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Aluprof SA

Pod
biało-czerwoną
flagą
Są silne, nowoczesne, dynamicznie rozwijające
się, a jednocześnie mają tradycję. Są liderami
rynku krajowego i ambasadorami za granicą.
Przede wszystkim jednak są firmami
z polskim kapitałem. Przedstawiamy sylwetki
tych przedsiębiorstw, z których dzisiaj możemy
być szczególnie dumni.

Aluprof SA jest jednym
z czołowych producentów
systemów aluminiowych
w Europie. Spółka posiada
w Polsce cztery zakłady oraz
oddziały w wielu krajach
Europy, a także w Stanach
Zjednoczonych. Dzięki ponad
60-letniemu doświadczeniu
firma Aluprof SA ma przeszło
1300 stałych klientów. Roczne
przychody ze sprzedaży
Aluprof SA przekraczają
1,1 mld PLN. Eksport
stanowi około 40% ogólnej
sprzedaży. Firma zatrudnia
ponad 2200 pracowników.
Firma poprzez
przedstawicielstwa i centra
dystrybucyjne na terenie całej
Europy promuje polską markę
w Niemczech, w Wielkiej
Brytanii, w Belgii, w Holandii,
w Czechach, w Rumunii,
w Danii, na Węgrzech,
na Ukrainie, a także w USA.
Na rynkach zagranicznych
firma Aluprof postrzegana jest
jako duży i godny zaufania
partner, co przekłada się na
systematycznie rosnącą sprzedaż
eksportową. Wysokiej jakości
systemy architektoniczne z Polski
znajdują odbiorców na zupełnie
nowych rynkach, takich jak:
Estonia, Azerbejdżan, Gruzja,
Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Spółka Aluprof SA należy
do Grupy Kapitałowej Grupy
Kęty SA, holdingu składającego
się z trzech głównych
segmentów biznesowych
działających w następujących
obszarach: produkcji profili
i komponentów aluminiowych,
projektowania i produkcji
systemów architektonicznych
oraz zewnętrznych rolet
aluminiowych, usług budowlanomontażowych w zakresie fasad
aluminiowych, produkcji
akcesoriów do montażu okien
i drzwi, a także produkcji
opakowań giętkich.

REKLAMA

ATLAS Sp. z o.o.

DRUTEX SA

Atlas to grupa
kapitałowa, którą tworzy
20 podmiotów gospodarczych.
Wśród nich znajdują się
producenci materiałów
budowlanych, jak też
wytwórcy surowców do ich
produkcji. Z najszerszym
wśród konkurentów
asortymentem produktów
chemii budowlanej Grupa jest
liderem na rynku polskim
i z sukcesem działa także
poza granicami naszego kraju.
W ofercie Grupy Atlas znaleźć
można najszerszy na rynku
asortyment chemii budowlanej.
Wśród kilkuset produktów,
w tym również złożonych
systemów technologicznych,
znajdują się kleje do płytek,
fugi, hydroizolacje, posadzki
i podkłady podłogowe, grunty,
zaprawy murarskie oraz
tynkarskie, gładzie i szpachle
gipsowe oraz systemy ociepleń.
Oferta obejmująca produkty
oparte na cemencie, gipsie
naturalnym i syntetycznym,
na surowcach bitumicznych
oraz epoksydowych tworzona
jest zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem rynku
i oczekiwaniami odbiorców.
Na polu komunikacji
z rynkiem Grupa prowadzi
m.in. kompleksowy program
współpracy z profesjonalistami
rynku budowlanego. Tym
odbiorcom dedykowany jest
program lojalnościowy oraz
szeroka działalność szkoleniowa
i program certyfikacji, a także
wysokonakładowy, najbardziej
poczytny wśród wykonawców
branżowy magazyn „Atlas
fachowca”. Grupa Atlas jest
również silnie zaangażowana
społecznie w wielu obszarach –
sztuki, edukacji, a także niesienia
pomocy osobom potrzebującym.
Za swoją działalność społeczną,
aktywność marketingową,
a przede wszystkim
ogromny wkład w polską
gospodarkę Grupa Atlas była
wielokrotnie wyróżniana
prestiżowymi nagrodami.

