z obowiązujący-
mi standardami jakości – Quality Conformance, 
który w roku 2013 wyniósł 93%, a w pierwszym 
kwartale 2014 roku – 95%.
Tak dobre wyniki osiągamy dzięki wysoko wy-

kwalifikowanej kadrze oraz sprawnie działające-
mu  systemowi  kontroli  jakości.  Jednym  z  jego 
elementów jest zbiór procedur. Ich przestrzega-
nie nie tylko gwarantuje niezmiennie wysoką ja-
kość  pracy,  lecz  także  zapewnia  doskonalenie 
procesów. W Budimeksie został wdrożony Zinte-
growany System Zarządzania, obejmujący sys-
tem zarządzania jakością wg PN-EN ISO 90001, 
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system zarządzania środowiskowego wg PN-EN 
ISO 14001, system zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy wg PN-N-18001 oraz sys-
tem zapewnienia jakości oparty na wymaga-
niach Natowskiego standardu AQAP 2110.

Budimex posiada własne, bogate zaplecze 
laboratoryjno-technologiczne. Umożliwia ono 
prowadzenie efektywnej bieżącej kontroli jako-
ści robót budowlanych oraz analizę powyko-
nawczą. Obecnie laboratoria spółki rozmiesz-
czone są w osiemnastu rejonach Polski. W roku 
2012 laboratorium centralne Budimeksu otrzy-
mało akredytację z Polskiego Centrum Akredy-
tacji (AB1414), która jest obiektywnym i niepod-
ważalnym dowodem na to, że organizacja dzia-
ła zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza licz-
bę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli 
i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyj-
nych rozwiązań.

Do realizacji każdego zadania podchodzimy 
z ogromną starannością i zaangażowaniem. 
Dzięki temu jesteśmy solidnym, cenionym na 
rynku partnerem biznesowym.

EXPOM

Nowoczesna zabudowa 
balkonowa
New Perfect ViewTM to nowoczesny, prze-

suwno-rozwierny system szklanych, bezszpro-
sowych zabudów balkonów, loggi i tarasów. Za-
daniem zabudowy jest ochrona przed hałasem 
i czynnikami atmosferycznymi. Główny element 
stanowią szklane formatki osadzone w jednej 
płaszczyźnie w aluminiowych prowadnicach. 
Formatki mogą swobodnie poruszać się zarów-
no w prawą, jak i lewą stronę, dodatkowo mogą 
przejeżdżać przez naroża i kąty. Otwarte for-
matki stanowią wąski pakiet szyb. Czterorolko-
wy, precyzyjny układ jezdny oraz łożyskowane 
elementy pozwalają na zachowanie trwałości 
systemu i cichą pracę zabudowy. Możliwość 
otwarcia każdego panelu pozwala na komforto-
we mycie szyb. Istotną przewagą NPVTM jest 
układ kompensacyjny oraz trwały mechanizm 
jezdny.
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PPG DECO Polska

Piotr Nowacki
Brand Managers Leader

No-name czy znana 
marka? Takie pytanie 
często zadajemy sobie 
przy wyborze produktu, 
usługi czy firmy part-
nerskiej, z którą zamie-
rzamy rozpocząć 
współpracę. Zastana-

wiamy się, co będzie lepsze – renomowany pro-
dukt, który oznacza gwarancję jakości i nieza-
wodność czy też jego tańszy zamiennik, „na 
papierze” pozornie niewiele odbiegający od 
oryginału. Jakie są argumenty „za”, a jakie 
„przeciw”? Często czynnikiem decydującym 
jest cena. Ale ostatecznie to usługi wysokiej ja-
kości spełniają wymagania świadomego klien-
ta. Oczywiście, jakość zwykle musi kosztować 
nieco więcej niż standard, a na pewno więcej 
niż bylejakość. Konsument świadomy wie, że 
kupując markowy produkt, poza gwarancją ja-
kości otrzymuje coś więcej – bezpieczeństwo, 
serwis oraz obsługę posprzedażową.

Firmy, które stawiają sobie za cel trwałe ist-
nienie na rynku budowlanym, zwykle widzą po-
trzebę konkurowania przez jakość świadczo-
nych usług czy wyrobów. Te czynniki są często 
kluczowymi przy wyborze produktów w branży 
chemii budowlanej. Dlatego też produkty marek 
Dekoral Professional i Sigma Coatings są tak 
wysoce cenione i szeroko stosowane przy reali-
zacji projektów budowlanych oraz inwestycji, 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

Grand Hotel Tiffi Iława w kolorach 
Sigma Coatings i Dekoral
Pięciogwiazdkowy Hotel Tiffi w Iławie cha-

rakteryzuje się innowacyjnymi rozwiązaniami 
architektonicznymi – połączeniem zabudów 
gipsowo-kartonowych z materiałami naturalny-
mi, takimi jak drewno i kamień. Przy realizacji 
ogromne znaczenie miała jakość materiałów 
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budowlanych, które potrafiłyby podkreślić indy-
widualny charakter projektu oraz zagwaranto-
wać trwałość. Dlatego przy malowaniu oraz za-
bezpieczeniu ścian, sufitów, tynków oraz ele-
wacji użyto produktów marki Dekoral Professio-
nal oraz Sigma Coatings, których właścicielem 
jest firma PPG.

Obiekt posiada również gabinety odnowy 
biologicznej oraz SPA. To miejsca, w których 
szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo oraz 
komfort gości. Przy pracach wykończeniowych 
postawiono na linię produktów Sigma Coatings, 
przeznaczonych w szczególności do pomiesz-
czeń służby zdrowia oraz dla osób wrażliwych, 
m.in.: farby Polymatt oraz Superlatex Classic. 

Prace wykończeniowe przeprowadziła firma 
Agrodex.

SOPRO Polska

Dariusz Zalewski
Z-ca Dyrektora Zarządzającego 
ds. Marketingu

W Sopro wierzymy, 
że marka to nie tylko 
znaczek, ale pewnego 
rodzaju obietnica zło-
żona naszym klientom. 
Od niemal 20 lat stale 
nadaje ona kierunek 
rozwoju i motywuje do 

podążania drogą postępu. Swoją uwagę kon-
centrujemy na nieustannym optymalizowaniu 
tego, co sprawdzone, i rozwijaniu nowych, wy-
biegających w przyszłość rozwiązań. Konse-
kwentnie inwestujemy w badania naukowe, po-
zwalające tworzyć innowacyjne systemy pro-
duktów najwyższej jakości, potwierdzonej cer-
tyfikatami niezależnych i uznanych instytucji na-
ukowych. Dążymy do tego, aby produkty Sopro 
zawsze były pierwszym i intuicyjnym wyborem 
profesjonalistów i wszystkich tych, którzy sta-
wiają na niezawodne rozwiązania budowlane. 
To właśnie unikalna technologia, bezpieczeń-
stwo produktów oraz profesjonalne doradztwo 
sprawiają, że nasza oferta jest wyjątkowa.

Sopro DF10 Design Fuga Flex 1-10 mm
Jest to uhonorowana prestiżowym tytułem 

Wybór Roku 2014 i nagrodą TopBuilder 2014 
cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zapra-
wa do okładzin ceramicznych i z kamienia natu-
ralnego, także o grubości poniżej 4 mm. Efekt 
perlenia i technologia Hydrodur® zapewniają ła-
twość czyszczenia oraz zwiększoną wytrzyma-
łość na przenikanie wody i zabrudzenia, dzięki 
czemu rozwój bakterii, pleśni i mikroorgani-
zmów jest utrudniony. To sprawia, że fuga do-
skonale sprawdzi się w pomieszczeniach oraz 
w obszarach zewnętrznych i na basenach. Tech-

nologia OPZ® gwarantuje ponadto trwałość ko-
lorów i odporność na tworzenie osadów wa-
piennych. Szeroka gama kolorystyczna i możli-
wość uszlachetnienia produktu złotym lub 
srebrnym brokatem pozwalają na wiele aranża-
cyjnych eksperymentów.

ULMA  
Construccion Polska

Jolanta Szymanowska
Dyrektor Marketingu

Projekt uwzględnia-
jący rachunek ekono-
miczny i harmonogram 
budowy, produkty o pa-
rametrach zapewniają-
cych szybki i bezpiecz-
ny montaż, wreszcie 
niezawodna logistyka – 

to dość oczywiste trio decydujące o jakości ofe-
rowanych przez nas usług. Nad każdą z tych 
składowych staramy się nieustanie pracować, 
jednak mając na uwadze rynek obfitujący w co-
raz bardziej oryginalne projekty architektonicz-
ne, kładziemy szczególny nacisk na możliwość 
zaoferowania klientowi starannie przemyśla-
nych, indywidualnych rozwiązań. W przypadku 
konstrukcji żelbetowych, których nie da się roz-
wiązać za pomocą deskowań inwentaryzowa-
nych, doskonale sprawdza się system MK, który 
w ostatnim roku zdał celująco test na uniwersal-
ność m.in. na budowie Galerii Warmińskiej 
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w Olsztynie. To zdecydowanie  jedna z  tych  re-
alizacji, które potwierdzają naszą gotowość do 
zmierzenia się z każdym wyzwaniem. Wizytów-
kę  obiektu  stanowi  ażurowa  ściana  fasadowa 
o dł. 140 m i wys. 24 m, wylewana w całości na 
budowie.  Deskowanie  ażurów  zaprojektowano 
jako  specjalną,  bardzo  szczelną  i  dodatkowo 
wzmocnioną  konstrukcję.  Istotne  utrudnienie 
stanowił  tu ponadto  łukowy kształt dwóch mo-
dułów  ściany,  wymuszający  odpowiednie  wy-
profilowanie szalunku. Oczekiwane skosowanie 
krawędzi  betonu  umożliwił  specjalny  kształt  li-
stew fazujących, opracowanych na potrzeby te-
go projektu, a następnie opatentowanych przez 
naszą  firmę. Wszystkie „wybitki” przygotowano 
w halach montażowych Centrów Logistycznych 
ULMA.

CENTRUM PROMOCJI 
JAKOŚCI STALI

Hanna Popko
Specjalista ds. produktu

Stal  zbrojeniowa  ze 
znakiem jakości EPSTAL 
jest  gatunkiem  sta-
li  zbrojeniowej  najchęt-
niej wybieranym zarów-
no przez wykonawców, 
jak  i  projektantów  kon-
strukcji  żelbetowych. 

Dzieje  się  tak  nie  tylko  ze względu na wysoką 
jakość  tej  stali,  lecz  także  jej  szeroką  dostęp-
ność. Stal EPSTAL jest produkowana przez naj-
większych  polskich  producentów  stali  zbroje-
niowej,  co  sprawia,  że  jest  łatwo  osiągalna  na 

terenie całego kraju. Ponadto stal EPSTAL wy-
różnia się najwyższą jakością. Jest to stal o wy-
sokiej ciągliwości (klasa C wg Eurokodu 2) oraz 
wysokiej  wytrzymałości  (klasa  A-IIIN  wg  PN-
B-03264:2002).  Nie  mniej  ważne  są  gwaran-
cja stabilności procesu produkcji oraz spełnie-
nie  wymagań  wytrzymałościowo-odkształce-
niowych z dużym marginesem bezpieczeństwa, 
co zapewnia certyfikat EPSTAL.
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AUSTROTHERM

Medal Europejski dla Austrotherm 
EPS 035 EXPERT
Firma Austrotherm, Rzetelny Producent Styro-

pianu ze znakiem jakości Gwarantowany  
Styropian, została odznaczona Medalem Euro-
pejskim za perymetryczne płyty fundamentowe 
Austrotherm EPS 035 EXPERT. Płyty EXPERT to 
materiał termoizolacyjny nowej generacji, cha-

rakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami 
cieplnymi, odpornością na niszczące działanie 
wody oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. 
Materiał posiada również jeden z najlepszych 
współczynników przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 
[W/mK], a tym samym spełnia najwyższe euro-
pejskie standardy. W dobie rosnących cen ener-
gii warto dokonać rozsądnego wyboru już na 
etapie zakupu materiałów termoizolacyjnych. Za-
kup produktów dobrej jakości to gwarancja uda-
nej inwestycji i oszczędności na długie lata użyt-
kowania budynku.

