Oferta
dla laureatów tytułu
Kreator Budownictwa Roku

.PL
Kreator Budownictwa Roku to projekt, który ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych z branży budowlanej. Certyfikaty Kreator Budownictwa Roku wręczamy osobom
i firmom, które swoją działalnością kształtują i przyczyniają się do rozwoju rynku budowlanego wprowadzając nowe materiały, technologie i rozwiązania, podnoszą poziom i jakość
świadczonych usług, wspierają rozwój swoich pracowników, a także dbają o wzorcowe
relacje z kontrahentami.
Od 2020 r. wyróżniane są także produkty i inwestycje, które zostały zauważone i docenione
przez branżę budowlaną.

Laureaci tytułu Kreator Budownictwa Roku 2019, Łazienki Królewskie, Warszawa

Kreator Budownictwa Roku objęty jest Honorowym Patronatem
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zrzeszającej 120 000 osób
posiadających uprawnienia budowlane, pełniących samodzielne
funkcje techniczne w procesie budowlanym.
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Certyfikaty Kreator Budownictwa Roku wręczane są podczas Gali KBR 2021 w prestiżowym miejscu. Atmosfera tu panująca jest zawsze wyjątkowa i sprzyja nawiązaniu nowych
kontaktów biznesowych.
W 2019 r. uroczystość odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie, natomiast
w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 wydarzenie przyznania tytułów Kreator Budownictwa Roku odbyło się online.

Gala KBR 2020, Warszawa

Gala KBR 2019, Łazienki Królewskie, Warszawa
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OFERTA DLA LAUREATÓW
• przyznanie tytułu i otrzymanie certyfikatu Kreator Budownictwa Roku 2021 dla firmy
i jej przedstawiciela, a także dla produktu lub inwestycji budowlanej

• udział w uroczystej Gali KBR 2021, podczas której wręczane są certyfikaty

Gala KBR 2020, Łazienki Królewskie, Warszawa
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• przedstawienie laureatów tytułu w okolicznościowej publikacji Kreator Budownictwa
Roku 2021 (4 strony)

Pasja tworzenia
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Rafał Michalski

BLACHOTRAPEZ

Sp. z o.o.

prezes Grupy Kapitałowej Blachotrapez

Grupa Kapitałowa Blachotrapez

Absolwent lozoi na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA

Blachotrapez to jeden z najszybciej rozwijających się producentów

na Franklin University w Columbus w USA. Specjalizuje się w zagadnie-

pokryć dachowych i elewacyjnych w Polsce. Lider branży budowlanej

niach z zakresu zarządzania sprzedażą i łańcuchem dostaw, rozwoju

znany z wysokiej jakości produktów, podejścia proklienckiego oraz za-

marki, strategii ekspansji na nowe rynki oraz kontrolingu. Zaangażo-

awansowanej technologii. Na rynku jest już od 50 lat i nieustannie

wany w zarządzanie operacyjne średnimi i dużymi przedsiębiorstwami

tworzy unikatowe oraz innowacyjne rozwiązania na skalę światową.

produkcyjnymi z branży budowlanej oraz przemysłowej.

Firma, jako pierwsza w Polsce, nawiązała współpracę z europejską

Od 2014 r. prezes zarządu Blachotrapez Sp. z o.o. i szef Grupy

hutą thyssenkrupp Steel Europe AG i jest wyłącznym dystrybutorem

Kapitałowej Blachotrapez. Na przestrzeni ostatnich 7 lat rma pod

produktu. W oparciu o przyjętą politykę ekspansji, spółka regularnie

jego przewodnictwem zanotowała ogromne wzrosty – było to prawie

rozbudowuje sieć sprzedaży w Polsce oraz w Europie. Blachotrapez

potrojenie przychodu ze sprzedaży.

utrzymuje rewolucyjne tempo w umacnianiu swojej pozycji w branży,

Certykowany coach. Zwolennik podejścia propracowniczego.

tworząc trwałe i bezpieczne dachy dla tysięcy rodzin w kraju.

BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 268 52 00
www.blachotrapez.eu
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Pasja tworzenia
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Gont blaszany Janosik
Gont blaszany Janosik – wyrób innowacyjny i je-

gont drewniany. Niewątpliwie to praktyczny pro-

dyny w swoim rodzaju, o niepowtarzalnym de-

dukt, który charakteryzuje się łatwością użyt-

signie. Punktem wyjścia dla projektantów był

kowania oraz prostym i szybkim montażem.

oryginalny wzór gontu drewnianego – tradycyj-

W przeciwieństwie do gontu drewnianego, ten

Powłoka PLADR Relief Textured WOOD, zaprojektowana na wzór

użyta do wyprodukowania Janosika, pochodzi z renomowanej

nego pokrycia, na stałe wpisanego w przestrzeń

typ materiału nie wymaga aż tak częstej i kosz-

huty thyssenkrupp Steel Europe – lidera światowego rynku.

architektury podhalańskiej, ale spotykanego też

townej konserwacji oraz impregnowania, przez

Stalowy rdzeń z mieszanką cynkowo-magnezową skutecznie za-

w innych rejonach Polski. W efekcie prac powstał

co jest bardziej funkcjonalny. Gont blaszany Ja-

bezpiecza blachę, zwiększając jej trwałość i wysłużoną żywot-

gont blaszany Janosik, którego wyróżnikiem jest

nosik jest odpory na korozję, ścieranie, zabru-

ność. Niesamowite wrażenie estetyczne to wynik uszlachetnienia

najwyższa jakość i wyjątkowy regionalny charak-

dzenia i promieniowanie UV. Użyta do jego pro-

materiału teksturą oraz trwałymi powłokami lakierniczymi o gru-

ter. Jego kształt, tekstura i kompozycja nie od-

dukcji blacha nie porasta mchem, zachowując

bości 36 mikronów. Gont blaszany Janosik to agowy produkt

różniają się od oryginału, wiernie odwzorowując

niezmiennie nienaganny wygląd pokrycia.

rmy Blachotrapez, który pokochali klienci.

drewna, doskonale naśladuje jego teksturę, tworząc na dachu
niepowtarzalny efekt wizualny. Wysokiej jakości niemiecka stal,
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• roczna prezentacja nagrodzonej osoby, firmy, a także produktu lub inwestycji budowlanej
w serwisie www.kreatorbudownictwaroku.pl
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• nieograniczona możliwość publikowania aktualności dotyczących firmy w serwisie
www.kreatorbudownictwaroku.pl

• zamieszczenie wywiadu na stronie
www.kreatorbudownictwaroku.pl (tzw. setka)
oraz na kanale YouTube Wydawnictwa Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa

7

Wydawnictwo Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48, lok. 199, 00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
biuro@wpiib.pl, www.wpiib.pl

reklama@wpiib.pl

.PL
• informacje o laureatach tytułu i Gali KBR 2021 zamieszczone w serwisie
www.kreatorbudownictwaroku.pl
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• relacja z Gali KBR 2021 na łamach „Inżyniera Budownictwa” (nakład kontrolowany – ZKDP,
dotarcie do ok. 120 000 profesjonalistów z branży)

WYDARZENIA GALA KBR 2020

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PARTNER PROJEKTU

N

astępnie przyszedł
czas na prezentację
laureatów Kreator
Budownictwa Roku 2020.
Podczas uroczystości odczytywane były listy, wyświetlane
filmy, a także łączyliśmy się na
żywo z naszymi laureatami.

List od Macieja Strychalskiegoo
– dyrektora marketingu Klimass Wkręt-mett
odczytał Grzegorz Tarnowski
z Wydawnictwa PIIB

List od Jarosława Ajdukiewicza – prezesa zarządu Przedsiębiorstwa
rstwa R
Realizacyjnego
eali
lizacyjjnego
INORA® sp. z o.o. odczytała Natalia Gołek z Wydawnictwa PIIB
Katarzyna Dziedziulo – menedżer ds. marketingu i komunikacji
Delabie Sp. z o.o.

Laureaci – osoby
JAROSŁAW AJDUKIEWICZ
– prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Realizacyjnego INORA® sp. z o.o.
SZCZEPAN BURYŁO
– prezes zarządu Galeco sp. z o.o.
PIOTR DAUKSZA
– prezes zarządu Grupy Kapitałowej H+H Polska
(H+H Polska Sp. z o.o. i H+H Silikaty Sp. z o.o.)
KATARZYNA DZIEDZIULO
– menedżer ds. marketingu i komunikacji
Delabie Sp. z o.o.
WOJCIECH HOMIK
– dyrektor generalny, członek zarządu
Layher Sp. z o.o.
MIROSŁAW JĘDRZEJCZYK
– prezes zarządu Grupy Tubądzin
ARTUR KISIOŁEK
– prezes zarządu Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp.k.

Wojciech Homik
– dyrektor generalny,
członek zarządu
Layher Sp. z o.o.

Artur Kisiołek – prezes zarządu
Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp.k.

Szczepan Buryło – prezes zarządu
Galeco sp. z o.o.