DRUTEX jest wiodącym
producentem okien, drzwi i rolet
w Europie. Ponad 30-letnie
doświadczenie, nowoczesny
park maszynowy od światowych
koncernów, zaawansowane
technologicznie produkty
i innowacyjna myśl techniczna
pozwoliły firmie osiągnąć
przewagę konkurencyjną i silną
pozycję na światowym rynku
stolarki zarówno pod względem
wielkości potencjału, powierzchni
produkcyjnej, przychodów,
liczby zatrudnienia czy skali
działania. Obecnie firma sprzedaje
swoje produkty w większości
krajów europejskich, USA,
Meksyku, Australii i na Bliskim
Wschodzie, gdzie zrealizowała
wiele spektakularnych
inwestycji, jak m.in. wyposażenie
w stolarkę hoteli Hilton, Hyatt,
Mariott, Holiday Inn w Stanach
Zjednoczonych czy największej
fabryki klocków Lego w Meksyku.
DRUTEX stawia na
kompleksowość oferty
i indywidualne podejście do
klienta, tak by jak najlepiej
odpowiadać na zmieniające się
preferencje swoich odbiorców
na całym świecie. Dzięki temu
od lat wyznacza trendy na
światowym rynku stolarki
okienno-drzwiowej. W swojej
ofercie, oprócz produktów z PVC,
posiada również okna i drzwi
z drewna, aluminium, fasady,
ogrody zimowe czy konstrukcje
drewniano-aluminiowe oraz
rolety. Firma, jako jedna
z niewielu w branży, jest również
producentem szyb zespolonych
oraz posiada własną mieszalnię
i ekstruzję, wytwarzając autorskie
profile PVC klasy A wyłącznie
z materiału pierwotnego.
Obecnie potencjał
przedsiębiorstwa pozwala na
produkcję aż do 7000 okien na
dobę na powierzchni prawie 10 ha,
a dzięki kolejnym inwestycjom
w zaplecze produkcyjne moce
już wkrótce się powiększą.
Firma może pochwalić
się własnym działem B+R
i laboratoriami badawczymi.
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Członek Zarządu, Dyrektor
Marketingu
Grupy PSB Handel SA

Wiceprezes Zarządu MAR-BUD spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
budownictwo sp.k.

Wiceprezes Zarządu
Palisander Sp. z o.o.

W 2018 r. minęły dwie dekady
od czasu, gdy na polskim
rynku pojawiła się Grupa PSB.
Nasz skromny jubileusz zbiegł
się w czasie z 100. rocznicą
odzyskania Niepodległości przez
Polskę. W tym czasie z niewielkiej
firmy wyrósł kluczowy gracz na
rynku dystrybucji materiałów
budowlanych, jaki obecnie
zrzesza 382 małe i średnie
firmy z terenu całej Polski, które
prowadzą handel w 301 składach
budowlanych, w 286 marketach
PSB Mrówka oraz w 61 centrach
handlowych PSB Profi.
Grupa PSB działa jako
grupa zakupowo-sprzedażowa
konsolidująca rodzinne małe
i średnie polskie firmy. Jej
formuła działania polega na
wspieraniu interesów firm
kupieckich wspólną polityką
zakupów, marketingiem,
szkoleniami oraz udostępnieniem
usług zmniejszających stałe
koszty prowadzenia jednostek
handlowych. Od samego początku
Grupa oferowała uczciwe, jasne
i równe dla wszystkich warunki
współpracy, które przyczyniły
się do sukcesu firmy.
Nasza organizacja stale się
rozwija, zarówno w zakresie
podejmowania współpracy
z nowymi hurtowniami,
jak i przekształcania części
z nich w profesjonalne centra
budownictwa PSB Profi. Od
2002 r. dynamicznie rośnie
sieć sklepów detalicznych
PSB Mrówka i MiniMrówka w miejscowościach
powiatowych i gminnych.

Misją firmy MAR-BUD
Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k.
jest realizowanie inwestycji
budowlanych według najwyższych
standardów. Działalność firmy
oparta jest na fundamentach
doświadczenia oraz nowoczesnego
i innowacyjnego podejścia
do procesu budowlanego.
Firma pracowała przy
wielu obiektach biurowych,
mieszkaniowych, usługowych
czy użyteczności publicznej,
o wielkościach jednostkowo
do 100 tys. m2 powierzchni,
realizując prace o wartości
do 70 mln zł. Zdobyła także
doświadczenia w budownictwie
przemysłowym czy w realizacji
autostradowych obiektów
inżynieryjnych. Wieloletnia
praktyka pozwala świadczyć
usługi na najwyższym poziomie
przy zachowaniu wysokiego
tempa prac i rynkowych cen.
Od 2015 r. MAR-BUD
wdraża szeroko pojęte
innowacje w sektorze
budowlanym (inteligentne oraz
energooszczędne budownictwo).
Prowadzi prace B+R w dziedzinie
energii cieplnej i chłodu.
Wynikiem podjętych działań
jest powstanie innowacyjnych
produktów, takich jak:
Akumulator Chłodu i inne
urządzenia do odzysku energii
niskotemperaturowej z wód
(w tym ze ścieków). MAR-BUD
oferuje również usługi w zakresie
projektowania i realizacji
obiektów z wykorzystaniem
technologii BIM.