CEMEX Polska

Nawierzchnie dekoracyjne  
Deco Stone
CEMEX na równi z jakością stawia na inno-

wacyjność, a potwierdzeniem tego faktu jest 

LATO JAKOŚCI 2014 – VII EDYCJA
systematyczne poszerzanie portfela betono-
wych produktów i usług specjalistycznych. 
Przykładem mogą być betonowe nawierzchnie 
dekoracyjne DECO STONE, które zapewniają 
tworzenie nieszablonowych powierzchni pio-
nowych, wykorzystując bogatą paletę barwni-
ków i rodzajów kruszca. Produkt ten daje moż-
liwość poznawania niestandardowego sposo-
bu wykorzystania standardowego materiału,  
jakim jest beton. DECO STONE jest idealny do 
zastosowania jako budulec placów, chodni-
ków, ścieżek rowerowych, podjazdów garażo-
wych i parkingów. DECO STONE to doskonała 
alternatywa dla tradycyjnych nawierzchni (kost-
ka brukowa, asfalt). Zastosowanie go gwaran-
tuje oryginalny i wyjątkowy wygląd naszego  
otoczenia.

KREISEL Technika 
Budowlana

Szczepan Gawłowski
Prezes Zarządu

O sukcesie na rynku 
chemii budowlanej de-
cyduje nie tylko wyso-
ka jakość produktów 
i usług. Nie mniej waż-
ne jest doświadczenie 
i rozpoznawalność 
marki. Firma KREISEL 

działa w Polsce od ponad dwudziestu lat. Dzię-
ki konsekwentnie realizowanej strategii staliśmy 
się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek 
w branży. Sukces zawdzięczamy także zaan-
gażowaniu klientów w kształtowanie wzajem-
nych relacji oraz temu, że aktywnie wsłuchuje-
my się w ich sugestie. Staramy się na co dzień 
z determinacją i zaangażowaniem budować 
pozytywne relacje oraz dbać o satysfakcję 
klientów naszej firmy. Ich zadowolenie i zaufa-
nie jawi się jako podstawowa miara jakości ofe-
rowanych produktów. Dostrzegamy też rezulta-
ty tak jasnego przekazu.

Wysoko odkształcalny  
klej do płytek Expert 4
Zaprawa Expert 4 firmy Kreisel służy do 

przyklejania wszystkich rodzajów płyt: kamien-
nych z marmuru, granitu, trawertynu, piaskow-
ca, bazaltu, łupka, andezytu i innych, oraz 
płytek ceramicznych, terakotowych, klinkiero-
wych, gresowych, w tym wielkoformatowych, 
ściennych i podłogowych. Może być użyty 
do podłoży zarówno sztywnych, jak i podat-
nych na odkształcenia, dobrze lub słabo przy-
czepnych, wewnątrz i – w przypadku zastoso-
wania płytek mrozoodpornych – na zewnątrz 
budynków, w tym także na tarasach i balko-
nach (o spadku >2%). Idealna do przyklejania  

płytek mozaikowych. 
Zaprawą tą można 
przyklejać płytki tak-
że w basenach oraz 
saunach. Zalety tego 
produktu to m.in. bar-
dzo wysoka odkształ-
calność, wodo- i mro-
zoodporność, odpor-
ność na naprężenia 
termiczne, brak prze-
barwień płytek (bia-
ła zaprawa klejąca) 
oraz uniwersalność 
zastosowań, zarówno 
jeśli chodzi o płytki, jak i podłoże.

OKNOPLAST

Energooszczędne okno 
Winergetic Premium Passive
Unikalność okna Winergetic Premium Passive 

od OKNOPLAST zawiera się w niezwykłej formie 
profilu, będącej autorskim projektem firmy. Ma 
to przełożenie na wyrafinowaną estetykę oraz 
poprawia właściwości cieplne okna. Okno mini-
malizuje straty ciepła, dzięki czemu pozwala 
osiągnąć komfort cieplny przy mniejszym zuży-
ciu energii. 

Okno zostało wyposażone w innowacyjne 
zbrojenie, które jest kombinacją wytrzymałe-
go wzmocnienia stalowego i bariery termicz-
nej SpaceBlock, składającej się m.in. z ae-
rożelu, materiału dotychczas wykorzystywa-
nego m.in. w budowie statków kosmicznych.  
Dzięki przełomowej konstrukcji okno może być 
stosowane w domach pasywnych nawet jako 
duże, otwierane przeszklenie, również w wer-
sji kolorowej.  Wyposażone w szybę o Ug=0,3 
osiąga współczynnik przenikalności cieplnej na 
rewelacyjnym poziomie Uw=0,6 W/m2K.Fo
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Wielkie 
Brytyjskie 
Ostrza

Made in Sheffield
Miasto Sheffield, położone w środkowej Anglii, to miejsce o bardzo bogatej prze-

szłości. Jego historia od lat związana jest z przemysłem stalowym oraz wyrobem 
wszelkiego rodzaju produktów z tego surowca. Swój udział w budowie renomy 
Sheffield ma również firma Jewel Blade Ltd., która od ponad 85 lat produkuje znane 
na całym świecie najwyższej jakości ostrza przemysłowe.

Jewel znaczy jakość
W fabryce Jewel Blade każdego roku powstaje ponad 60 milionów ostrzy. Lata 

praktyki pozwoliły na wypracowanie doskonałego procesu produkcji, który sprawił, 
że ostrza tej marki nie mają sobie równych pod względem jakości, trwałości oraz 
precyzji wykonania. Spełnienie wszystkich wymagań klientów, będące nadrzędnym 
celem firmy, stało się możliwe m.in. dzięki nieustannemu zaopatrywaniu odbiorców 
w dowolne rozmiary ostrzy, w pożądanych przez nich ilościach.

Ostrza z serii premium
Najnowszą propozycją w ofercie Jewel Blade jest seria ostrzy przemysłowych 

XL Premium. Wyróżnia się ona przede wszystkim wykonaniem z wysokiej jako-
ści stali o zawartości węgla 1,25% oraz polerowanym wykończeniem, które mini-
malizuje ryzyko rdzewienia. W ramach serii XL Premium, składającej się z najbar-
dziej popularnych rozmiarów ostrzy, dostępne są dwie gamy produktów: SILVER 
i GOLD. Ostrza z gamy GOLD są dodatkowo wzmocnione powłoką z azotku ty-
tanu (TiN), zwiększającą trwałość ostrzy nawet 8-krotnie. Dodatkową zaletą serii  

XL Premium jest szeroki wachlarz opcji 
pakowania, dostosowanych do potrzeb 
i oczekiwań klientów.

   Już w Polsce!
Sukcesy Jewel Blade zostały docenione 

w 2003 roku, kiedy to producent z Sheffield 
stał się częścią uznanego koncernu Swan-
n-Morton, specjalizującego się w produk-
cji ostrzy i skalpeli chirurgicznych. Od te-
go czasu rozwój firmy znacząco przyspie-
szył, o czym świadczy fakt, że ostrza mar-
ki Jewel Blade dostarczane są obecnie do 
ponad 52 krajów na całym świecie. W 2013 
roku firma JK Surgical Sp. z o.o., wyłącz-
ny przedstawiciel koncernu Swann-Mor-
ton w Polsce, rozpoczęła sprzedaż ostrzy 
Jewel Blade na polskim rynku. Dzięki temu 
krajowi odbiorcy mogą już przekonać się 
o najwyższej jakości i nienagannej trwało-
ści Wielkich Brytyjskich Ostrzy. 
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Elitarne grono firm wspierających nas 
w VII edycji kampanii pokazuje, że moc-
na marka i silna jakość bronią się na ryn-
ku. Oczywiście, nadal pozostaje wiele do 
zrobienia. Pojawiają się nowe zagroże-
nia. Trudno też mówić o triumfie jakości 
nad ceną... Mimo to od 2008 roku powoli 
ale jednak, zmienia się w tej materii świa-
domość klientów, co najbardziej budują-
ce. Firmy biorące udział w tegorocznej 
edycji dostrzegają te zmiany i wiedzą, że 
mocna marka i wysoka jakość dają prze-
wagę konkurencyjną nie tylko im, ale 
przede wszystkim ich klientom! 

Jakość użytych materiałów oraz usług 
to gwarancja pozytywnego efektu każde-
go przedsięwzięcia budowlanego. Coraz 
więcej uwagi przykładają do tego zagad-
nienia nie tylko producenci, lecz także 
pozostali uczestnicy procesu inwestycyj-
nego. Przedstawicieli środowiska inwe-
storów, deweloperów, architektów i wy-
konawców zaprosiliśmy więc do podzie-
lenia się opiniami na temat jakości. Pro-
ducentów i usługodawców zapytaliśmy, 
w jaki sposób mocna marka i wysoka ja-
kość pomagają im oraz ich klientom 
w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Jak co roku podkreślamy, że na jakości 
nie można oszczędzać!

Dominik Suwiński
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
PWB MEDIa
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JEMS Architekci

Marcin Sadowski
Architekt

Architekci, którzy 
dbają o jakość 
architektury 
i uprawiają 
swój zawód 
odpowiedzialnie, 
dbają również 
o jakość używanych 

produktów. Jest to naturalne.

Architekci, którzy dbają o jakość architektury 
i uprawiają swój zawód odpowiedzialnie, dbają 
również o jakość używanych produktów. Jest to 
naturalne. Jakość produktów jest niejednokrot-
nie przedmiotem sporu architekta z wykonaw-
cą. Na szczęście rynek dojrzewa, oczekiwania 
inwestorów stają się wyższe, o czym świadczy 
poprawa jakości wykonywanych w Polsce bu-
dynków.

Źródłem problemu w zamówieniach publicz-
nych jest kwestia interpretacji marki referencyj-
nej, opisu stosowanego produktu. Istnieje prze-
konanie, że jesteśmy w stanie za pomocą opi-
su zdefiniować parametry estetyczne i wszyst-
kie parametry użytkowe bez odwołania wprost 
do konkretnego produktu. Cechy produktów 
są niejednokrotnie różne, złożone i powiąza-
ne. Anonimowy opis jest w wypadku wielu pro-
duktów niewykonalny, a tam, gdzie taki opis po-
wstaje, tworzy się pole dla wielu nieporozumień. 
I wybierania materiałów niskiej jakości.

MKUO ProNatura
Konrad Mikołajski
Prezes Zarządu

W przypadku 
takiej inwestycji, 
jaką realizujemy, 
nie ma mowy 
o przypadkowości.

W odniesieniu do ja-
kości zastosowanych 

materiałów budowlanych przy budowie Zakła-
du Termicznego Przekształcania Odpadów dla 
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolital-
nego  podstawową kwestią jest zapewnienie 
sprawdzonych i doświadczonych dostawców, 
a także odpowiedniej organizacji pracy. W przy-
padku takich inwestycji nie ma mowy o przy-
padkowości – zatwierdzając danego dostawcę 
bierzemy pod uwagę np. to, czy konkretna wy-
twórnia ma odpowiedni sprzęt, posiada certyfi-
katy oraz wewnętrzny system zapewnienia jako-

Mocna Marka  
i wysoka jakość 
przewagą konkurencyjną

LaTo jakoścI 2014 – VII EDycja



ści. Wykonawca każdorazowo przedstawia pro-
pozycję dostawców, która następnie jest wni-
kliwie analizowana przez zespół Inżyniera Kon-
traktu oraz Zamawiającego. Ponadto, sam Wy-
konawca posiada System Zapewnienia Jako-
ści, który również został zatwierdzony przez Za-
mawiającego i Inżyniera Kontraktu. Dodatkowo, 
zgodnie z warunkami kontraktowymi narzucili-
śmy Wykonawcy obowiązek zapewnienia cer-
tyfikowanego laboratorium budowlanego, któ-
re pobiera próbki betonu i dokonuje analizy ja-
kości betonu.

