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W DAFA stawiamy na jakość popartą certyfikatem!
Polski rynek budowalny dopiero dojrzewa do pełnej
odpowiedzialności za wysokie standardy. Firmy
uhonorowane CERTYFIKATEM CZŁONKOSTWA DAFA
mają jednak pełne prawo mówić, że jakość to ich
wyróżnik.
Certyfikat DAFA to wyróżnienie, które stawia firmy
w gronie partnerów biznesowych cechujących się
wiarygodnością biznesową. Jest potwierdzeniem
wysokiego poziomu fachowości oraz wiedzy
w zakresie prawidłowego wykonywania i doboru
materiałów na dachy płaskie i fasady.
NIE RYZYKUJ!

DECYDUJ ŚWIADOMIE!

WYBIERZ FIRMĘ Z CERTYFIKATEM DAFA!

Członkowie DAFA eksponują przynależność do organizacji
posługując się symbolem JAKOŚĆ POPARTA STANDARDAMI
DAFA stanowiącym nobilitację dla firm, które przeszły
pozytywną weryfikację do Stowarzyszenia.
Symbol zachowuje to, co dla DAFA najbardziej charakterystyczne – dobre praktyki i doświadczenie poparte wytycznymi technicznymi.
Wyróżnienie w postaci m.in. naklejek odszukać można u Członków DAFA na samochodach firmowych, na kaskach pracowników i w materiałach reklamowych.
Przewodnikiem w wyborze sprawdzonych partnerów do współpracy jest wydany
KATALOG CZŁONKÓW DAFA. Stanowi on niezbędnik GW, inwestora, architekta,
projektanta pozwalając na realizację inwestycji z solidnymi i sprawdzonymi partnerami.
W nowej edycji Katalogu odnaleźć można:
 pakiet praktycznych informacji ułatwiający bezpośredni kontakt ze zleceniobiorcą;
 kompendium 34 sprawdzonych i rzetelnych wykonawców dachów płaskich i fasad;
 kontakty do 41 wysokiej jakości dostawców materiałów pokryć dachowych;
 listę projektantów, architektów i ekspertów zrzeszonych w DAFA;
 informacje o wytycznych technicznych DAFA.
Jeśli stawiasz na profesjonalizm i realizację inwestycji na najwyższym poziomie –
pobierz katalog w wersji online na www.dafa.com.pl.

O STOWARZYSZENIU
Powstałe w 2006 r. Stowarzyszenie DAFA reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne
dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich, zielonych i fasad. Określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Skupia ponad 120 Członków:
najbardziej rzetelnych wykonawców dachów płaskich i fasad, producentów i dostawców, rzeczoznawców,
architektów i projektantów.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DAFA jest członkiem prestiżowych i opiniotwórczych organizacji branżowych, przenosząc myśl techniczną
na polski rynek:
Stowarzyszenie Budownictwa
Zielonego

Międzynarodowe Zrzeszenie
Lekkiego Budownictwa Metalowego

Stowarzyszenie Badania,
Rozwoju i Kształtowania
Krajobrazu

Międzynarodowa Federacja Dekarzy

MISJA I CELE
• Podniesienie standardów w branży budowlanej dachów płaskich i fasad oraz kształtowanie i inicjowanie działań wpływających na jej rozwój.
• Ujednolicenie warunków handlowych, pozwalających na stworzenie partnerskich relacji pomiędzy
uczestnikami procesów realizacyjnych.
• Integracja środowiska działającego w obszarze dachów płaskich i fasad.
• Popularyzacja wiedzy na temat prawidłowego projektowania i wykonania dachów płaskich i fasad,
w tym wymagań technicznych oraz parametrów dla wykorzystywanych materiałów.

STANDARDY JAKOŚCI I WYTYCZNE TECHNICZNE
Opracowując własne wytyczne oraz korzystając z dorobku międzynarodowych organizacji, Stowarzyszenie
wydaje publikacje techniczne opisujące obszary działań do tej pory nieuregulowane. Podnosi tym samym
wiedzę o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Publikacje DAFA jednoznacznie definiują
poprawne rozwiązania, ujednolicając parametry i wytyczne wskazywane przez różne firmy. Charakteryzuje
je neutralność wobec stosowanych rozwiązań – odzwierciedlają obecny poziom rozwoju technologicznego i uchodzą za powszechnie obowiązujące zasady techniki. Wytyczne powstają w ośmiu Grupach Merytorycznych Stowarzyszenia: AKUSTYKA, BHP, DACHY PŁASKIE, DACHY ZIELONE, LEKKA OBUDOWA, PŁYTY
WARSTWOWE, PPOŻ., TECHNIKA MOCOWAŃ.
Księgarnia Techniczna DAFA dostępna jest na: www.dafa.com.pl.