Setna rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę zbiega
się w czasie z naszym skromnym
jubileuszem – Palisander świętuje
w tym roku 25-lecie działalności.
W tym czasie z niewielkiej firmy
budowlanej staliśmy się jednym
z liderów rynku najmu szalunków
budowlanych, współpracującym
ze wszystkimi najlepszymi
wykonawcami na rynku.
Obecnie Palisander to firma
zatrudniająca blisko 200 osób,
która za pośrednictwem swoich
trzech oddziałów obsługuje
rynek całej Polski i krajów
ościennych. W swoim dorobku
mamy kilka tysięcy kompleksowo
obsłużonych inwestycji, a jakość
usług stała się naszym priorytetem
i wartością dodaną wyróżniającą
nas na tle konkurencji. Przez
te wszystkie lata bardzo
wnikliwie wsłuchiwaliśmy się
w potrzeby klientów, elastycznie
dostosowując do nich swoją
ofertę. Najem szalunków wiąże
się z ryzykiem – np. zniszczenia,
zagubienia czy utraty kontroli
nad kosztami najmu, które często
przekraczają zakładany pierwotnie
budżet. My to ryzyko eliminujemy,
a klienci to doceniają, o czym
świadczą bardzo wysokie
wskaźniki poziomu ich lojalności.
Wraz z rozwojem szalunkowego
portfolio rosło też nasze
doświadczenie w zakresie
działań B+R. Firma od lat
współpracuje z polskimi
uczelniami technicznymi,
a jakość, bezpieczeństwo
i wytrzymałość jej produktów
sprawdzają certyfikowane
jednostki badawcze.

REKLAMA

Grupa Unibep
Unibep SA z Bielska Podlaskiego
jest polską firmą (obecnie
większość akcji spółki jest
w rękach trzech polskich rodzin)
od zawsze, czyli od blisko 70
lat. Firma była i państwowa,
i komunalna, należała też do
wielkiej korporacji europejskiej.
Kluczowym momentem w historii
spółki był rok 2002. To wtedy
obecni właściciele nabyli udziały
firmy od Budimeksu. Nowi
właściciele postawili na rozwój
firmy, a ponieważ na Podlasiu
inwestycji budowlanych było
jak na lekarstwo, postanowili iść
budować na największym polskim
rynku, czyli w stolicy. Kolejnym
krokiem milowym w historii
firmy był debiut na Giełdzie
Papierów Wartościowych. Miało
to miejsce w 2008 roku. Pozyskany
kapitał został przeznaczony
na rozwój Unibep SA.
Dziś Grupa Unibep to
kompetentna i ambitna kadra,
która realizuje najbardziej
wymagające obiekty budowlane
na terenie całego kraju
i za granicą (m.in. Galeria
Północna w Warszawie,
Fabryka Proszków Mlecznych
w Wysokiem Mazowieckiem,
liczne i prestiżowe osiedla
mieszkaniowe, drogi ekspresowe,
mosty i wiadukty). To także
producent wielorodzinnych
domów modułowych oraz
liczący się deweloper.
Dziś Grupa Unibep jest jednym
z największych pracodawców
w województwie podlaskim,
bardzo dobrze ocenianym
przez pracowników. Przez
inwestorów jest doceniana pod
względem jakości i terminowości,
potrafi budować dobre
relacje biznesowe na lata.
Unibep SA należy obecnie
do grona największych
polskich firm budowlanych.
Spółka osiągnęła sukces dzięki
wiedzy, pasji i determinacji
właścicieli oraz efektywnej
pracy znakomitej kadry.

WIŚNIOWSKI
Firma WIŚNIOWSKI to jedna
z najdynamiczniej rozwijających
się marek w branży budowlanej.
Jako czołowy producent bram,
drzwi i ogrodzeń stosuje
strategię dostarczania produktów
o najwyższej jakości opartej na
innowacyjnych rozwiązaniach
technologicznych.
Tworząc bramy, drzwi
i ogrodzenia, kieruje się przede
wszystkim maksymalną
satysfakcją klientów, dlatego
produkty tej marki łączy styl,
komfort i bezpieczeństwo. Ważne
są nie tylko świetne parametry
techniczne, ale też subiektywne
wrażenie komfortu w trakcie
użytkowania bram, drzwi
i ogrodzeń WIŚNIOWSKI.
Firma posiada Certyfikowany
Zintegrowany System
Zarządzania w oparciu
o normę jakości PN-EN ISO
9001:2008 oraz Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy OHSAS
18001:2007. To zobowiązanie
do ciągłego doskonalenia
procesów i produktów. Niemal
30-letnie doświadczenie
marki WIŚNIOWSKI daje
gwarancję stabilności
i odpowiedzialności za produkt
w całym cyklu jego istnienia.
WIŚNIOWSKI produkuje
bramy, drzwi i ogrodzenia, które
spełniają najwyższe standardy,
pozostając funkcjonalnymi
oraz pięknymi przez lata.
Bramy, drzwi i ogrodzenia
o nowoczesnym designie są
inspiracją dla tych, którzy
szczególną uwagę przykładają
do trwałości i elegancji.
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FAKRO Sp. z o.o.