Fot. Marek Jaśkiewicz Agencja poziom, archiwum rm

MACIEJ NAWROT
– współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej®
Autorski Park Technologiczny
im. dr. inż. Wojciecha Nawrota
KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI
– prezes zarządu Pruszyński Sp. z o.o.
KRZYSZTOF RUSIECKI
– prezes zarządu Mostostal Kielce S.A.
TADEUSZ TRUDNOWSKI
– prezes zarządu Winda-Warszawa Sp. z o.o.
ANDRZEJ ULFIG
– prezes zarządu Selena S.A.

Piotr Dauksza – prezes zarządu Grupy Kapitałowej H+H Polska
(H+H Polska Sp. z o.o. i H+H Silikaty Sp. z o.o.)
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Laureaci – osoby

Fot. Marek Jaśkiewicz Agencja poziom, archiwum rm

WOJCIECH KLIMAS
– prezes zarządu Klimas Wkręt-met Sp. z o.o.
RAFAŁ MICHALSKI
– prezes Grupy Kapitałowej Blachotrapez

List od Mirosława Jędrzejczyka
– prezesa zarządu Grupy Tubądzin
odczytał Grzegorz Tarnowski
z Wydawnictwa PIIB

Rafał Michalski
– prezes Grupy Kapitałowej Blachotrapezz
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Laureaci – produkty

Gont blaszany Janosik
BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.
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Modularny System Detekcji Gazu
GAZEX
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• możliwość do trzech wypowiedzi na łamach „Inżyniera Budownictwa”
PATRONAT MEDIALNY

Zmiany klimatyczne a działalność przedsiębiorstw

PARTNER BIZNESOWY

Laureaci

doc. dr inż. Artur Kisiołek

Mariusz Polus

Maciej Nawrot

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki

Dominik Działak

KONBET Poznań i Fabryka Stropów

KRISPOL

INIEKCJA KRYSTALICZNA®
Autorski Park Technologiczny
im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

Pruszyński Sp. z o.o.

Grupa KDM Sp. z o.o.

prezes zarządu

O tym, że branża budowlana ma ogromny
wpływ na środowisko, wiemy od dawna. Rosnące zainteresowanie budownictwem energooszczędnym oraz pasywnym od jakiegoś
czasu wyraźnie wzrasta. Dla firm takich jak
nasza ten kierunek jest nieunikniony.
Przyszłością ekologicznego budownictwa są
prefabrykaty, które nie tylko pozwalają na
optymalizację zużycia zasobów, ale dzięki
temu, że są gotowe do montażu, wyraźnie
skracają także czas i obniżają koszty wykonawstwa. Ich najważniejszą przewagą jest
kontrola na etapie produkcji, która gwarantuje, że skład materiałów jest stały, bezpieczny
i zgodny z wytyczonymi normami oraz deklaracją producenta.
Warto wiedzieć, że nadal wielu producentów
rozwiązań stropowych wytwarza swoje produkty według starych, nieaktualnych norm,
a do pustaków stropowych często dodawany
jest żużel paleniskowy. Taka sytuacja jest niebezpieczna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz niekorzystna z punktu
widzenia ekologii. Dla dobra nas wszystkich
powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by takie
działania wyeliminować.
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dyrektor produkcji

pełnomocnik zarządu ds. wdrożeń

współwłaściciel

Na osobach tworzących biznes spoczywa odpowiedzialność na wielu płaszczyznach – za
pracowników, partnerów handlowych, satysfakcję klienta. Firma KRISPOL poszła o krok
dalej – do strategii CSR dołączyliśmy działania
proekologiczne.
Troska o przyszłe pokolenia ma w tym momencie wymiar lokalny, ale stworzyliśmy internetową ścieżkę edukacyjną i dobrych nawyków
uczymy między innymi w social mediach.
Szeroko pojęty temat zrównoważonego rozwoju
podjęliśmy już jakiś czas temu. W ramach akcji
„KRISPOL. Firma o zielonym sercu” edukujemy
pracowników, jak prawidłowo segregować odpady, jesienią wspólnie posadziliśmy las.
Szczególną uwagę przykładamy też do procesu produkcji, gdzie udoskonalamy pakowanie
– wszystkie opakowania powstają na wymiar,
optymalizujemy zużycie surowców dzięki modułom optymalizacyjnym na maszynach, przykładamy dużą wagę do segregacji. W 2019 r.
przekazaliśmy 185 ton odpadów PVC, co przełożyło się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery aż o 370 ton. W trosce o środowisko filtrujemy pyły powstające w lakierni,
a także destylujemy rozpuszczalniki używane
do płukania układu lakierniczego, dzięki czemu
możemy używać ich ponownie.