ECHO INVESTMENT

Piotr Gromniak
Prezes Zarządu

Jakość i rodzaj 
użytych 
materiałów 
stanowi podstawę 
w trakcie procesu 
certyfikowania  
budynków.

Dobra jakość materiałów budowlanych i wy-
soka jakość wykonania to warunki podstawowe, 
które muszą być spełnione przy realizacji pro-
jektów w standardzie oferowanym przez Echo 
Investment. Bez dobrych materiałów i dobrego 
wykonawstwa po prostu nie można zrealizować 
dobrego projektu.

Jakość realizacji jest w naszych projektach 
kluczowa z kilku powodów: po pierwsze, bu-
dynki komercyjne, które pozostają w naszym 
portfolio przez wiele lat stanowią stabilne i sta-
łe źródło przychodów – wynikające z zastoso-
wanej jakości: trwałość, bezawaryjność i niższe 
koszty utrzymania to istotny element generowa-
nia zysków. Po drugie – jakość i rodzaj użytych 
materiałów stanowi podstawę w trakcie proce-
su certyfikowania  budynków. Certyfikaty eko-
logiczne są na dzisiejszym rynku komercyjnym, 
w klasie budynków oferowanych przez Echo In-
vestment, jednym z podstawowych dokumen-
tów wymaganych przez potencjalnych inwesto-
rów. Po trzecie, ww. standard jest bardzo szyb-
ko weryfikowany przez klientów. Wśród naszych 
partnerów są m.in. największe światowe kor-
poracje, które stawiają bardzo wysokie wyma-
gania jakościowe, bazując na wieloletnich do-
świadczeniach. 

Budowanie pozycji firmy w długofalowej per-
spektywie  wymaga świadomego  i bezkom-
promisowego podejścia do jakości materiałów 
i usług – nieprzypadkowo nazwa największego 
z naszych dotychczasowych projektów – war-
szawskiego Q22 – nawiązuje do łacińskiego 
słowa Qualitas. 

wiedzą, że jeśli kupią nasze produkty, to będą 
z tego wyboru zadowoleni – zero problemów, 
maksimum satysfakcji.

Farba wewnętrzna lateksowo-
silikonowa ALPOL AF 615
Unikatowe połączenie najwyższej jakości 

spoiw lateksowych i żywic silikonowych pozwo-
liło stworzyć produkt charakteryzujący się do-
skonałą odpornością na ścieranie i szorowa-
nie na mokro. Farba AF 615 przeznaczona jest 
do wykonywania powłok malarskich na wszyst-
kich nośnych podłożach mineralnych i orga-
nicznych. Tworzy trwałą, a jednocześnie ela-
styczną powłokę. Polecana jest do malowania 

powierzchni o podwyższonych wymogach hi-
gieniczno-sanitarnych oraz narażonych na du-
że obciążenia, np. w przedszkolach, szkołach, 
obiektach służby zdrowia, biurach, hotelach, 
restauracjach, korytarzach, klatkach schodo-
wych, łazienkach, kuchniach i wszędzie tam 
gdzie powłoki wymagają wysokiej odporności 
i zdolności do wielokrotnego zmywania. Farba 
dostępna jest w kolorze białym oraz w kolorach 
palety barw ALPOL.

AMWIN

Maciej Winter
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju  
i Nowych Klientów

Od początku istnie-
nia firmy Amwin mot-
tem jej działania jest 
„Jakość w każdym de-
talu”. Naszym celem 
jest udzielenie Inwesto-
rowi wyróżniającego się 

na tle konkurencji wsparcia na każdym etapie 
realizacji. Naszą filozofię firmy realizujemy 
w oparciu o kompetentny i elastyczny w działa-
niu zespół dyrektorów, inżynierów projektu, pro-
jektantów i pracowników fizycznych oraz po-
przez poszukiwanie przez kadrę sprawdzonych 
i optymalnych rozwiązań, realizowanych w krót-
kim terminie. W efekcie zapewniamy usługi naj-
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MOTA-ENGIL
Sławomir Barczak
Członek Zarządu  

Mota-Engil stawia 
na jakość, gdyż 
w perspektywie 
wieloletniej jest 
to rozwiązanie 
tańsze i bardziej 
opłacalne.

Dlaczego stawiamy na jakość? Po pierwsze, 
dlatego że nie opłaca się stosować materiałów 
o słabej jakości lub niesprawdzonych. Weryfika-
cja, jaką przechodzą materiały w procesie ich za-
twierdzania przez inżyniera, praktycznie wyklu-
cza zastosowanie materiałów innych niż te prze-
widziane w SIWZ. Po drugie, stosowanie materia-
łów niezgodnych z SST lub zatwierdzeniem inży-
niera wiązać się może z koniecznością usunięcia 
takiego materiału z budowy lub nawet rozbiórką 
elementu, jeśli do takiej sytuacji dojdzie. Oczy-
wiście na koszt wykonawcy. Po trzecie, koszty 
napraw już w okresie użytkowania obiektu przy 
tak wydłużonych okresach gwarancyjnych są 
ogromne i działają niestety na niekorzyść pod-
miotu, który takiej sytuacji się dopuścił.

Reasumując, Mota-Engil stawia na jakość, 
gdyż w perspektywie wieloletniej jest to rozwią-
zanie tańsze i bardziej opłacalne. Tylko spraw-
dzone materiały i rozwiązania dają gwarancję, że 
będą one na zakładanym poziomie.

ALPOL GIPS

Władysław Gumułka
Prezes Zarządu

W czasach dokonu-
jącej się właśnie rewo-
lucji informacyjnej, rynki 
stały się rynkami total-
nymi. Klient ma dostęp 
do niezliczonej ilości 
produktów i niezliczonej 

ilości informacji o nich. Przeprowadzanie selek-
cji w celu dokonania optymalnych wyborów sta-
je się coraz trudniejsze i coraz bardziej czaso-
chłonne. Ułatwieniem jest poszukiwanie pro-
duktu w określonej marce, o której wiemy, że 
może najbardziej odpowiadać naszym oczeki-
waniom (jakościowym, cenowym, serwisowym 
itp.). ALPOL buduje wizerunek swojej marki, do-
starczając na rynek produkt niezawodny i łatwy 
w aplikacji. Jego cena odpowiada zapotrzebo-
waniu rynku. Nasi rynkowi Partnerzy mają tego 
świadomość i dlatego chętnie z nami współpra-
cują, bo ułatwia im to konkurowanie. Ich klienci 
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wyższej jakości, a tym samym kreujemy war-
tość dla Inwestorów. Stawiamy na jakość w każ-
dym detalu, ponieważ z naszego doświadcze-
nia w ponad 141 realizacjach wynika, że mamy 
Inwestorów, którzy docenili perfekcyjne wyko-
nanie obiektów, co w efekcie przełożyło się na 
najniższe koszty utrzymania w ujęciu całego cy-
klu życia obiektu. Podstawą naszego dalszego 
rozwoju jest zaufanie, jakim obdarzyli nas Inwe-
storzy, dzięki którym zwiększamy konkurencyj-
ność na rynku.

Amwin – praktyczne i unikalne 
rozwiązania
Firma Amwin działa na rynku budowlanym 

już od 18 lat i zrealizowała ponad 141 hal i biu-
rowców w całej Polsce. Spółka oferuje współ-
pracę w kilku wariantach, takich jak „Projektuj”, 
„Buduj”, „Projektuj-Buduj” oraz „Projektuj-Do-
starcz Halę”. Każdy z modeli dostosowany jest 
indywidualnie do potrzeb i preferencji Inwesto-
ra. Wariant „Projektuj-Buduj” skierowany jest do 
doświadczonych Inwestorów, którzy dzięki za-
angażowaniu w rozmowy otrzymują w ryczałcie 
projekt i budowę od razu w najkorzystniejszej 

cenie. Przedsiębiorca otrzymuje wówczas od 
Amwin praktyczne i unikalne propozycje, co 
gwarantuje sprawdzone rozwiązania Qamwin 
i szybki termin realizacji. Amwi, jako jedna z nie-
wielu firm w Polsce posiada własne ekipy mon-
tujące konstrukcje, ściany, dach, prefabrykowa-
ne elementy żelbetowe oraz elewacje, które są 
kluczowe z punktu widzenia niskich kosztów 
eksploatacji. Inwestor otrzymuje zatem nie tylko 
produkt, ale gwarancję, że zostanie to zrobione 
na podstawie unikalnych projektów wykonaw-
czych Qamwin.

AUSTROTHERM

Anna Śpiewak
Prezes Zarządu

Nasze produkty nie 
należą do najtańszych, 
ale nie wynika to z wy-
sokiej marżowości, lecz 
z naszego poważnego 
i uczciwego stosunku 
do klientów. Głównym 
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czynnikiem cenotwórczym jest wsad materiało-
wy. Wszystkie typy naszych styropianów wytwa-
rzane są z czystego polistyrenu bez dodatku od-
padów styropianowych pochodzących z rynku 
wtórnego. Surowiec zawsze dozowany jest z za-
pasem, gwarantującym uzyskanie właściwych 
parametrów danej odmiany. Nasz styropian 
zwykle jest znacznie cięższy niż określone mini-
ma gęstościowe. Tylko wówczas mamy pew-
ność, że 100% naszych wyrobów spełnia wyma-
gane parametry. Produkty, które oferujemy, ma-
ją przynosić oszczędności, więc są takie, jakie 
sami chcielibyśmy kupować. Właściwa gęstość 
styropianu wydaje się prostą receptą na budo-
wanie sukcesu w oparciu o uczciwość.

AWBUD

Michał Wuczyński
Prezes Zarządu

AWBUD działa jako 
generalny wykonawca 
obiektów w czterech 
znaczących segmen-
tach rynku: budownic-
twie ekologicznym, 
przemysłowym, kubatu-

rowym i centrów handlowych. W segmentach 
tych staramy się obsługiwać najbardziej presti-
żowych klientów, taki jak Unilever, Pepsico, CMC, 
Unibail Rodamco, Adgar czy całą grupę najlep-
szych polskich marek. Nie ma innej drogi dotar-
cia do tych klientów niż przez ciągłe i systema-
tyczne budowanie własnej silnej marki. Najważ-
niejszym dla nas jest tak obsłużyć proces inwe-
stycyjny klienta, by ten zechciał współpracować 
z nami przy kolejnej inwestycji. Obsługą budowy 
zajmuje się zespół działający w ramach wdrożo-
nych w AWBUD systemów jakości, w tym certyfi-
kacji zgodnej z normą ISO 9001. Z budową i po-
realizacyjnie z klientem współpracują wyodręb-
nione piony kontroli technicznej oraz obsługi 
gwarancyjnej. Nasze biuro projektowe prowadzi 
zadania optymalizacyjne lub projektuje całość 
zadania w formule design&build. Staramy się, by 
szybkość reakcji na pojawiający się problem by-
ła naszym znakiem firmowym. Szczególnie waż-
ny jest nasz wizerunek dla tych naszych klientów, 
których inwestycje skierowane są do klienta koń-
cowego, tj. nabywcy mieszkania, najemcy czy 
użytkownika centrum handlowego. Staramy się 
ręka w rękę z naszymi klientami budować ten wi-
zerunek poprzez wspólne prowadzenie polityki 
bezpieczeństwa i wizualnej oprawy budów. Jed-
nym ze szczególnych procesów w ostatnich la-
tach była przebudowa Galerii Mokotów dla Uni-
bail Rodamco – budowa prowadzona na czyn-
nym centrum handlowym, niezakłócająca proce-
sów najmu i sprzedaży do klienta końcowego, 
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na której nikt nie ucierpiał, a wizualna strona bu-
dowy była precyzyjnie spójna z docelową archi-
tekturą wnętrz.