Mostostal Puławy SA

Opoczno

FAKRO to jedna z najbardziej
dynamicznych i najszybciej
rozwijających się firm w branży
okien dachowych na świecie.
Powstała w 1991 roku jako spółka
prywatna, oparta w 100% na
polskim kapitale. W ciągu 27 lat
z małego rodzinnego zakładu
rozwinęła się w międzynarodową
korporację, która dziś zajmuje
pozycję wicelidera na światowym
rynku okien dachowych z około
15-procentowym udziałem
w rynku globalnym.
W ofercie firmy znajdują się
przede wszystkim okna dachowe
drewniane i aluminiowotworzywowe o różnych
konstrukcjach i sposobach
otwierania, okna do dachów
płaskich, kołnierze, wyłazy,
świetliki rurowe, oddymianie,
akcesoria do okien dachowych
(żaluzje, zasłony, rolety
wewnętrzne i zewnętrzne,
markizy zewnętrzne), akcesoria
montażowe, folie i membrany.
Od kilkunastu lat FAKRO
sprzedaje także schody
strychowe i już jest numerem
dwa na międzynarodowym
rynku. Tak dynamiczny wzrost
jest możliwy dzięki temu,
że 100% wypracowanych
zysków inwestowanych jest
w dalszy rozwój firmy.
W skład Grupy FAKRO,
zatrudniającej ponad 3300 osób,
wchodzi 12 spółek produkcyjnych
oraz 16 dystrybucyjnych
zlokalizowanych w Europie,
Azji i Ameryce. Produkty firmy
FAKRO można znaleźć w ponad
50 krajach na całym świecie
– wszędzie tam, gdzie istnieje
zapotrzebowanie na tego rodzaju
produkty. Sprzedaż na eksport
stanowi 70% ogólnej sprzedaży.
Firma FAKRO od zawsze
stawia na innowacyjność.
Przedsiębiorstwo należy do
najbardziej nowoczesnych
polskich firm. Dumą FAKRO
jest własny nowoczesny ośrodek
badawczo-rozwojowy.

Mostostal Puławy SA należy
do grona najlepszych firm
budowlanych w Polsce.
Osiągnięcia przedsiębiorstwa
zostały nagrodzone licznymi
nagrodami i tytułami, w tym
Ambasadora Polskiej Gospodarki
i Pracodawcy Roku, Firmy
Odpowiedzialnej Społecznie.
Grupę Mostostal Puławy
SA współtworzą spółki:
Zakład Budowy Aparatów
i Remontów Mezap sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Remontów
Energetycznych Energezap
sp. z o.o., Biuro Techniczne
w Niemczech i Oddział w Wielkiej
Brytanii. W firmie pracuje
1300 wykwalifikowanych
pracowników. Kolejne pokolenia
Mostostalowców tworzą silną
i stabilną markę. Mostostal
Puławy SA koncentruje swoją
działalność w kilku segmentach
rynku, świadcząc usługi
w zakresie: budownictwa
przemysłowego, energetyki
i ochrony środowiska,
infrastruktury komunikacyjnej,
budownictwa kubaturowego,
infrastruktury kolejowej,
infrastruktury lotniskowej.
Spółka dynamicznie rozwija
swoją działalność eksportową,
gdzie specjalizuje się w budowie
i montażu kotłów energetycznych
różnego typu, elektrofiltrów,
wykonawstwie i montażu
instalacji oczyszczania
spalin. W realizacji usług
eksportowych Mostostal Puławy
SA współpracuje z dużymi
światowymi partnerami
operującymi na całym świecie.