Pomimo iż duża cześć przedsiębiorców przewiduje, że zmiany klimatyczne wpłyną na ich biznes, to jedynie niewielu z nich podejmuje działania przystosowawcze. W tej grupie dominują
większe podmioty.
Przedsiębiorcy dopiero zaczynają adaptować
się do zmian klimatycznych oraz budować swoją odporność na nie. Czynnikami, które dynamizują ten proces, z całą pewnością są: ustawodawstwo, potrzeby klientów, zapewnienie
bezpieczeństwa działalności firmy.
W Europie firmy jako główne zagrożenie wskazują wzrosty temperatur. Ma to dwojaki skutek.
W naszej części Europy powoduje wydłużenie
sezonu budowlanego, czyli zmiana jest pozytywna. Jednak zbyt wysokie temperatury
w lecie powodują podobne skutki jak niskie
w okresie zimowym, ponieważ utrudniają prace
zewnętrzne. To z kolei zmiana negatywna. Zatem przedsiębiorcy budowlani muszą dostosowywać harmonogramy prac i technologię robót
budowlanych do zmian pogodowych. Pojawiają
się nowe rozwiązania oraz materiały odpowiadające na wyzwania zmian klimatycznych.

Inżynier budownictwa

PATRONAT HONOROWY

prezes

Zmieniające się warunki klimatyczne to poważny problem dotykający wszystkich sektorów
gospodarczych. Przedsiębiorstwa zużywają
ogromne pokłady energii podczas procesów produkcyjnych, a firma Blachy Pruszyński to jeden
z największych producentów pokryć dachowych
i elementów elewacyjnych. Dlatego tak ważne
jest, aby nasze wyroby mogły być zastosowane
przy realizacji ekowydajnych budowli.
W 2019 r. w spółce należącej do Grupy Pruszyński została uruchomiona linia do produkcji
konstrukcji pod panele fotowoltaiczne – jest to
perspektywa na rozwinięcie się w kierunku źródeł energii odnawialnej. Ponadto produkcja płyt
warstwowych PIRTECH z rdzeniem poliuretanowym typu PIR dokonywana jest metodą ciągłą,
na w pełni zautomatyzowanej linii. Jako czynnik
spieniający stosuje się pentan. W związku z tym
proces produkcyjny jest przyjazny dla środowiska, tzn. nieniszczący warstwy ozonowej i niepowodujący efektu cieplarnianego.
Znacząca część wyrobów Blachy Pruszyński
uzyskała Deklaracje Środowiskowe III Typu
(EPD), co oznacza, że firma zobowiązała się
do ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. Dzięki temu
elementy naszej produkcji mogą być stosowane
w obiektach, dla których uzyskiwane są certyfikaty zrównoważonego budownictwa (np. systemy DGNB, LEED, BREEAM i inne).
W firmie obowiązuje również segregacja odpadów poprodukcyjnych, a więc opakowań czy
też pozostałości z blach lub płyt warstwowych.

Zachodzące, coraz wyraźniej zauważalne zmiany klimatyczne implikują poszukiwania rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska.
Branża HVAC już dziś ma szerokie spektrum
możliwości, jeśli chodzi o projektowanie takich
instalacji, dopasowanych do potrzeb świadomych inwestorów i konsumentów.
Staramy się jak najczęściej znajdować zastosowanie dla rozwiązań i urządzeń energooszczędnych (jak energooszczędne systemy
ogrzewania oraz chłodzenia), jak również wykorzystywać odnawialne źródła energii, stosując
np. pompy ciepła. Projektujemy i wykonujemy
optymalizacje energetyczne budynków przemysłowych oraz biurowych, dla których ważnym
znakiem jakości są certyfikaty BREEAM i LEED.
Uczestniczymy w zadaniach termomodernizacji
różnych, czasem trudnych obiektów. Aktualnie
pracujemy nad projektem termomodernizacji
Centrum Zdrowia Dziecka. W pracach dla niektórych branż ważne jest też wykorzystywanie
ciepła odpadowego z urządzeń technologicznych do ogrzewania pomieszczeń.
Proponując inwestorom te rozwiązania, znacznie ograniczamy energochłonność budynków,
a zatem wpływamy na mniejszą emisję gazów
cieplarnianych.