Grupa AWBUD SA – kompleksowe 
rozwiązania dla inwestycji
W tym roku Grupa AWBUD obchodzi 25-lecie 

działalności. Od 2011 jest notowana na podsta-
wowym parkiecie warszawskiej GPW. Specjali-
zuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji 
budowlanych w formule design&build, general-
nego wykonawstwa oraz wyspecjalizowanych 
usług wykonawczych w obszarze konstrukcji 
żelbetowych oraz instalacji mechanicznych. 
AWBUD oferuje kompleksowe rozwiązania dla 
inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowe-
go, centrów handlowych, budownictwa ekolo-
gicznego (energetyka odnawialna, utylizacja 
odpadów i oczyszczanie wód i ścieków) oraz 
przemysłu, w tym w szczególności farmaceu-
tycznego, spożywczego w ramach standardów 
GMP oraz przemysłu ciężkiego.

Potencjał osobowy AWBUD to około 650 za-
trudnionych specjalistów, w tym ok. 100 inży-
nierów, projektantów i kierowników projektów, 
ponad 120 cieśli i zbrojarzy oraz ok. 100 insta-
latorów.

BILFINGER 
INFRASTRUCTURE

Szymon Bieniek
Pełnomocnik Zarządu ds. ISO

Odpowiedzialność 
za budowę to dość zło-
żone zagadnienie. Za 
efekt końcowy odpo-
wiadają faktycznie czte-
ry strony: zamawiający, 
architekt, nadzór bu-

dowlany i wykonawca. Jednak podczas realiza-
cji główny ciężar spoczywa na zamawiającym, 
odpowiedzialnym za to, by wiedzieć, czego po-
trzebuje i co chciałby uzyskać, oraz wykonaw-
cy, który powinien wiedzieć, jak to zrealizować. 

To właśnie poziom jakości, czyli zdolności do 
zaspokojenia wymagań, sprawia, że współpra-
ca układa się dobrze lub źle. Technologie 
i sprzęt są ważne, ale przede wszystkim ludzie, 
ich doświadczenie i umiejętności dają przewa-
gę konkurencyjną. Dają komfort współpracy 
między stronami oraz możliwość prowadzenia, 
jakże trudnego w ostatnich czasach, dialogu.

CEMEX Polska

„Innowacyjny partner.  
Najwyższa jakość”
W CEMEX od lat stawiamy na innowacyjność 

oferty. Mamy ambicję bycia w tym obszarze na 
czołowej pozycji wśród producentów materia-
łów budowlanych nie tylko na polskim rynku. 
Rozwój ten obej-
muje zarówno ofe-
rowane produk-
ty czy wręcz kom-
pleksowe systemy 
rozwiązań, lecz 
także usługi. Trwa-
łym fundamentem jest najwyższa, powtarzal-
na jakość oferty CEMEX oraz partnerskie rela-
cje, które pozwalają na ciągły i efektywny dialog 
z klientami. Efektami są innowacyjne produk-
ty chemii budowlanej, cementy HSR, cementy 
portlandzkie, w tym oferowany pod nazwą han-
dlową „CEMextra”. Charakteryzuje się on wy-
sokim stopniem rozdrobnienia i najwyższą kla-
są wytrzymałości. Usługi CEMEX poszerzyła 
ostatnio oferta PRODOMO skierowana do inwe-
storów indywidual-
nych, obejmująca 
kompleksową reali-
zację budowy wyma-
rzonego domu.

CENTRUM PROMOCJI 
JAKOŚCI STALI

Stal zbrojeniowa EPSTAL
Stal zbrojeniowa certyfikowana znakiem  

EPSTAL wyróżnia się najwyższą jakością spo-
śród dostępnych gatunków stali zbrojeniowych. 
Jest to jedyny gatunek stali, który łączy w sobie 
dwie najważniejsze cechy: wysoką ciągliwość 
(klasa C wg Eurokodu 2) oraz wysoką wytrzy-
małość (klasa A-IIIN wg PN-B-03264:2002). 
Ponadto certyfikat EPSTAL gwarantuje stabil-
ność procesu produkcji oraz zapewnia spełnie-
nie wymagań wytrzymałościowo-odkształce-
niowych z dużym marginesem bezpieczeń-
stwa. Stal EPSTAL jest odporna na obciążenia 
dynamiczne, co ma szczególne znaczenie np. 
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w  konstrukcjach  mostowych  bądź  konstruk-
cjach posadowionych na terenach górniczych. 
Dla ułatwienia  identyfikacji stal EPSTAL posia-
da  również  napis  „EPSTAL”  nawalcowany  na 
każdym  pręcie,  w  odległościach  nie  mniej-
szych niż 1,5 m.

GRUPA PARADYŻ

Lucyna Badura
Dyrektor Systemów Jakości
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu 
Zarządzania Jakością

Siła marki  „Paradyż” 
wynika  z  wieloletniej 
dbałości  o  jakość  na-
szych  produktów  i  tro-
ski o relacje z partnera-
mi  i  klientami.  Od  wie-
lu  lat  konsekwentnie 

wdrażamy  szereg  innowacji  technologicznych, 
produktowych  i  organizacyjnych,  które  budują 
naszą przewagę konkurencyjną.
Grupa Paradyż to producent realizujący swo-

je wyroby w nowoczesnych dostępnych techno-
logiach produkcji ceramiki. W ofercie trzech ma-
rek należących do naszej firmy znajduje się po-
nad 3 tys. pozycji asortymentowych. Na zamó-
wienie  klientów  realizujemy  również  personali-
zowane  produkty  z  wykorzystaniem  druku  cy-
frowego, także z ciętego i zdobionego szkła.

Naturalna estetyka kolekcji 
Ceramiki Paradyż
Styl  nowoczesny  jest  aktualnie  jednym 

z głównych nurtów w aranżacji wnętrz, chętnie 
wybieranym przez osoby pragnące nadać swe-
mu  mieszkaniu  dynamicznego,  niepowtarzal-
nego charakteru. Dynamika ta ukryta jest – pa-
radoksalnie – w oszczędności oraz prostolinij-
ności form i kolorów. Ta sama zasada dotyczy 
wnętrz, w  których projektanci  czerpali  inspira-
cje wprost z natury. Surowość i chłód kamienia 
czy ciepło drewna  idealnie współgrają w mini-
malistycznych wnętrzach. Ukryty  potencjał  ta-
kiego wnętrza z łatwością można odkryć za po-
mocą  niewielkiej  liczby  dodatków. Wszystkim, 
którym odpowiada  naturalna  estetyka,  z  pew-
nością  do  gustu  przypadną  kolekcje  z  oferty 
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Ceramiki Paradyż. Inspirowane naturalnym ka-
mieniem kolekcje, takie jak „Explorer” marki 
Paradyż czy ekskluzywne „Onice”, „Perla”, czy 
„Agat by My Way” gwarantują estetyczną i ory-
ginalną przestrzeń. Zwolennicy ciepłego drew-
na, ale też doceniający funkcjonalność płytki 
ceramicznej, powinni zwrócić uwagę między 
innymi na kolekcję „Hasel”, „Thorno”, „Legnet-
to” czy „Pini”. Dodatkowo, wszystkim ceniącym 
sobie wygodę, uniwersalność i nowoczesność 
Grupa Paradyż poleca dekoracje szklane 
w różnych formatach, a także rozbudowaną 
ofertę usług związanych z cięciem i zdobie-
niem szkła na indywidualne zamówienie. Wię-
cej na www.paradyz.com

GRUPA PSB

Mirosław Lubarski
Dyrektor Marketingu

Centra budownic-
twa PSB-Profi tworzo-
ne są przede wszyst-
kim z myślą o obsłudze 
firm budowlanych, któ-
rych głównym celem 
jest sprawna obsługa 

zamówień klientów, optymalizacja logistyki do-
staw na budowę wg zasady just-in-time. We-
dług klientów placówki PSB-Profi:
-  wyróżniają się swoim wyglądem i nowocze-

snością,
- oferują dobre ceny i warunki płatności, 
- dysponują pełnym asortymentem,
- oferują materiały dobrej jakości,
- organizują szkolenia dla wykonawców,
- oszczędzają czas, 
- szybciej obsługują klientów,
- mają fachową obsługę,
- są elastyczne,

LATO JAKOŚCI 2014 – VII EDYCJA
- realizują szybkie dostawy,
- oferują korzystne terminy płatności,
-  zapewniają łatwy dostęp do materiałów w czę-

ści samoobsługowej,
- posiadają nowe strefy obsługi klientów.

Grupa Polskie Składy  
Budowlane S.A.
Placówki PSB-Profi
Grupa PSB z siedzibą w Wełeczu k. Buska-

Zdroju działa na rynku od 16 lat. Jest ona naj-
większą i najszybciej rozwijającą się siecią hur-
towni materiałów budowlanych oraz marketów 
„dom i ogród” w Polsce. Sieć Grupy PSB two-
rzy 428 składów budowlanych, 173 sklepy PSB
-Mrówka oraz 34 placówki PSB-Profi.

Placówki PSB-Profi – to hurtownie nowej ge-
neracji, mające na celu przede wszystkim ob-
sługę firm budowlanych. Oferują najbardziej 
znane i najlepsze marki producentów w Polsce. 
W większości są to istniejące placówki, których 
dotychczasowa infrastruktura obiektowa, struk-
tura organizacyjna i zarządzanie zostają udo-
skonalone w celu optymalizacji obsługi klien-
tów i inwestycji budowlanych różnego kalibru.

DEN BRAVEN EAST

Wojciech Majchrzycki
Dyrektor Zarządzający

Renoma firmy Den Bra-
ven zbudowana została 
na wysokiej jakości ofe-
rowanych produktów, 
doświadczeniu w klu-
czowych technologiach 
uszczelniaczy oraz za-

ufaniu odbiorców. Wiodąca pozycja na rynku 
to jednak nie tylko satysfakcja, lecz także wiel-
ka odpowiedzialność. Jesteśmy świadomi fak-
tu, że dzięki dostarczaniu niezawodnych pro-
duktów i rozwiązań wystawiamy pozytywne 
świadectwo nie tylko sobie, lecz także szere-
gom profesjonalistów, dla których materiały fir-
my Den Braven stanowią codzienne narzędzie 
pracy. Bez względu na to, czy nasze produk-
ty trafiają w ręce hobbystów-amatorów, czy do-

świadczonych wykonawców, naszym prioryte-
tem niezmiennie pozostaje troska o to, by lo-
go zielonej jaskółki, będącej symbolem marki 
Den Braven, zawsze utożsamiane było z jako-
ścią i zaufaniem.

Siła Mamuta – niezwykle mocny 
elastyczny klej Mamut Glue
Przeznaczony do wykonywania różnorod-

nych prac montażowych innowacyjny klej  
Mamut Glue firmy Den Braven odznacza się 
ponadprzeciętną siłą łączenia wszelkich mate-
riałów, począwszy od drewna 
i metalu, a skończywszy na szkle 
i kamieniu. Gwarantuje on dosko-
nałą natychmiastową przyczep-
ność oraz wyjątkowo wysoką wy-
trzymałość na obciążenia (aż do 
22 kg/cm2). Cechuje go przy tym 
bardzo dobra odporność na dzia-
łanie czynników zewnętrznych 
(wilgoć, woda i temperatury od 
-40°C do +90°C). Trwale ela-
styczny klej Mamut Glue wyróżnia 
się nie tylko pod względem 
wszechstronności i siły łączenia, 
lecz także dzięki bezpieczeństwu 
stosowania. Gwarantuje to neu-
tralna chemicznie oraz wolna od 
szkodliwych substancji formuła 
MS-polimerowa. Produkt prze-
znaczony jest zarówno do profe-
sjonalnego, jak i do domowego użytku, do 
wszelkich podłoży gładkich i porowatych oraz 
niemal wszystkich materiałów stosowanych we 
współczesnym budownictwie.