Jeden z najstarszych
i najpopularniejszych
producentów ceramiki w Polsce
rozpoczął swoją działalność
w 1883 r. w Opocznie jako Firma
Dziewulski i Bracia Lange. Od
tego czasu marka przebyła długą
drogę – od zdobienia swoimi
płytkami przedwojennych
kamienic aż po wykańczanie
nimi nowoczesnych drapaczy
chmur. I choć moda oraz trendy
przemijają, Opoczno nieustannie
pomaga Polakom odnaleźć
odpowiedź na wiecznie aktualne
pytanie: jak pięknie mieszkać?
Opoczno, jako prekursor
krajowych kreatorów
ceramicznych, tworzył produkty,
które na dobre zapisały się na
kartach polskiego designu. Za
takie zdecydowanie można
uznać znane w 20-leciu
międzywojennym „warszawskie
gorseciki”, czyli niezwykle
modne, małe ceramiczne kafelki,
wcięte i wypukłe zarazem.
Kolorowe gorseciki z Opoczna
zdobiły schody, posadzki i klatki
schodowe kamienic w całej Polsce.
Dziś Opoczno nie tylko
dostarcza swoim klientom
produkty najwyższej jakości,
ale i pomaga budować wizję
wymarzonej przestrzeni całego
domu oraz jego otoczenia,
tworząc kolekcje pełne
wzorów, faktur i powierzchni
inspirowanych pięknem natury
oraz różnorodnością świata.
Płytki Opoczno znajdziemy
nie tylko w polskich domach,
ale i w przestrzeni publicznej,
np. w jednym z najwyższych
wieżowców w Polsce: Q22,
ale również na rynkach
międzynarodowych – np.
w Abu Zabi (Gate Towers).
Sukces marki Opoczno to efekt
współpracy z architektami
i projektantami oraz nieustającej
pasji do poszukiwania
pomysłów zgodnych
z najnowszymi trendami
wzorniczymi, oczekiwaniami
klientów i ich marzeniami
o pięknych wnętrzach.

REKLAMA

Grupa NDI

Pekabex SA

Grupa NDI to polska grupa
kapitałowa z powodzeniem
działająca na rynku budownictwa
od niemal trzydziestu lat.
Spółki wchodzące w skład
Grupy NDI realizują w formule
generalnego wykonawstwa
zarówno projekty z obszaru
budownictwa kubaturowego,
jak i budownictwa
infrastrukturalnego.
Portfolio projektów NDI
z zakresu kubatury obejmuje
wiele realizacji o wysokim
stopniu skomplikowania, jak np.
Gdański Teatr Szekspirowski
z unikatową na skalę Europy
konstrukcją otwieranego dachu
czy Terminal T2 Portu Lotniczego
im. Lecha Wałęsy w Gdańsku,
realizowany przy zachowaniu
pełnej operacyjności obiektu.
W obszarze infrastruktury,
NDI realizuje projekty
w niemal każdym segmencie:
od budownictwa drogowego
i kolejowego przez projekty
dotyczące infrastruktury
miejskiej, aż po realizacje
z zakresu hydrotechniki
i gazownictwa.
Wśród największych projektów
infrastrukturalnych w dorobku
NDI wymienić należy: budowę
152-kilometrowego północnego
odcinka Autostrady A1, liczne
modernizacje linii kolejowych
i tramwajowych na terenie całej
Polski czy budowę terminala
kontenerowego DCT 2 w Porcie
Północnym w Gdańsku.
Obecnie konsorcjum spółek
z Grupy NDI realizuje projekt
budowy niemal 100 kilometrów
gazociągu wysokiego ciśnienia:
Strachocina – Pogórska Wola
i po raz pierwszy w Polsce
wykorzystuje innowacyjną
technikę spawalniczą CRC Evans.
Sukces Grupy NDI oparty jest na
filarach takich jak profesjonalizm,
jakość, odpowiedzialność
i bezpieczeństwo oraz nieustające
dążenie do praktycznej realizacji
motta: „Budujemy przyszłość”.