Poznaj laureatów i odwiedź stronę:
www.KreatorBudownictwaRoku.pl
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• całostronicowe reklamy Laureatów KBR 2021 na łamach „Inżyniera Budownictwa”

Tytuły

przyznane

Poznaj Laureatów

www.KreatorBudownictwaRoku.pl

ORGANIZATOR

10

Wydawnictwo Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48, lok. 199, 00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
biuro@wpiib.pl, www.wpiib.pl

PATRONAT HONOROWY

PARTNER PROJEKTU

reklama@wpiib.pl

.PL
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BLACHOTRAPEZ
Sp. z o.o.
GRUPA KAPITAŁOWA
BLACHOTRAPEZ
Blachotrapez to jeden z najszybciej
rozwijających się producentów pokryć
dachowych i elewacyjnych w Polsce.
Na rynku jest już od 50 lat i nieustannie
tworzy unikatowe oraz innowacyjne
rozwiązania na skalę światową. Firma, jako pierwsza w Polsce, nawiązała
współpracę z europejską hutą thyssenkrupp Steel Europe AG i jest wyłącznym dystrybutorem produktu. W oparciu o przyjętą politykę ekspansji, spółka
regularnie rozbudowuje sieć sprzedaży
w Polsce oraz w Europie. Blachotrapez utrzymuje rewolucyjne tempo
w umacnianiu swojej pozycji w branży,
tworząc trwałe i bezpieczne dachy.

GAZEX
Firma Gazex od 1988 r. konstruuje, produkuje i promuje elektroniczne urządzenia do wykrywania i pomiaru stężeń
gazów. Wielokrotnie rozwiązania techniczne opracowane w ﬁrmie nadawały
kierunek rozwojowi polskich detektorów.
Nazwy DEX (detektor gazów wybuchowych), MAG (głowica zamykająca zawór
kulowy) i ASBIG (aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej) stały się powszechnie znane w środowisku instalatorów. Przez lata na detektory mówiono
gazeksy, na zawory – magi, a asbig stał
się synonimem urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu. Nadal
najczęściej stosowane urządzenia sygnalizacyjno-odcinające oraz detektory CO
i LPG do sterowania wentylacją w garażach noszą logo Gazex.

KLIMAS WKRĘT-MET
INIEKCJA KRYSTALICZNA®
Autorski Park Technologiczny
im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

W ramach Autorskiego Parku Technologicznego spadkobiercy dr. inż.
Wojciecha Nawrota: mgr inż. Maciej
Nawrot oraz Jarosław Nawrot wdrażają
i rozwijają Iniekcję Krystaliczną®. Stosowanie technologii Iniekcji Krystalicznej® oraz dedykowanych preparatów
iniekcyjnych CRYSTARID® gwarantuje
uzyskanie skutecznej i trwałej izolacji
przeciwwilgociowej obiektu budowlanego. Wyłącznie mgr inż. Maciej
Nawrot i Jarosław Nawrot jako licencjodawcy posiadają uprawnienia do
udzielania praw licencyjnych i używania chronionych znaków towarowych
Iniekcja Krystaliczna® oraz CRYSTARID®.

Sp. z o.o.
Klimas Wkręt-met, polski producent
technik zamocowań, to najbardziej
rozpoznawalna marka wśród wykonawców. Firma obecna jest w każdym
sektorze budownictwa – od pokryć
dachowych, przez ocieplenie, stolarkę otworową, lekką obudowę, aż po
prężnie rozwijające się budownictwo
drewniane. W ofercie znajdują się również zamocowania do mebli, chemia
budowlana, a także akcesoria do elektronarzędzi. Spółka systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym; obecnie jej wyroby docierają
do ponad 60 państw na świecie.

Sp. z o.o.

GRUPA TUBĄDZIN
Grupa Tubądzin należy do najbardziej
rozpoznawalnych producentów płytek
ceramicznych w Polsce. Od ponad 35 lat
wyznacza trendy wzornicze, wprowadza nowatorskie produkty i rozwiązania.
W Polsce jest pionierem w produkcji płyt
wielkoformatowych (maks. 120 x 240 cm).
W 2019 r. ﬁrma wyeksportowała swoje
produkty do 60 krajów. Tubądzin zaprasza
do współpracy twórców designu i kultury
(wśród nich m.in. Macieja Zienia, Dorotę
Koziara, Wojciecha Siudmaka), organizuje
prestiżowy konkurs dla młodych projektantów i architektów – Tubądzin Design
Awards.

GALECO
sp. z o.o.
Galeco sp. z o.o. jest polską ﬁrmą, która ma ponad 20 lat doświadczenia
w produkcji systemów rynnowych
kwadratowych i półokrągłych, a także
komponentów pokrycia dachowego.
Stale rosnąca dynamika sprzedaży oraz
ciągłe poszukiwanie nowych i unikatowych rozwiązań pozwoliły Galeco
na wyrobienie silnej pozycji na rynku
i stanie się ekspertem w dziedzinie odprowadzania wody.
Firma stale wyznacza kierunki i trendy
w swojej branży, prezentując klientom
nieznane dotąd rozwiązania oraz technologie w postaci innowacyjnych systemów rynnowych.