DOKA Polska

Sebastian Rogiński
Dyrektor Handlowy Regionu 
Wschód

Firma Doka jest jed-
ną z wiodących firm 
na świecie w technolo-
gii deskowań. Na ryn-
ku polskim istniejemy 
od 1993 roku i dajemy 
się poznać jako solid-

ny partner dla firm budowlanych. W ciągu ostat-
nich kilku lat prowadzimy politykę szczegól-
nie dynamicznego rozwoju, tak aby zwiększyć 
nasz udział w rynku, który ze względu na fun-
dusze unijne jest bardzo obiecujący. Obecnie 
w Polsce posiadamy cztery centra logistycz-
ne: w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wro-
cławiu. Dodatkowo w Lublinie, Rzeszowie oraz 
Poznaniu funkcjonują biura handlowe. W przy-
gotowaniu są również nowe lokalizacje, w któ-
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rych powstaną centra logistyczne. Aby zapew-
nić jak najwyższy standard obsługi, skoncentro-
waliśmy się na rozwoju trzech, według nas, klu-
czowych działów. Uwagę skupiliśmy na logisty-
ce, obsłudze technicznej oraz wsparciu zespołu 
handlowego. Aby nasza oferta była konkuren-
cyjna, powinna spełniać kilka warunków, m.in. 
deskowania muszą być dostarczone na plac 
budowy na czas, a rozwiązanie musi być przy-
gotowane indywidualnie pod wymagania klien-
ta i projektu.
W moim mniemaniu najistotniejszym elemen-
tem są ludzie, bo to od nich zależy sukces fir-
my i naszych klientów. Dlatego dbamy o rela-
cje międzyludzkie, zaangażowanie i poczucie 
bezpieczeństwa. Każdy zleceniodawca współ-
pracujący z firmą Doka może liczyć na profe-
sjonalną i indywidualną obsługę przedstawicieli 
wszystkich działów firmy.
Mogę teraz powiedzieć z pełną odpowiedzial-
nością, że jesteśmy gotowi na wszelkie wyzwa-
nia. Chcemy zyskać status partnera, któremu 
można powierzyć najtrudniejsze zadania.

EFAFLEX Polska

Filip Napierała
Prezes Zarządu

Budowanie marki to 
działanie wielopłasz-
czyznowe, na które 
składają się zastoso-
wane technologie, es-
tetyka, funkcjonalność 
produktów oraz możli-

wość ich zaimplementowania w specyficznych 
zastosowaniach. W przypadku bram szybko-
bieżnych oprócz wymienionych cech liczą się 
też takie parametry, jak faktyczna szybkość 
bramy, jej odporność na obciążenia pracą oraz 
elastyczna oferta serwisowa. To wszystko skła-
da się na jakość, czyli to, co decyduje, czy mar-
ka jest przez klientów oceniana dobrze. Bramy 
szybkobieżne Efaflex są dopasowane do wy-
magań różnych branż, co pozwala np. na 
oszczędności w zakresie procesów logistycz-
nych, a więc na budowanie przewagi konkuren-
cyjnej.

Brama Efaflex Turbo
 z serii EFA-STT®

EFA-STT® to brama szybkobieżna z paten-
tem Efaflex – spiralnym prowadzeniem blatu, 
które umożliwia cichą i stabilną pracę przy 
maksymalnych prędkościach. Brama posiada 
przezroczyste panele, które zapewniają natu-
ralne doświetlenie pomieszczeń, co umożliwia 
obserwację ruchu i podnosi bezpieczeństwo. 
Dostępne są różne kombinacje paneli, np. pół-

B
u

il
d

e
r  5

3 
sie

rp
ie

ń 
20

14

przezroczyste lub przezroczyste z powłoką an-
ty-scratch, która zwiększa odporność na ude-
rzenia. Spiralna brama Turbo EFA-STT® otwiera 
się z prędkością do 3 m/s i może być zaadap-
towana do fasady budynku. Posiada zintegro-
wany napęd szybkobieżny, przetwornicę czę-
stotliwości i sterowanie mikroprocesorowe. 
Możliwość zastosowania dostępnych na rynku 
aktywatorów podnosi bezpieczeństwo jej użyt-
kowania.

EtEX BuiLding 
MAtEriALs PoLskA

TITANIA – dachówka  
wielkiego formatu
TITANIA to nowa dachówka w ofercie marki 

CREATON. Produkt łączy w sobie ponad 125-
letnie doświadczenie w produkcji dachówek 

ceramicznych naj-
wyższej jakości 
z najnowocześniej-
szymi, opatentowa-
nymi rozwiązania-
mi. Uwodzi niezrów-
nanym designem 
i imponuje trwało-
ścią. Dopracowana 
w każdym detalu, 
zapewnia fanta-
styczny efekt wizu-
alny. Wielki format 
dachówki i charak-
terystyczny falisty 

kształt pozwalają uzyskać wspaniałą, pełną 
harmonii optykę dachu, wzbogaconą o delikat-
ną grę światłocienia.

Znakomite surowce i nowe technologie wa-
runkują uzyskanie wyjątkowo gładkiej, aksamit-
nej powierzchni. Produkt jest dostępny w atrak-
cyjnej kolorystyce z powierzchnią angobowaną 
lub glazurowaną. Dachówkę można stosować 
przy kątach nachylenia połaci od 10° (przy za-
stosowaniu dodatkowego zabezpieczenia).

Dachówka TITANIA łączy klasycznie piękny 
wygląd dachu z najwyższą jakością.

EXPoM

Rafał Rybicki
Zastępca Prezesa Zarządu

Dobre postrzeganie 
marki umożliwia pozy-
tywne wyróżnienie na 
rynku. Biorąc pod uwa-
gę rynek krajowy i stop-
niowe jego dojrzewanie 
do rozwiniętej gospo-

darki wolnorynkowej, nasza firma dąży do stop-
niowego utrwalania dobrego postrzegania swo-
ich marek i firmy. Działania związane z komuni-
kacją z klientami, w tym potencjalnymi, skiero-
wane są w stronę rzetelnego i rzeczowego prze-
kazu najistotniejszych informacji. Uważamy, że 
takowe działania dają solidne fundamenty do 
budowania dobrych relacji z bezpośrednimi 
klientami na rynku B2B i B2C. Ponadto dostrze-
gamy także konieczność działań w zakresie 
utrwalania dobrych relacji w sektorze C2C, 
w tym podtrzymywanie dobrej dla marki i firmy 
wymiany informacji pomiędzy klientami indywi-
dualnymi, przede wszystkim przy użyciu SM – 
Social Media, co wtórnie przekłada się na pra-
widłowe relacje C2B.

PPu PALisAndEr

Sławomir Janusz Żubrycki
Prezes Zarządu

Jakość jest dla Pali-
sander priorytetem – 
nie tylko latem. Cztery 
lata temu wdrożyliśmy 
autorski system zarzą-
dzania jakością QLOS, 
gdzie „Q” to jakość, po-

zostałe litery oznaczają logistykę, obsługę i sza-
lunki. O jakość dbamy we wszystkich tych ob-
szarach.

Nasza usługa jest zorientowana na klienta 
i jego komfort pracy. Dzięki wysokim standar-
dom jakości efektywność pracy jest bardzo wy-
soka. Nasz klient, otrzymując pakiet Palisander 
Premium, ceduje na nas znaczną część swoich 
obowiązków związanych z korzystaniem z sza-
lunków i może skupić się na swoich podstawo-
wych zadaniach, tj. bezpiecznym, szybkim 
i optymalnym kosztowo budowaniu.

Palisander Premium to pakiet usług towarzy-
szących usłudze najmu szalunków, oferowanych 
klientowi w ramach systemu QLOS , których za-
daniem jest ułatwienie klientowi pracy związanej 
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z procesem najmu. Pakiet obejmuje monitoring 
kosztów najmu (system wczesnego reagowania 
w  sytuacji  zagrożenia  przekroczeniem  kosztów 
najmu). Pakiet Palisander Plus – przejęcie kosz-
tów  napraw  szalunków  po  ich  zwrocie  przez 
klienta oraz odbiór jakościowy szalunków na bu-
dowie,  dzięki  któremu  rozliczenia  końcowe  są 
przejrzyste i nie budzą wątpliwości.

KINGSPAN 
INSULATED PANELS

Dariusz Kaczor
NCE Marketing Manager

Polski rynek materiałów 
budowlanych  cechuje 
bardzo  wysoka  konku-
rencyjność,  a  ich  ceny 
często są na tak niskim 
poziomie, że nie pokry-
wają  kosztów  produk-
cji.  W  tak  wymagają-

cej  sytuacji  rynkowej  cena nie może być  jedy-
nym narzędziem w ręku producenta, bo sprze-
daż na granicy opłacalności wcześniej czy póź-
niej  przysporzy  mu  wielu  problemów,  a  w  re-
zultacie może doprowadzić nawet do zamknię-
cia biznesu. Co zatem oprócz ceny może prze-
sądzić  o  sukcesie?  Niewątpliwie  dużym  atu-
tem jest rozpoznawalność marki, ale bardzo du-
że znaczenie ma też jakość produktów i usług, 
budowanie trwałych dobrych relacji z klientami 
i  otoczeniem,  profesjonalna  obsługa  i  indywi-
dualne podejście do klienta oraz przywództwo 
produktowe. W  firmie Kingspan do wszystkich 
tych kwestii podchodzimy bardzo poważnie, ale 
też z dużym entuzjazmem, bo wiemy, że dobry 
klient to zadowolony klient.

THERMALsafe
Obecnie bardzo ważną kwestią  jest zużycie 

energii  (również  przez  budynki)  oraz  emisja 
CO2 do atmosfery i towarzyszące temu global-
ne zagrożenia. Kingspan, jako firma z wielolet-
nim  doświadczeniem  w  produkcji  materiałów 
przyjaznych dla środowiska, również podszedł 
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do tego problemu bardzo poważnie. Kontynu-
acją  działań  we  wspomnianym  zakresie  było 
opracowanie  i  wprowadzenie  do  produkcji 
w 2012 r. płyt z rdzeniem izolacyjnym o nazwie 
THERMALsafe. Płyty te charakteryzują się lep-
szym o 10% współczynnikiem izolacyjności ter-
micznej w porównaniu do płyt z rdzeniem PIR, 
przy  jednoczesnym  zachowaniu  wysokiej 
ognioodporności  –  FIREsafe.  Według  naszej 
wiedzy  jest  to najcieplejszy materiał  izolacyjny 
na  rynku  używany  do  produkcji  płyt  warstwo-
wych.  Zastosowanie  płyt  THERMALsafe  już 
dziś  spełnia  restrykcyjne  wymagania  energe-
tyczne  budynków,  które  będą  obowiązywać 
dopiero w 2021 r.

HAURATON Polska

Krzysztof Próchnicki
Dyrektor Handlowy  
– Region Północny i Zachodni

W  dzisiejszych  cza-
sach  przewaga  konku-
rencyjna zyskuje zupeł-
nie  inny  wymiar.  Jesz-
cze kilka lat temu firma, 
która  wprowadziła  na 
rynek  innowacyjny pro-

dukt pozostawała niedościgniona dla konkuren-
tów przez długie lata. Dzisiaj jest to o wiele trud-
niejsze, bo wymaga od firm większego zaanga-
żowania, przewidywania  dynamiki nadchodzą-
cych zmian i oczekiwań klientów.
Jako  producenci m.in.  odwodnień  liniowych 

staramy  się  nieustannie  dostarczać  nowe  roz-
wiązania dla naszych klientów, takie, które będą 
nie  tylko  zaspokajały  podstawowe  potrzeby 
klienta, ale nawet je przewyższały. 
Idealnym przykładem z naszej oferty, na po-

twierdzenie powyższego, jest produkt, który ma 
zdecydowaną przewagę nad konkurencją. Mam 
na myśli  system FASERFIX® BIG BL. Na prze-
strzeni dwóch ostatnich lat wzrost sprzedaży te-
go produktu zaskoczył nawet nas samych. Sys-
tem  oferuje  korytko  odwadniające  o  długości  
4 metrów, ze zintegrowaną zbrojoną opaską be-
tonową. Ten produkt okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Inwestor, który decyduje się na wybór te-
go systemu zyskuje oszczędność czasu, kosz-
tów i bezpieczeństwo poparte 5-letnią gwaran-
cją. Zyskuje również wykonawca realizujący za-
danie  dla  inwestora.  Czterometrowe  odcinki, 
gwarantują kilkakrotnie szybsze układanie sys-
temu.  Podczas  montażu  korytek  FASERFIX® 
BIG BL nie trzeba przeprowadzać kosztownych 
prac związanych z wykonaniem zbrojonej opa-
ski betonowej, ponieważ korytka FASERFIX BIG 
dostarczane na budowę  taką opaskę mają  już 
wykonaną.