Ostatnie 10 lat działalności
Grupy Pekabex, istniejącego
od 1972 r. lidera prefabrykacji,
to czas znaczących inwestycji
w technologię i wzmożonych
prac nad innowacjami. Firma
z polskim kapitałem oraz centrum
zarządzania zlokalizowanym
w Polsce szczyci się osiągnięciami
realizacyjnymi na miarę:
Stadionu Narodowego, dworców
Nowa Łódź Fabryczna i Poznań
Główny, świnoujskiego Gazoportu,
licznych obiektów kubaturowych,
infrastrukturalnych
i mieszkaniowych na terenie
całego kraju i za granicą.
Obecnie 2 200 pracowników
w czterech fabrykach i na
budowach projektuje, produkuje,
realizuje konstrukcje
i kompleksowe obiekty szyte na
miarę. Kompleksowość oferty
i bogate doświadczenie pozwalają
zdobywać zaufanie kolejnych
klientów i wchodzić na
nierozwijane wcześniej pola
biznesowe. Wśród nowych
obszarów działalności znalazły
się: Centrum Badań i Rozwoju
Pekabex pracujące nad
produktami nowoczesnej
technologii prefabrykacji
i budownictwem modułowym,
a także pilotażowy projekt
deweloperski osiedla
mieszkaniowego Ja_Sielska
w Poznaniu.
Dalsza ekspansja zagraniczna,
zbliżenie do odbiorcy docelowego
oraz poprawa efektywności
operacyjnej, możliwe są dzięki
świetnej kadrze menadżerskiej
oraz zespołowi specjalistów. Obok
relacji z partnerami biznesowymi
i społecznościami lokalnymi firma
stawia na współpracę ze szkołami
zawodowymi i uczelniami
wyższymi, kształcąc przyszłych
ekspertów od nowoczesnej
prefabrykacji już dzisiaj.
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PESMENPOL Sp. z o.o.
Firma PESMENPOL jest
wiodącym w Polsce producentem
profesjonalnych urządzeń
sportowych i dostawcą
wyposażenia hal sportowych.
Oferta firmy obejmuje produkcję
profesjonalnego sprzętu do gier
zespołowych, wyposażenie stałe
i ruchome hal sportowych, sal
gimnastycznych, zewnętrznych
boisk i stadionów sportowych
oraz produkcję trybun.
Przedsiębiorstwo stawia
na rozwój infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej, czego
dowodem jest nowoczesne
i bezpieczne wyposażenie
zaopatrzonych przez nie
obiektów. Wszystkie urządzenia
są wdrażane do produkcji
seryjnej w oparciu o własne
rozwiązania konstrukcyjne,
po przeprowadzeniu prób
wytrzymałościowych
i eksploatacyjnych. Ponadto
firma PESMENPOL posiada
Zintegrowany System Zarządzania
Jakością ISO 9001, 14001 oraz
18001 w zakresie projektowania,
produkcji i montażu urządzeń
sportowych. Efektem takich
działań jest doskonała jakość
urządzeń, co zapewnia im
popularność wśród odbiorców
krajowych i zagranicznych.
Nasze urządzenia w tej chwili
są obecne na rynkach ponad
50 państw. Dysponujemy
rozbudowanym parkiem
maszynowym do produkcji
elementów stalowych, w tym
innowacyjnymi urządzeniami do
laserowego cięcia stali i obróbki
CNC oraz nowoczesną malarnią
proszkową. Poza działalnością
produkcyjną firma prowadzi
profesjonalny montaż sprzętu
sportowego w halach i na boiskach
sportowych. PESMENPOL
zapewnia pełną i kompleksową
obsługę klientów, prowadzi
doradztwo w zakresie doboru
optymalnego standardu urządzeń
sportowych, opracowania
aranżacji i rozplanowania
sprzętu na obiekcie.

Dariusz Kaczmarek

Andrzej Karolewski

Wiceprezes Zarządu PKOB Wegner

Wiceprezes Zarządu
Ponzio Polska Sp. z o.o.

Jesteśmy polską firmą
z tradycjami. Firmą zbudowaną
w oparciu o wyłącznie polski
kapitał. Jesteśmy dumni z tego,
iż udało nam się udowodnić,
że w Polsce siłą solidnej pracy
można dynamicznie się rozwijać.
PKOB Wegner działa na rynku już
prawie 30 lat, nieustannie idąc do
przodu. Tworzymy kilkadziesiąt
miejsc pracy. PKOB Wegner to
firma wybudowana na solidnym
fundamencie. Fundamentem
tym są podstawowe wartości, jak
praca, rodzina oraz uczciwość.
Budujemy lokalnie, budujemy dla
naszych sąsiadów. Ze szczególną
satysfakcją realizujemy inwestycje
na rynku publicznym. Budujemy
szkoły, w których uczą się nasze
dzieci. Budujemy szpitale,
urzędy czy hale sportowe. I to
dla nas ważne. Ta świadomość,
że kreujemy naszą wspólną
przestrzeń. Jesteśmy wdzięczni
za to, że możemy być częścią
tych przemian, przyczyniając
się do ich realizacji. Zależy nam,
by w efekcie naszych działań
kształtowała się wokół nas
bezpieczna przestrzeń publiczna.
W trakcie prowadzenia przez nas
inwestycji staramy się wykształcać
swoisty efekt synergii, skupiając
w toku realizacji wielu lokalnych
przedsiębiorców, specjalistów
w poszczególnych branżach,
prawdziwych fachowców, z myślą
o efekcie naszej wspólnej ciężkiej
pracy. O tym, by móc kiedyś
z dumą wskazać na tę stworzoną
przez nas infrastrukturę
i powiedzieć – jesteśmy dumni
z tego, że koncepcja pod wpływem
naszej pracy stała się kreacją,
a plany się urzeczywistniły.