KONBET POZNAŃ
Sp. z o.o. Sp.k.
Firma od ponad 25 lat jest jednym z liderów wśród producentów systemów
stropowych w Polsce. Jej misją jest
zmiana rynku poprzez oferowanie nowoczesnych, bezpiecznych oraz energooszczędnych produktów, które stopniowo wypierają czasochłonne, kosztowne
i przestarzałe rozwiązania stropowe. Konbet nieustannie dąży do ułatwiania klientom realizacji planowanych inwestycji, ale
także obniżenia kosztów z nimi związanych. Oferuje gotowe systemy stropowe,
montaż przez wyszkolonych pracowników, a także pomoc konstruktorów na
etapie projektu i doboru stropu.

MOSTOSTAL KIELCE S.A.

SELENA S.A.
Grupa Selena to globalny producent
i dystrybutor chemii budowlanej.
Selena oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych – główne
marki to TYTAN, ARTELIT oraz hiszpańska QUILOSA.
Selena jest jednym z czterech największych światowych producentów piany
poliuretanowej używanej do montażu
okien i drzwi. Grupa w swojej ofercie
posiada m.in. piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy
ociepleń, które obecnie sprzedawane
są w 100 krajach świata.

H+H POLSKA

PRUSZYŃSKI

Sp. z o.o.

H+H Polska należy do duńskiej Grupy
H+H, jednego z wiodących producentów oraz dostawców produktów z betonu komórkowego i silikatów w Europie. Na polskim rynku ﬁrma obecna
jest od 2006 r. Na sukces H+H Polska
pracuje obecnie ponad 800 osób zatrudnionych w 13 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Polski,
w tym 6 zajmujących się produkcją
elementów ściennych z betonu komórkowego i 7 specjalizujących się w wyrobach silikatowych. Klienci zyskują
zatem dostęp do kompleksowej oferty
produktowej oraz jeszcze sprawniejszej
obsługi transakcji.

Sp. z o.o.

LAYHER
Sp. z o.o.
Layher Sp. z o.o. jest polskim oddziałem wiodącego na świecie producenta systemów rusztowań. Przykładając
najwyższą wagę do bezpieczeństwa
pracy, koncern nieustannie ulepsza
i optymalizuje dostarczane rozwiązania
pod kątem efektywności i opłacalności,
zgodnie z mottem: „Więcej możliwości.
Ten system rusztowań”.
W 2020 r. Layher obchodzi 75. rocznicę
rozpoczęcia działalności oraz 22. rocznicę obecności na polskim rynku.

sp. z o.o.

Stalowy lider w inwestycjach mostowych, drogowych i energetycznych.
Na rynku działa od kilkudziesięciu lat
w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal
Warszawa S.A., głównie jako generalny
wykonawca inwestycji drogowo-mostowych. Przewagę nad konkurencją
uzyskał dzięki własnej, nowoczesnej
wytwórni konstrukcji stalowych o wydajności do 1000 ton na miesiąc.
Prowadzi działalność w budownictwie przemysłowym, specjalizując się
w montażach nowych bloków energetycznych i instalacji oczyszczania spalin. Konstrukcje stalowe eksportuje na
rynki europejskie, a także w najdalsze
zakątki świata.

DELABIE
Francuska, rodzinna ﬁrma działająca na rynku sanitarnym w sektorze
budynków użyteczności publicznej.
Dzisiaj zarządza nią trzecie i czwarte
pokolenie rodziny Delabie, które zapewnia rozwój zgodnie z poszanowaniem wartości założycieli oraz współpracowników. Firma rozwinęła ofertę
składającą się z pięciu gam produktów:
armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej, armatura sanitarna do szpitali i domów opieki, dostępność i akcesoria dla zapewnienia
higieny, urządzenia sanitarne ze stali
nierdzewnej, armatura specjalistyczna.

PRZEDSIĘBIORSTWO
REALIZACYJNE INORA®
Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA®
sp. z o.o. jest niezależną polską ﬁrmą
inżynierską z siedzibą w Gliwicach.
Spółka specjalizuje się w geotechnice,
technologiach z wykorzystaniem geosyntetyków, konstrukcjach z gruntu
zbrojonego, monitoringu konstrukcji
budowlanych i odwadnianiu osadów.
We własnym laboratorium przeprowadza badania gruntów. Dział techniczny,
składający się z 15 inżynierów i osób
ze stopniem doktora, oferuje projektantom oraz wykonawcom wsparcie
przy doborze nowoczesnych rozwiązań geotechnicznych.