Przewagą konkurencyjną  jest więc,  nie  tylko 
sprzedaż samego produktu, ale udoskonalanie 
go tak, aby stawał się wręcz niezastąpiony i wy-
przedzał rozwiązania konkurencyjne o kilka kro-
ków. Oferowanie  takich  produktów    powoduje, 
że  klienci  sami  chcą  stosować  takie  rozwiąza-
nia, które gwarantują bezpieczeństwo i sprawne 
funkcjonowanie przez wiele lat.

Budowa autostrady A-1 (odcinek 
III Brzezie – Kowal)
W 2005 roku w pracowni projektowej TRAKT 

Sp.  z  o.o.  w  Katowicach  powstał  projekt  bu-
dowlany, w którym narodziła się koncepcja za-
stosowania  odpływów  liniowych  ze  zintegro-
waną  opaską  betonową  na  przejazdach  awa-
ryjnych  autostrady.  W  2009  roku  pracownia 
TRAKT  Sp.  z  o.o.  we  współpracy  ze  specjali-
stami z ramienia HAURATON stanęła przed za-
daniem  zaprojektowania  odpływów  liniowych 
na  przejazdach  wzdłuż  odcinka  nr  III  auto-
strady  A1,  które  uwzględniałyby  szczególne 

koncepcje  tego  projektu  budowlanego.  Pro-
jekt  wykonawczy  zawierał  szczególne wytycz-
ne,  których  wymaganiom  odpowiadał  system  
FASERFIX®BIG BL 200 ze zintegrowaną opaską 
betonową. Zdecydowano się na takie rozwiąza-
nie,  ponieważ  szczególnie  ważne  były  wzglę-
dy bezpieczeństwa, a system gwarantował za-
bezpieczenie odwodnienia przed występujący-
mi  na  przejazdach  awaryjnych  dużymi  obcią-
żeniami dynamicznymi (skręt kół), stosunkowo 
wysokimi  prędkościami  oraz  silnym  natężeniu 
ruchu.  Montaż  każdego  odcinka  odbywał  się 
bezproblemowo  według  wytycznych  projekto-
wych, a odcinki każdego przejazdu o długości 
110 m.b. montowane były w  ciągu 2-3 dni  ro-
boczych. Łącznie na tę inwestycję HAURATON 
Polska dostarczył 550 metrów odpływów linio-
wych.  Ostatni  odcinek  odwodnienia  układany 
był w połowie grudnia 2013 roku, tuż przed od-
daniem  odcinka  autostrady  do  częściowego 
użytkowania, a ostatnie korytka zostały ułożo-
ne na dwa dni przed otwarciem trasy.
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PERI Polska

Maciej Podsiadło
Dyrektor Handlowy

Ogólnie można po-
wiedzieć, że produkt 
jest tym, co producent 
sprzedaje, a marka jest 
tym, co klient kupuje 
i z czym chce być iden-
tyfikowany. Często jest 

to znak jakości, który określa, jakie zalety gwa-
rantuje produkt. Chociaż marka PERI od lat ko-
jarzy się z jakością, bezpieczeństwem i innowa-
cyjnością, to jednak współpraca tworząca war-
tość dla klientów, dbająca o ich interesy i intere-
sy ich klientów, jest fundamentem budowania 
przewagi konkurencyjnej. Dlatego stworzony 
przez PERI łańcuch realnych wartości doda-
nych pomaga naszym partnerom w budowaniu 
ich przewagi na rynku głównie poprzez wyko-
rzystanie szans i eliminację ryzyk związanych 
z realizacją inwestycji dzięki przyspieszeniu, 
ułatwieniu i obniżeniu kosztów prac prowadzo-
nych na budowach.

PERI UP Rosett Flex
Profesjonalny system rusztowań integruje 

szereg pozornie sprzecznych cech użytko-
wych, takich jak wszechstronność stosowania, 
wysoka nośność, szybkość montażu, wygoda 
użytkowania i co najważniejsze wysoki stopień 
bezpieczeństwa. PERI UP Rosett Flex łączy wy-
mienione cechy w synergiczną całość. PERI UP 
Rosett Flex jest wszechstronnym i uniwersal-
nym modułowym rusztowaniem systemowym, 
które spełnia wszystkie wymagania budownic-
twa. Pozwala na swobodne dopasowanie do 
warunków na placu budowy, a przy tym zapew-
nia najwyższe bezpieczeństwo tworzonych sta-
nowisk pracy. Platformy robocze są szczelnie 
wypełnione, a wszelkie przeszkody są łatwo 
obudowywane. Połączenia rygli ze słupkami 
i podestów z ryglami zabezpieczają się samo-
czynnie zapadką grawitacyjną. Wysoka sztyw-
ność węzłów skutkuje dużą nośnością słupków 
i znaczną redukcją liczby wymaganych stężeń. 
System ten został doceniony w konkursie 

„Rusztowanie Roku” organizowanym przez 
PIGR. W 2013 r. system zdobył I miejsce w ka-
tegorii „Technologia i Bezpieczeństwo”.

PONZIO Polska

Andrzej Karolewski
Wiceprezes Zarządu

Mocna marka to nie 
tylko gwarancja jako-
ści, pewności i zaufa-
nia, lecz także zobo-
wiązanie. Miejsce 
w czołówce liderów 
wśród dostawców sys-

temów aluminiowych wymaga ciągłej ekspansji 
oraz doskonalenia. Dlatego budujemy strategię 
naszej firmy w oparciu o systematyczny rozwój 
systemów i zaplecza firmy, by zapewnić klien-
tom jak najwyższy standard zarówno produktu, 
jak i obsługi.

Kładziemy duży nacisk na szkolenia, wypo-
sażamy producentów ślusarki aluminiowej 
w pełną wiedzę na temat technologii i produkcji 
w systemach Ponzio. Zapewniamy również 
wsparcie techniczne na każdym etapie realiza-
cji obiektu. Jednym z istotnych kryteriów konku-
rencyjności jest też świetnie zorganizowany sys-
tem logistyczny, który pozwala nam na bardzo 
sprawną i terminową realizację zamówień.

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że za final-
ny sukces jesteśmy odpowiedzialni wspólnie 
z klientem, dążymy do niego razem, współpra-
cując na partnerskich zasadach. 

System przesuwny o najwyższym 
standardzie technicznym 
System przesuwny Ponzio SL 1600tt jest od-

powiedzią na oczekiwania wymagających 
klientów i doskonale sprawdza się na rynku. To 
system o bardzo wysokim standardzie tech-

nicznym, budowa profili pozwala na wykonywa-
nie stabilnych konstrukcji o dużych gabarytach, 
nawet sześcioskrzydłowych, o ciężarze skrzy-
dła do 400 kg. Przestronne konstrukcje pozwa-
lają osiągnąć maksymalną szerokość skrzydła: 
3,3 m. Dopuszczalna wysokość skrzydła to  
3,4 m. Głębokość konstrukcyjna kształtowni-
ków wynosi 67 mm w przypadku skrzydeł, oraz 
160 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych 
i 247 mm w przypadku ościeżnic trzytorowych. 
W systemie jest możliwość zastosowania wy-
pełnień o grubości do 50 mm.

SL 1600tt jest systemem o wysokich para-
metrach izolacyjności termicznej. Pozwala on 
na zastosowanie kilku wariantów „docieplenia” 
(wersja STANDARD, PLUS i HI). W najcieplej-
szej wersji HI ramowy współczynnik przenika-
nia ciepła Uf wynosi od 1,8 W/m2K.

BLACHY PRUSZYŃSKI

Krzysztof Pruszyński
Prezes Zarządu

W naszych działa-
niach stawiamy na wy-
przedzanie konkurencji 
– dlatego nieustannie 
aktualizujemy naszą 
ofertę o nowe produkty. 
Wyroby z logo Blachy 

Pruszyński muszą nie tylko odpowiadać dyna-
micznie zmieniającym się potrzebom rynku 
i oczekiwaniom klientów, lecz także spełniać 
najwyższe europejskie standardy. Zawsze zale-
żało mi, by marka, której użyczyłem własnego 
nazwiska, była synonimem najwyższej jakości 
i niezawodności.

Spółka wprowadziła niedawno do sprzedaży 
nowy rodzaj płyty warstwowej – EKO. Wykorzy-
stano w niej unikatowe rozwiązanie. Jest to je-
dyna w Europie płyta warstwowa z rdzeniem 
z wełny mineralnej spełniająca wymogi normy 
europejskiej dla budynków, w których tempera-
tura jest większa niż 16°C. Produkt z pozoru 
przypomina standardowe płyty warstwowe. Ca-
ła tajemnica kryje się jednak w rdzeniu schowa-
nym między dwiema warstwami stalowej bla-
chy. Jest on wykonany z wełny mineralnej o ni-
skiej gęstości, przygotowanej specjalnie na za-
mówienie firmy Blachy Pruszyński. W ten spo-
sób udało się w sposób znaczący obniżyć wa-
gę płyty warstwowej. Od początku 2014 r. w ca-
łej Unii Europejskiej obowiązują restrykcyjne 
przepisy związane z zachowaniem izolacyjności 
termicznej budynków. Aby spełnić je z wykorzy-
staniem tradycyjnych płyt warstwowych, inwe-
stor musiałby zainstalować materiał o grubości 
co najmniej 180 mm. W przypadku płyty EKO 
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może to być już 150 mm. Dzięki temu na każ-
dym metrze kwadratowym płyty oszczędza się 
6 kg masy.

ARAD Premium
Dla klientów ważna jest cena, nie jakość – ta-

ką opinię często można usłyszeć od osób 
związanych z branżą budowlaną w Polsce. Nie 
mają oni racji. Na przykładzie Grupy Pruszyń-
ski najlepiej widać, że dla coraz szerszego gro-
na klientów kluczową kwestię stanowi właśnie 
jakość oferowanych produktów i usług.

– Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku 
stale wprowadzamy do oferty nowe rozwiązania 
– mówi Małgorzata Lubczyńska, dyrektor mar-
ketingu. Jednym z nich jest blachodachówka 
panelowa ARAD Premium. Jej niewielkie dwu-
modułowe arkusze ograniczają do minimum 
odpady materiałowe. ARAD Premium dostępny 
jest w dwóch niezwykle wytrzymałych, poliure-
tanowych powłokach z 30-letnią gwarancją – 
matowym PURMACIE i błyszczącym PURLA-
KU. To nie wszystko – główną zaletą blachoda-
chówki ARAD jest szybki i prosty montaż. Jest 
on możliwy dzięki gotowym otworom montażo-
wym oraz nowatorskiemu na polskim rynku 
rozwiązaniu umożliwiającemu zamaskowanie 
mocowań. Pozwala to na uzyskanie idealnie 
jednolitej, niezakłóconej wkrętami powierzchni 
dachu. Produkt ten docenią w szczególności 
klienci oczekujący estetyki i wysokiej jakości.