Podsumowując 25 lat
działalności firmy Ponzio
w Polsce, możemy z dumą mówić
o odniesionym sukcesie.
Rozpoczęliśmy, jak wiele
firm w tamtym czasie, od
kilkuosobowej załogi i jednego
magazynu. Dziś firmę tworzy
kilkusetosobowy zespół. Jej
trzon stanowi grupa strategów,
inżynierów i projektantów:
profesjonalna kadra projektująca
polskie systemy aluminiowe.
Prowadzimy własną działalność
badawczą, przez co wpływamy
na innowacyjność naszych
produktów. Projektujemy
rozwiązania inteligentne,
wytrzymałe, energooszczędne
i ekologiczne. Tworzymy w ten
sposób nie tylko nowoczesną
i komfortową przestrzeń
dla użytkowników, ale
przyczyniamy się tym samym
do postępu w tej dziedzinie.
Ciągły rozwój firmy wiąże się
z inwestowaniem w infrastrukturę,
unowocześnianiem parku
maszynowego oraz tworzeniem
nowych miejsc pracy. Aktualnie
powiększamy zaplecze firmy
o kolejne hale produkcyjnomagazynowe. Jest to związane
z systematycznie rosnącą
sprzedażą i potrzebą zapewnienia
coraz wyższego standardu
obsługi naszych klientów.
Poszukiwanie nowych
rynków zbytu – to kolejny etap
rozwoju firmy. Dynamiczny
wzrost eksportu świadczy
o sprawnym funkcjonowaniu
firmy na zagranicznych
rynkach i o uznaniu dla
naszych produktów.

REKLAMA

Port Praski

SMAY

Port Praski to jedno
z największych przedsięwzięć
architektonicznych realizowanych
w Europie. Inwestycja powstaje
na około czterdziestu hektarach
ścisłego centrum Warszawy,
w pobliżu Wisły, Starego Miasta
oraz Stadionu Narodowego.
Port Praski to miasto nowej
generacji, składające się
z czterech dzielnic o różnym
przeznaczeniu: mieszkalna
Stara Praga, usługowo-handlowe
Doki, biznesowe City oraz Park
Mediów. Dopełnieniem inwestycji
staną się rozległe na prawie pięć
hektarów tereny zielone, które
będą sprzyjać odpoczynkowi
wszystkich warszawiaków.
W Porcie Praskim powstaną
także hotele. Obecnie trwają prace
przy rewitalizacji XIX-wiecznej
kamienicy, która w niedalekiej
przyszłości stanie się pierwszym
hotelem w Porcie Praskim.
Port Praski to także
inwestycja, która zapewni
bezpieczeństwo całej Pradze.
Przy dawnych dokach portowych
budowane jest zabezpieczenie
przeciwpowodziowe, które będzie
chronić przed zalaniem nie
tylko teren Portu Praskiego, ale
i znaczącą część tej strony miasta.
Obecnie ukończone zostały
budynki Krowia 6, Latarnia, Port,
Sierakowskiego 5, a budynki
Port II, Sierakowskiego II oraz
Sierakowskiego 4 są w trakcie
realizacji. Wszystkie inwestycje
realizowane w Porcie Praskim
zostały zaprojektowane przez
najbardziej renomowane
pracownie architektoniczne.
Dotychczasowe działania
dewelopera zostały nagrodzone
licznymi nagrodami: Budowa
Roku 2013, Budowa Roku
2015, Modernizacja Roku
2015, Inwestycja Roku 2015,
Budowlana Firma Roku 2015,
2016 oraz 2017, Budowa Roku
2016, Signum Temporis – Znak
Czasu 2017, Top Builder 2018.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą
się polską firmą produkcyjnoconsultingową. Dostarczamy
usługi, produkty i kompleksowe
rozwiązania w szeroko
rozumianej branży wentylacyjnej
oraz w dziedzinie systemów
kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepła. Obiekty, w których
zamontowano systemy marki
SMAY, to bezkompromisowe
przykłady wyższego poziomu
bezpieczeństwa. To również
czyste powietrze, cicha
praca instalacji, całodobowy
monitoring przeciwpożarowy
oraz niższe koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne.
Koncentrujemy się na
czterech strefach: dystrybucji
powietrza, wentylacji pożarowej,
przeciwwybuchowej oraz
regulacji przepływu powietrza
w clean rooms. Projektujemy
nowe instalacje i modyfikujemy
już istniejące. Wykonujemy
montaże, pomiary, uruchomienia,
kalibracje, próby dymowe
i analizy CFD oraz serwis.
Posiadamy specjalistyczną
kadrę, narzędzia, wiedzę i blisko
30-letnie doświadczenie. Mamy
kilkanaście wzorów użytkowych,
kilka patentów, realizujemy
wielkie projekty badawcze,
podejmujemy prace na rzecz
nauki, wyposażamy uczelnie
w laboratoria techniczne.
Dajemy możliwość sporządzenia
realnego kosztorysu inwestycji.
Jesteśmy partnerem zarówno
dla inwestorów, generalnych
wykonawców, deweloperów,
rzeczoznawców ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, architektów,
projektantów i wszystkich tych,
którym bliska jest tematyka
ochrony przeciwpożarowej.
Tworząc rozwiązania SMAY,
nie kierujemy się wyłącznie
wymogami przepisów prawa.
Naszym celem jest zapewnienie
użytkownikom szans na
bezpieczne opuszczenie
i przemieszczenie się
z zagrożonej strefy, czyli
faktyczna skuteczność instalacji
chroniących ludzkie życie.
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F.B.I. TASBUD S.A.