Firma założona 35 lat temu. Skupia ponad 20 podmiotów, które działają w kraju i za granicą, m.in. w Czechach, Rumunii, Niemczech, na Węgrzech i Ukrainie.
Systematyczny wzrost sprzedaży zagwarantował spółce pozycję lidera na
rynku pokryć dachowych i elewacyjnych. Istotna była decyzja o wejściu
w sektor produktów dla budownictwa
wielkokubaturowego. Elementy, takie
jak płyty warstwowe, proﬁle zimnogięte
czy kasetony elewacyjne, znajdują zastosowanie w halach magazynowych,
zakładach przemysłowych czy budynkach użyteczności publicznej.

Laureaci Pakietu Optimum

WINDA-WARSZAWA
Sp. z o.o.
Winda-Warszawa powstała w 1988 r.
i specjalizuje się w projektowaniu
oraz wytwarzaniu urządzeń dźwigowych, a także czynnie udziela się
w propagowaniu bezpieczeństwa
dźwigów. Firma wytwarza we własnym
zakresie wszystkie najważniejsze zespoły dźwigowe – kompletne kabiny
oraz aparatury sterowe.
Obecnie potencjał produkcyjny przekracza 500 dźwigów rocznie i stale rośnie. Spółka dysponuje powierzchnią
ok. 5 tys. m2, na której zlokalizowane
są hale produkcyjne, wieże prób i testów, pomieszczenia biurowe oraz
warsztatowe.

Andrzej Ulfig

MirosłAw jędrzejczyk

rAfAł MichAlski

wojciech hoMik

prezes zarządu
Selena S.A.

prezes zarządu
Grupy Tubądzin

prezes
Grupy Kapitałowej Blachotrapez

dyrektor generalny, członek zarządu
Layher Sp. z o.o.

prezes zarządu
Pruszyński Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej
w Gliwicach – kierunek Inżynieria materiałowa oraz Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie – kierunek Zarządzanie
i marketing. Od 2005 r. dowodzi spółką
na rynku w Polsce, a od 2007 r. pełni
funkcję prezesa zarządu Seleny S.A.
Od czasu, gdy stanął na czele firmy,
wolumen sprzedaży wzrósł trzykrotnie,
a Selena wzmocniła pozycję lidera
w segmencie pian i uszczelniaczy, rozszerzając jednocześnie asortyment
o kolejne grupy produktowe. W tym
czasie wiodąca marka – Tytan Professional stała się jedną z najsilniejszych
w branży budowlanej w Polsce.
Andrzej Ulfig za swoją pracę otrzymał
wiele nagród indywidualnych, takich
jak Kreator Budownictwa Roku, Srebrny
Polski Herkules, Złoty Polski Herkules
czy Osobowość Branży.

Menadżer z 25-letnim doświadczeniem
w branży ceramicznej.
Absolwent Wydziału Budownictwa
i Architektury na Politechnice Łódzkiej.
Karierę zawodową rozpoczął
w 1995 r. w Ceramice Paradyż.
Następnie pracował w firmie Cersanit,
najpierw jako dyrektor zakładu,
następnie jako prezes zarządu spółki
Cersanit III. W styczniu 2005 r.
został prezesem zarządu całej grupy
Cersanit S.A. Od roku 2012 związany
zawodowo z Grupą Tubądzin
– najpierw jako dyrektor zakładu
Ceramika Tubądzin II, a następnie
jako wiceprezes zarządu.
Od 2014 r. pełni funkcję prezesa
zarządu całej Grupy Tubądzin.

Absolwent filozofii na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz studiów MBA
na Franklin University w Columbus
w USA.
Specjalizuje się w zagadnieniach
z zakresu zarządzania sprzedażą
i łańcuchem dostaw, rozwoju marki,
strategii ekspansji na nowe rynki
oraz kontrolingu. Zaangażowany
w zarządzanie operacyjne średnimi
i dużymi przedsiębiorstwami
produkcyjnymi z branży budowlanej
oraz przemysłowej. Od 2014 r. prezes
zarządu Blachotrapez Sp. z o.o. i szef
Grupy Kapitałowej Blachotrapez.
Na przestrzeni ostatnich 7 lat firma
pod jego przewodnictwem zanotowała
ogromne wzrosty – było to prawie
potrojenie przychodu ze sprzedaży.
Certyfikowany coach. Zwolennik
podejścia propracowniczego.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej,
kierunek budownictwo – specjalizacja
konstrukcje budowlane i inżynierskie
oraz Szkoły Zarządzania Sprzedażą
w Warszawie. Przez kilka lat pracował
w rodzinnym przedsiębiorstwie, odpowiadając za prace projektowe i roboty
budowlane. W 2011 r. objął stanowisko
project managera w firmie Doka, gdzie
koordynował m.in. kompleksową
obsługę budowy A4 na odcinku
Dębica–Rzeszów. Z branżą deskowań
związany do 2018 r., odpowiadał
wówczas za zarządzanie sprzedażą,
pozyskiwanie oraz realizację kontraktów, m.in. na budowę pylonu mostu
w Rzeszowie czy budynku Varso
Tower w Warszawie. Od 2018 r. kieruje
polskim oddziałem koncernu Layher.
Prywatnie – wielki fan motoryzacji
i sportów motorowych.