REYNAERS Polska

Piotr Kobiela
Dyrektor Sprzedaży 

Celem firmy Reynaers 
jest podnoszenie walo-
rów architektonicznych 
budynków oraz udo-
skonalanie panujących 
w nich warunków życia. 
Realizując naszą misję 

pamiętamy o oczekiwaniach partnerów doty-
czących najwyższej jakości produktów, ela-
stycznej logistyki i rachunku wyników wszyst-
kich uczestników procesu budowlanego. Takie 
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podejście pozwoliło nam zbudować wizerunek 
mocnej marki jaką niewątpliwie jest Reynaers. 
Opierając się o nasze centra badawcze i szko-
leniowe gwarantujemy naszym klientom spraw-
dzone rozwiązania oraz wiedzę i umiejętności 
niezbędne do prawidłowej produkcji i montażu 
naszych rozwiązań. Tym samym budujemy rów-
nież markę naszych partnerów oraz ich przewa-
gę konkurencyjną, dając im gwarancję nieza-
wodności i najwyższych standardów w zakresie 
systemów aluminiowych dla budownictwa. 
Przykładem takiego rozwiązania jest system  
Hi-Finity.

Hi-Finity
Hi-Finity łączy zaawansowaną technologię 

z twórczym projektem, oferując klientom do-
skonale wytrzymały materiał, przyjazny dla 
użytkownika i posiadający architektoniczną 
wszechstronność, która jest tak niezbędna 
w obecnej architekturze. Dzięki wbudowaniu 
w ściany profili aluminiowych o gładkich kra-
wędziach i smukłej formie oraz ich połączeniu 
ze szkłem, są one niemal niewidoczne nadając 
lśniący i elegancki wygląd. Ta przezroczystość 
sprawia, że wnętrze budynku zlewa się z oto-
czeniem. Umożliwia to architektom stworzenie 
eleganckiego zatarcia granicy pomiędzy wnę-
trzem budynku a zewnętrznym środowiskiem. 
Swym niepowtarzalnym charakterem system 
Hi-Finity idealnie wpasowuje się we współcze-
sne trendy architektoniczne. Hi-Finity jest do-
skonałym rozwiązaniem dla budynków ener-

gooszczędnych, a jednocześnie otwartych na 
przestrzeń. Aby sprostać wymaganiom dosko-
nałej izolacyjności, w systemie Hi-Finity jest 
możliwość zastosowania zarówno podwójne-
go, jak i potrójnego szklenia bez wpływu na wy-
sokie parametry techniczne rozwiązania. Dzię-
ki innowacyjnego połączeniu profili aluminio-
wych ze szkłem system ten jest w stanie bez-
piecznie utrzymać przesuwne panele szklane 
ważące do 500 kg o wysokości elementu na-
wet 3,5 metra.

SAMSUNG 
ELECTRONICS

Nowy standard w klimatyzacji
Samsung Electronics wprowadza do oferty 

nowy typ jednostki wewnętrznej, łączący efek-
tywne chłodzenie, komfort i troskę o zdrowie 
z niezwykłą formą trójkąta nadaną obudowie. 
Nowy klimatyzator łączy innowację we wzornic-
twie z zaawansowaniem w technologiach, dzię-
ki czemu zapewnia optymalną wydajność 
chłodniczą oraz cichą i ekonomiczną pracę. 
Stworzenie nowego standardu konstrukcji od 
podstaw  zaowocowało zwiększoną efektywno-
ścią energetyczną i „inteligencją” urządzenia.

Dzięki innowacyjnej formie trójkąta w nowym 
klimatyzatorze znacznie poprawiono parametry 
przepływu powietrza. Większa powierzchnia 
ssąca zwiększa wydajność przepływu  powie-
trza, zaś większy wirnik wentylatora wewnętrz-
nego pozwala na zwiększenie zasięgu strugi 
do 14 metrów przy jednoczesnym zachowaniu 
niskiej głośności.

Temperatura zadana osiągana jest o 25% 
szybciej niż w przypadku rozwiązań tradycyj-
nych, co jest możliwe dzięki sterowaniu pracą 
sprężarki, czyli technologii Smart Inverter. 

Nowy klimatyzator wyposażony jest ponadto 
w unikatowe rozwiązanie Samsunga Virus Do-
ctor, która neutralizuje szkodliwe zanieczysz-
czenia znajdujące się w powietrzu, m.in. bakte-
rie, których nie usuwa proces zwykłej filtracji. 

Firma Samsung jako pierwszy producent na 
rynku wprowadziła do sprzedaży model jed-
nostki ściennej z modułem umożliwiającym ko-
munikację przez sieć WiFi. Dzięki tej funkcji 
można  sterować pracą klimatyzatora za pomo-
cą telefonu komórkowego, zarówno z domu, 
jak i spoza niego. 
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SOUDAL
Andrzej Kaczor
Dyrektor Zarządzający

Podstawę pewnej 
kondycji SOUDAL zbu-
dowaliśmy na przemy-
ślanej strategii rozwoju, 
uwzględniającej pierw-
szeństwo dla innowa-
cji. Aby sprostać ocze-

kiwaniom klientów i utrzymać aprobatę najlep-
szych profesjonalistów, nie ustajemy w pra-
cach nad poprawą jakości oferowanych roz-
wiązań. W utrzymaniu przewagi konkurencyjnej 
pomaga nam także gruntowna edukacja wy-
konawców. Profesjonalna wiedza chroni przed 
popełnianiem błędów technicznych i pozwala  
w pełni wykorzystać potencjał naszych pro-
duktów. Działania SOUDAL doceniają również 
rynkowi eksperci, o czym świadczą chociażby  
liczne nagrody zdobyte w ostatnim czasie  
(np. tytuł Championa i Złotej Budowlanej Marki 
Roku 2014)

Soudal Window System
SWS (Soudal Window System) to innowacyj-

ny system trójwarstwowego montażu i uszczel-
niania okien. W jego skład wchodzi zestaw 
profesjonalnych pian poliuretanowych, taśm 
paroizolacyjnych i rozprężnych oraz mas 
uszczelniających SOUDAL. Umożliwia on pra-
widłowe uszczelnienie miejsc osadzenia okien 
w ościeżu, zapewnia trwałą izolacyjność ter-
miczną i wysoką izolacyjność akustyczną oraz 
komfort aplikacji. Jest skuteczną metodą za-
bezpieczania warstwy poliuretanowej pianki 

montażowej przed wnikaniem wilgoci i utratą 
odpowiednich parametrów izolacyjnych, a tym 
samym zapobiega powstawaniu liniowych 
mostków termicznych. Elementy SWS posia-
dają aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej 
i zostały dopuszczone do obrotu zgodnie 
z Ustawą o wyrobach budowlanych.

SSI SCHÄFER
Karolina Pakura
Trade Marketing Specialist

O konkurencyjności 
firmy SSI SCHÄFER na 
rynku polskim i zagra-
nicznym stanowi to, co 
najistotniejsze dla po-
wodzenia całego 
przedsięwzięcia w każ-

dej dziedzinie życia – najwyższa jakość ofero-
wanych rozwiązań intralogistycznych i produk-
tów. Zarówno oferowane przez nas rozwiązania 
magazynowe, jak i poszczególne nasze wyroby, 
nawet pojemniki, są tak dopracowane technolo-
gicznie, aby zapewnić długą żywotność, beza-
waryjność oraz kompatybilność z innymi syste-
mami przy minimalnym zużyciu energii.

Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu 
oraz własnej produkcji wszystkich oferowanych 
systemów i produktów gwarantujemy nie tylko 
najwyższą jakość, lecz także kompatybilność 
z nowo opracowanymi technologiami.

SILO – automatyczne magazyny 
wysokiego składowania
Firma SSI SCHÄFER specjalizuje się w pro-

dukcji regałów wysokiego składowania do ma-
gazynów zarządzanych komputerowo.

Wyłącznie dzięki najwyższej jakości wszyst-
kich zastosowanych materiałów i przemyślanej 
technologii jesteśmy w stanie budować siloso-
we magazyny paletowe o wysokości znacznie 
powyżej 40 m oraz automatyczne magazyny 
elementów drobnych (silosy AKL) o wysokości 
30 m.

W Polsce tylko my podjęliśmy się wybudo-
wania tak wysokich magazynów samonośnych 
u kilku naszych klientów, gwarantując im beza-
waryjność działania systemu oraz bezpieczeń-
stwo konstrukcji.

Zainteresowanie magazynami automatycz-
nymi typu SILO w Polsce stale rośnie ze wzglę-
du na wysoką jakość oraz zalety, do których 
należą m.in. krótki czas budowy (ponieważ 

osłanianie dachu i ścian odbywa się równole-
gle), duża maksymalnie wykorzystana po-
wierzchnia magazynowa, wysoka jakość do-
staw i skrócenia łańcuch logistycznego, a tak-
że bezbłędna kompletacja towarów.

System wysokiego składowania paletowego 
firmy SSI SCHÄFER zapewnia przede wszyst-
kim jedno – oszczędność miejsca dzięki opty-
malnemu wykorzystaniu przestrzeni.

WAYMAN
Piotr Bilon
Prezes Zarządu

Mając pełną świado-
mość wagi rozpozna-
walności marki oraz ko-
nieczności zapewnie-
nia najwyższej jakości 
obsługi dla klientów 
w naszym rodzinnym 

kraju, zdecydowaliśmy się nawiązać partnerską 
współpracę z renomowanym dystrybutorem 
oprogramowania także dla sektora budowlane-
go. Firma AEC Design jest wyłącznym dystry-
butorem systemu Wayman w Polsce. Wielolet-
nie doświadczenia i referencje firmy AEC De-
sign, a także mocna i rozpoznawalna marka fir-
my AEC, są dla nas bardzo ważne i pozwalają 
nam prezentować system Wayman jako wstęp-
nie zweryfikowane przez AEC i bardzo przydat-
ne narzędzie. System Wayman został wyprodu-
kowany w Polsce, ale dotychczas używany był 
głównie przez firmy zagraniczne, co sprawia, że 
jest to rozwiązanie dla wielu naszych klientów 
nowe. Mocna marka naszego partnera pomaga 
nam budować siłę marki Wayman w Polsce.

WIENERBERGER

Porotherm T
Pustaki Porotherm T firmy Wienerberger to 

najnowocześniejsze szlifowane pustaki cera-
miczne, wyprodukowane z ciepłej, poryzowa-
nej ceramiki, których drążenia wypełnione są 
wysokiej jakości wełną mineralną. Zamknięcie 
materiału termoizolacyjnego we wnętrzu cegły 
to rewolucyjny pomysł, który umożliwi wybudo-
wanie ścian ciepłych, niezwykle trwałych oraz 
korzystnych dla środowiska i mikroklimatu 
w domu. Pustaki Porotherm T mają szlifowane 
powierzchnie wsporne, dzięki czemu mogą być 
łączone na zaprawie do murowania na sucho – 
Porotherm Dryfix. Ściana wybudowana w sys-
temie Porotherm 44 T Dryfix ma w warunkach 
użytkowych współczynnik przenikania ciepła  
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FFiL ŚNIEŻKA
Tomasz Szpala
Dział Marketingu
FOVEO TECH – SYSTEMY OCIEPLEŃ

Nazwa marki nawią-
zuje do ciepła, opieki, 
bezpieczeństwa. Po-
chodzi z łacińskiego 
słowa FOVEO „ogrze-
wam", „trzymam cie-
pło". FOVEO TECH to 

marka gwarantująca najwyższą jakość pro-
duktów. Przy produkcji poszczególnych wyro-
bów wykorzystywane i stosowane są najnowo-
cześniejsze technologie. Jako jedyni w Polsce 
oferujemy tynki i farby fasadowe z dodatkiem  
Teflon® Surface Protector, który m.in. prze-
ciwdziała wnikaniu wody i powoduje jej szyb-
kie pływanie z powierzchni elewacji. Produkty  
FOVEO TECH oparte są na laboratoryjnie opra-
cowanych formułach: Easy Application – uła-
twia ich aplikację, BioCare Technology – zapo-
biega powstawaniu ognisk korozji ścian i stro-
pów. Zastosowane w rozwiązaniach marki  
FLEXIFORMULA i NEOSTRUKTURA zwięk-
szają trwałość i elastyczność powłoki farb. Bo-
gata oferta produktów FOVEO TECH dostęp-
na jest w szerokiej dystrybucji na terenie kraju.   
www.foveotech.pl

Tynk polimerowy TPT 40  
– polecany produkt
Tynk polimerowy z Teflon® surface protector 

TPT 40 to gotowa do użycia masa tynkarska 
przeznaczona do ręcznego lub natryskowego 
wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyj-
nych wypraw tynkarskich w systemach ocie-
pleń. Może być również stosowana na nowych 
i odnawianych podłożach mineralnych na ze-
wnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera środki 
grzybobójcze ograniczające rozwój grzybów, 
pleśni i alg na powierzchni tynku.