TEQUM Sp. z o.o.

Yetico S.A.

F.B.I. TASBUD S.A. to firma
z długoletnią tradycją,
o ugruntowanej pozycji na rynku
budowlanym, która bazując
na bogatym doświadczeniu,
korzysta z najnowocześniejszych
technologii. Podstawowym
profilem działalności firmy
jest generalne wykonawstwo
inwestycji budowlanych, w tym
budownictwo mieszkaniowe,
przemysłowe, użyteczności
publicznej (obiekty biurowe,
usługowe, szkoły, szpitale,
domy kultury), oraz realizacji
dotyczących obiektów rządowych
i wojskowych o ograniczonym
dostępie, jak również obiektów
specjalistycznych.
Działalność Spółki obejmuje
także usługi świadczone przez
biuro projektowe. F.B.I. TASBUD
S.A. oferuje kompleksową
obsługę klientów: począwszy
od profesjonalnego doradztwa
technicznego, tworzenia projektu
inwestycji, a skończywszy na
realizacji robót jako Generalny
Wykonawca. Firma może
zrealizować zlecenia w każdej ze
stosowanych na rynku konwencji:
Design-Build (DB), Build, Design.
Spółka czynnie współpracuje,
pod przewodnictwem V-ce Prezesa
dr inż. Andrzeja Czapczuka,
z Politechniką Warszawską
oraz z innymi Wyższymi
Uczelniami Technicznymi
na terenie kraju i poza jego
granicami, wykonując prestiżowe
i nowatorskie projekty w zespole
z wyjątkowymi profesorami
oraz wybitnymi naukowcami.
Celem F.B.I. TASBUD S.A.
jest spełnianie najbardziej
wygórowanych oczekiwań
klientów. Zgodnie z mottem firmy:
„Bazując na doświadczeniu,
budujemy stabilną przyszłość”
Spółka wykorzystuje swoje
długoletnie doświadczenie, aby
świadczyć usługi na najwyższym
poziomie i o najwyższej jakości.

TEQUM Sp. z o.o. oferuje szeroki
zakres usług inżynieryjnokonsultingowych. Prowadzimy
pełny zakres projektowy –
wszystkie branże inżynierskie
w zakresie różnego typu
budynków. Decydując się na
wybór naszych usług, możemy
Państwu zagwarantować, że
sprawnie i w terminie otrzymacie
optymalne oraz nowoczesne
rozwiązania projektowe
i profesjonalnie opracowaną
dokumentację projektową,
która umożliwi pomyślną
realizację inwestycji. Jakość
– którą reprezentuje litera Q
w naszym logo – jest kluczowym
parametrem naszej działalności.
Główny zakres naszych usług
projektowych obejmuje:
• obiekty biurowe i mieszkalne
• obiekty handlowousługowe, nowoczesne
centra handlu i rozrywki
• obiekty przemysłowe
• adaptacje oraz modernizacje
budynków
• obiekty sportowe
• ekspertyzy zbiorników i silosów
• ekspertyzy budynków:
istniejących – zmiana funkcji;
realizowanych – stany awaryjne
• opinie techniczne

Yetico S.A. to firma, która
od niemal 30 lat zajmuje
się produkcją styropianu.
Dzięki swojej wytrwałości,
zaangażowaniu i stale poszerzanej
wiedzy spółka stała się jednym
z liderów w branży producentów
materiałów termoizolacyjnych.
Obecnie w asortymencie firmy
znajdują się styropianowe płyty
do termoizolacji wszystkich
przegród domu i styropianowy
system do ocieplania dachów
płaskich. Yetico produkuje
również kształtki techniczne
i opakowaniowe.
Swoją działalność firma
rozpoczęła na początku lat 90.
XX wieku, otwierając w Olsztynie
pierwszą w północno-wschodniej
Polsce fabrykę produkującą
styropian. Do dziś jest ona
siedzibą główną firmy.
Stały rozwój i zdobywanie
nowych rynków zaowocowały
rozwojem bazy produkcyjnej.
W 2001 roku spółka uruchomiła
produkcję w zakładzie
w Galewicach, a w 2007
w Gorzowie Wielkopolskim.
Uruchomienie trzeciej fabryki
styropianu umożliwiło spółce
ekspansję na rynek niemiecki,
który z powodzeniem
obsługuje do dziś.
W obecnej chwili Yetico S.A. to
sprawdzony partner, co znajduje
odzwierciedlenie m.in. w stałej
współpracy z największym
producentem chemicznym
na świecie, czyli firmą BASF.
W gronie kontrahentów
spółki znajdują się również
najważniejsze sieci DIY w Polsce
i globalni producenci sprzętu
elektrotechnicznego.