Rozpoczął swoją drogę do sukcesu
od konwisarstwa. Dziś jego firma jest
liderem na rynku stalowych pokryć
dachowych i elewacyjnych w Europie.
Krzysztof Pruszyński często zaznacza,
że przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie. Kluczem do osiągnięcia
sukcesu jest zgromadzenie wokół
siebie odpowiedniej kadry pracowniczej.
Mnie się to udało. Do osób, z którymi
współpracuję, mam spore zaufanie,
nie muszę codziennie kontrolować ich
pracy. Nie znaczy to, że sam nie angażuję się w bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Często zaczynam dzień
od spotkań z pracownikami, podczas
których omawiamy aktualne problemy,
nowe pomysły – mówi prezes spółki.
Podobne założenia są wprowadzane
w kontakcie z partnerami biznesowymi.

gont blAszAny jAnosik

ModUlArny systeM detekcji gAzU

BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.

GAZEX

Punktem wyjścia dla projektantów był oryginalny wzór gontu drewnianego – tradycyjnego pokrycia, na stałe wpisanego w przestrzeń
architektury podhalańskiej. W efekcie prac
powstał gont blaszany Janosik, którego wyróżnikiem jest najwyższa jakość, a jego kształt,
tekstura i kompozycja nie odróżniają się od
oryginału, wiernie odwzorowując gont drewniany. Charakteryzuje się łatwością użytkowania, prostym i szybkim montażem, a także jest
odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia
oraz promieniowanie UV. Powłoka PLADUR
Relief Textured WOOD, zaprojektowana
na wzór drewna, doskonale naśladuje jego
teksturę. Stalowy rdzeń z mieszanką cynkowo-magnezową skutecznie zabezpiecza blachę,
zwiększając jej trwałość i żywotność.

Modularny System Detekcji Gazu pozwala projektować systemy detekcji dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez dobór
urządzeń z rozbudowanych grup: detektorów,
central i urządzeń wykonawczych. Detektory mają
wymienne moduły sensoryczne. Zastosowane
w nich procesory sterują pracą sensora, zapamiętują stany alarmowe i komunikują się ze stanowiskiem diagnostycznym, co znakomicie ułatwia
kalibrację i eksploatację, a w przypadku zmiany
monitorowanego gazu, nie trzeba wymieniać
detektorów, wystarczy wymiana modułów sensorycznych, co jest prostsze, szybsze i tańsze.
Centrale dostosowane są do rodzaju detektorów,
wszystkie mają komplet wyjść sterujących. Mogą
współpracować z systemami ppoż., łączyć się
z terminalem użytkownika wykorzystując
telefonię komórkową i internet.

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

krzysztof PrUszyński

PARTNER PROJEKTU

Laureaci Pakietu Premium

• informacje o laureatach tytułu i Gali KBR 2021 zamieszczone w serwisie Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl
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ul. Chłodna 48, lok. 199, 00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
biuro@wpiib.pl, www.wpiib.pl

reklama@wpiib.pl

.PL
• informacje o laureatach tytułu i Gali KBR 2021 zamieszczone w serwisie
www.inzynierbudownictwa.pl

• e-wydanie publikacji Kreator Budownictwa Roku 2021 z prezentacjami laureatów,
dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.inzynierbudownictwa.pl/sklep
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Wydawnictwo Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48, lok. 199, 00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
biuro@wpiib.pl, www.wpiib.pl

reklama@wpiib.pl

.PL
• e-wydanie publikacji Kreator Budownictwa Roku 2021 z prezentacjami laureatów,
dostępne bezpłatnie do pobrania w aplikacji mobilnej Inżynier Budownictwa

• informacje o laureatach tytułu i Gali KBR 2021 w social media
(fb/inzynierbudownictwa, fb/izbudujemy, Youtube)
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Wydawnictwo Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
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• informacje o laureatach tytułu i Gali KBR 2021 w newsletterach Wydawnictwa Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa (50 000 subskrybentów)

• możliwość przekazania materiałów promocyjnych, reklamowych, upominków
gościom Gali KBR 2021
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Zapraszmy
do współpracy

kontakt z biurem reklamy
reklama@wpiib.pl
Wydawnictwo Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48, lok. 199, 00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
biuro@wpiib.pl, www.wpiib.pl