Tynk polimerowy TPT 40 to hybryda cech, 
jakie niesie ze sobą dyspersja polimeru i doda-
tek Teflon® surface protector. Zastosowanie 
dyspersji polimerowej wpływa na podwyższo-

ną trwałość mechaniczną powłoki, dzięki cze-
mu jest ona elastyczna, mocna, trwała i odpor-
na na działanie wody. Zawarty w tynku doda-
tek Teflon® surface protector obniża napięcie 
powierzchniowe powłoki, przez co ogranicza 
przywieranie zanieczyszczeń.

Teflon® is registered trademark of DuPont 
used under license by FFiL Śnieżka SA.

ISOVER
Olga Mazurek
Menedżer Rozwoju Marki 
i Wsparcia Sprzedaży

Nie da się budować 
silnych marek bez do-
brego produktu lub 
usługi, niekwestiono-
wanej jakości, konse-
kwencji – bo proces 
jest długotrwały; odwa-

gi i podejmowania ryzyka – bo nowe zawsze 
budzi obawy; inwestycji – bo proces wymaga 
nakładów w ludzi i ich edukację; reklamy i pro-
mocji marki – i nie zawsze da się określić 
w krótkim czasie przez takie wskaźniki jak ROI; 
dialogu – nie zawsze ślepe słuchanie przynosi 
korzyść, lepiej wypracowywać wspólne 
uwzględniające racje  stron rozwiązanie i dzia-
łania; spójności – aby uniknąć rozdźwięku po-
między tym, jak my widzimy markę, a jak po-
strzegają ją klienci; ale co najważniejsze – za-
angażowanych ludzi, bo markę tworzą ludzie.

ISOVER nie tylko jest liderem rynku, jeśli 
chodzi o technologie i innowacyjność, ale rów-
nież poprzez działania komunikacyjne wpływa-
jące na rozwój i edukację całego rynku oraz 
wspierające partnerską współpracę z naszymi 
klientami. 

Przeszłość buduje doświadczenie, które po-
zwala śmielej i odważniej patrzeć w przyszłość. 
I na niej się skupmy.

Jaką wełnę poleca ISOVER?
Najwyższe oszczędności na kosztach ogrze-

wania i jednocześnie najwyższy komfort ter-
miczny osiągnąć można, łącząc możliwie dużą 
grubość i możliwie niski współczynnik przewo-
dzenia ciepła lambda. Jeśli chodzi o grubość, 
eksperci zalecają co najmniej 10 cm izolacji 
termicznej dla podłóg na gruncie, 20 cm dla 
ścian zewnętrznych i 30 cm dla dachów.

Z kolei ze względu na współczynnik prze-
wodzenia ciepła, komfort montażu i korzy-
ści podczas eksploatacji warto polecić wełnę 
ISOVER Profit-Mata o współczynniku lambda  
0,035 W/mK, zaliczającą się do rodziny we-
łen low-lambda, o szczególnie korzystnej ter-
mice. Obok Profit-Maty rodzinę tę tworzą  

U = 0,18 W/m2K, a po otynkowaniu tynkiem ter-
micznym – nawet U = 0,17W/m2K. Są to warto-
ści, które umożliwiają wybudowanie domu 
w standardzie niemal zeroenergetycznym. Do 
każdej partii pustaków dołączana jest odpo-
wiednia ilość suchej zaprawy Porotherm Dryfix, 
uwzględnionej w cenie pustaków.

GRUNDFOS POMPY

GRUNDFOS MGE-SaVer 
GRUNDFOS MGE-SaVer to elektronicznie 

sterowany, synchroniczny silnik prądu zmien-
nego z rotorem z neodymowym magnesem 
trwałym. Silniki SaVer znalazły zastosowanie ja-
ko napędy do wielu typoszeregów pomp dław-
nicowych Grundfos jak na przykład pompy 
obiegowe TPE, a także CRE, NBE, NKE. Pom-
py TPE dostępne są w dwóch seriach: z prze-
twornikiem różnicy ciśnień zamontowanym fa-
brycznie – seria 2000 oraz seria 1000 bez prze-
twornika. Wyposażone w dodatkowe funkcje 
sterowania oraz nowe rodzaje regulacji (FLO-
WADAPT oraz AUTOADAPT) stanowią opty-
malne rozwiązanie dla wielu systemów grzew-
czych i klimatyzacyjnych. Wysoka sprawność 
silników SaVer, powyżej poziomu IE4, gwaran-
tuje minimalne zużycie energii przy utrzymaniu 
pełnego komfortu użytkowania. Typoszereg 
pomp TPE z wysokosprawnymi silnikami SaVer 
otrzymał Złoty Medal MTP Instalacje 2014.
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Super-Mata (0,033) oraz płyty ISOVER Mul-
timax 30 (0,030 – najniższy współczynniku 
lambda na świecie). Wspomniane wełny słu-
żą do izolacji termicznej i akustycznej da-
chów skośnych pomiędzy krokwiami, podda-
szy użytkowych i nieużytkowych, podłóg i stro-
pów drewnianych pomiędzy legarami, kon-
strukcji szkieletowych oraz fasad. 

Ich wyróżnikami na tle wełen dostępnych na 
rynku są: 

znakomita izolacyjność – bo niska lambda • 
świetna sprężystość – montaż bez sznurko-• 
wania – co ma niebagatelne znaczenie 
w trakcie obróbki i aplikacji produktu.

OKNOPLAST
Hubert Rudzki
Kierownik Działu Komunikacji 
Marketingowej PL i CEE

Budowanie mar-
ki to długi, wymagają-
cy konsekwencji, pro-
ces. Marka powinna 
mieć solidny funda-
ment w postaci wyso-
kiej jakości produktów 
i usług. Nie powinno 

się „pompować” marketingowo produktu, któ-
ry nie jest w stanie obronić się jakością wyko-
nania. To krótkowzroczne, rynek szybko wery-
fikuje takie „marki”. Filozofię OKNOPLAST naj-
krócej można ująć tak: najpierw wysokiej jako-
ści produkt, merytorycznie przygotowana sieć 
sprzedaży, sprawny serwis, a dopiero później 
komunikacja zmierzająca do budowy marki. 
Takie podejście pozwoliło zbudować silną mar-
kę i zdystansować się wobec pozostałych pro-
ducentów. Najlepszym dowodem jest fakt, że 
ok. 70% klientów OKNOPLAST pochodzi z po-
lecenia.
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Wszystko to dzięki wykorzystaniu napięcia 
o wysokiej częstotliwości i cyfrowemu przetwa-
rzaniu. Agregaty Husqvarna PP 65 oraz  
Husqvarna PP 220 przetwarzają typowe napię-
cie prądu zmiennego w prąd o wysokiej czę-
stotliwości, napędzający do działania urządze-
nia tnące i wiercące. Produkty z linii Husqvarna 
PRIME™ rozpoczynają nowy trend wyższej wy-
dajności i użyteczności w branży. 

GRUPA SILIKATY
Daria Kowalska
Kierownik ds. Marketingu

U podstaw sukcesu 
leżą pasja i idea dą-
żenia do doskonałości. 
W parze z licznymi suk-
cesami na rynku ma-
teriałów budowlanych 

idzie również prestiż, który stanowi integralną 
część wizerunku wiodących firm. Wartość mar-
ki Grupy SILIKATY budujemy w oparciu o takie 
atrybuty, jak jakość, wiedza i wytwarzanie inno-
wacyjnych produktów.

Klienci oczekują dziś wysokiej jakości pro-
duktów, poważnego traktowania, kompetent-
nych sprzedawców i wiarygodnych informa-
cji. Wieloletnie doświadczenie Grupy SILIKATY 
i zaangażowanie naszych pracowników gwa-
rantują spełnienie tych oczekiwań.

Mocna, rozpoznawalna marka i wysoka ja-
kość produktów owocują przywiązaniem i lo-
jalnością klientów. Zdobyte uznanie skutku-
je możliwością systematycznego zwiększania 
sieci dystrybucyjnej oraz lokowaniem naszych 
wyrobów w największych projektach budowla-
nych realizowanych na terenie całego kraju.

Nie możemy zapominać, że zaufanie, jakim 
darzą nas klienci, to także duża odpowiedzial-
ność i zobowiązanie dla firmy do ciągłego roz-

woju i doskonalenia. Znakomite wyniki osiąga-
ne przez Grupę SILIKATY niezmiennie stanowią 
dla nas motywację do podejmowania nowych 
działań podwyższających jakość produktów 
oraz standard świadczonych usług, pozwalają-
cych spełnić oczekiwania najbardziej wymaga-
jących klientów.

SILIKAT APLUS

Stworzony został z myślą o ścianach o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej.

Ciężkie ściany to ciche ściany – tak można 
streścić filozofię budowania przegród o pod-
wyższonej izolacji akustycznej. Już na etapie 
projektu należy więc uwzględniać materiały 
o dużej masie i odpowiednich parametrach, 
które odgrodzą mieszkańców czy użytkowni-
ków od hałasu dobiegającego nie tylko z ze-
wnątrz, ale i z innych pomieszczeń. Do tego ro-
dzaju produktów z całą pewnością można zali-
czyć element murowy SILIKAT APLUS.

Innowacyjna technologia produkcji oraz brak 
drążeń pozwalają na uzyskanie wysokiej klasy 
gęstości – 2,0 i 2,2. Brak profilowań (gładka po-
wierzchnia czołowa) wymusza na wykonawcy 
wykonanie spoin pionowych, co ma wpływ na 
szczelność muru, a tym samym poprawę izola-
cyjności akustycznej. Dokładność T2 pozwala 
na murowanie SILIKATU APLUS na cienką i gru-
bą spoinę. Jest to bezkonkurencyjny materiał 
do wznoszenia ścian międzymieszkaniowych 
grubości 18 lub 25 cm (wystarczy go obrócić!).

HUSQVARNA 
Dawid Trukszyn
Country Manager 

Praca maszynami 
sprawdzonych i doce-
nianych marek to nie 
tylko gwarancja bez-
pieczeństwa, ale tak-
że krótszych przestojów, pomocy serwisowej 
oraz naprawy pogwarancyjnej. W tym roku  
Husqvarna obchodzi swoje 325-lecie, jest to 
więc doświadczona firma z wielowiekową tra-
dycją, a przez minione lata zaufało nam wie-
lu użytkowników. Praca profesjonalnymi urzą-
dzeniami nie tylko podnosi prestiż firmy, ale 
też wpływa na tempo i jakość jej wykonania.  
To także duża oszczędność dla przedsiębior-
stwa – firmie bardziej opłaca się zakup sprzętu 
droższego, ale gwarantującego wydajne użyt-
kowanie przez wiele lat, niż tańszego, wymaga-
jącego częstych wymian. 

Husqvarna PRIME™  
— nowe zasady gry dla branży 
cięcia w betonie
Firma Husqvarna wprowadza do gry nową 

wydajność i użyteczność podczas pracy w be-
tonie na nieznanym dotąd poziomie. Linia  
PRIME™ obejmuje potężnej mocy maszyny 
elektryczne do cięcia i wiercenia betonu. 
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Firmy uczestniczące w kampanii
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