PLATFORMA DLA WYKONAWCÓW
Działania DAFA ukierunkowane są na wspieraniu firm wykonawczych, przeciwdziałaniu ich problemom
i umacnianiu pozycji na rynku. Stowarzyszenie organizuje warsztaty poświęcone zawieraniu umów i niekorzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom, zasadom ostrożności i odpowiedzialności stron. DAFA
organizuje szkolenia przy wsparciu kancelarii prawnej z aktualnych zmian w ustawodawstwie, odpowiadając na problemy i wątpliwości interpretacyjne. Stanowi unikalną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń
i konsultacji technicznych w kwestiach spornych.

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ARCHITEKTÓW
Stowarzyszenie wspiera projektantów w rozwiązywaniu problemów dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów, w konsultacjach z ekspertami i producentami w obszarach nieuregulowanych przez
wytyczne dla konstruktorów, jak również w organizacji paneli dyskusyjnych, służących wymianie wiedzy
i doświadczeń.

KSIĘGARNIA TECHNICZNA DAFA

DACHY PŁASKIE
DAFA DP 2.01. Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne
dachów płaskich
Publikacja wypełnia brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej i stanowi obowiązkową lekturę dla architektów, projektantów, wykonawców, inwestorów i innych uczestników
procesu inwestycyjnego. Wytyczne są tłumaczeniem wytycznych Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD i w wielu krajach są integralną, wręcz obowiązkową literaturą techniczną.
W sytuacjach spornych powołują się na nie rzeczoznawcy oraz odnoszą się do nich sądy.
Zawarte w publikacji wymagania oraz techniczne wskazówki zabezpieczają m.in. interesy
użytkownika poprzez osiągniecie właściwego poziomu jakości w trakcie realizacji izolacji
dachów płaskich. Zawierają informacje na temat wykonania izolacji dachów bitumicznych,
jak i z tworzyw sztucznych (takich jak PVC, TPO, EPDM i inne) oraz izolacji natryskowych.
II polskie wydanie Wytycznych zostało rozszerzone o przekroje dachów.

DACHY ZIELONE
DAFA DZ 1.02. Wytyczne dla dachów zielonych.
Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych
Opracowanie jest drugim polskim wydaniem wytycznych FLL dla dachów zielonych, których celem jest zaprezentowanie ogólnie obowiązujących zasad, wymagań oraz parametrów dla materiałów wykorzystywanych do projektowania, wykonywania i utrzymywania
dachów zielonych, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki. W większości krajów
Europy i świata uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki. Publikacja
adresowana jest do specjalistów wszystkich zaangażowanych dziedzin i stanowi wspólny punkt odniesienia dla inwestorów, projektantów i wykonawców, tworząc bazę do
współpracy pomiędzy nimi. Najcenniejszą częścią wytycznych jest odwołanie zapisów do
obowiązujących aktów prawnych, norm jak i metod badawczych mających swoje zastosowanie w warunkach krajowych. Dodatkowym elementem polskiego wydania wytycznych
jest polsko-niemiecki słownik terminów branżowych.

PPOŻ.
DAFA PPOŻ. 1.01. Bezpieczeństwo pożarowe dachów
Wytyczne to merytoryczne wsparcie i źródło rzetelnej wiedzy, cenna synteza teorii i praktyki, zasady projektowania i dobre praktyki sztuki budowlanej, zalecenia dla wykonawców,
wsparcie w fazie projektowej dla architektów, szczególne przypadki i ich interpretacje,
klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, zasady doboru materiałów,
wymagania i praktyki ubezpieczycieli. Obowiązkowa lektura i narzędzie pracy dla architektów, konstruktorów, producentów, inwestorów ogłaszających przetargi, specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane, rzeczoznawców, ekspertów działających
w tej branży. W części teoretycznej: znajdziemy definicje, przepisy techniczno-budowlane,
klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli. W części praktycznej omówiono tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu
w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców, omówiono
szczególne przypadki i ich interpretacje oraz zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.
DAFA PPOŻ. 2.01. Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad
Publikacja zawiera zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, skupiając się na schematach i rysunkach. Opracowanie stworzone przez praktyków dla praktyków określa jednolite
wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki
sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. Znajomość zapisów z wytycznych pozwoli ograniczyć ryzyko pożarowe, stąd publikację polecamy jako wsparcie merytoryczne dla
architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców
i ekspertów budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także właścicieli
i zarządców budynków. Intencją autorów było stworzenie narzędzia i źródła rzetelnej wiedzy w codziennej pracy uczestników procesu budowlanego.

AKUSTYKA
DAFA A 3.01. Katalog rozwiązań akustycznych
Katalog jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, zawierającym kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących
producentów tego typu systemów w Polsce. Są to rozwiązania przebadane w akredytowanych laboratoriach pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania
dźwięku. Katalog przeznaczony jest dla architektów, projektantów oraz wykonawców przy
projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków. Stanowi
istotne narzędzie do właściwego podejmowania decyzji przy projektowaniu budynków pod
kątem właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych w celu spełnienia wymagań
akustycznych obowiązujących w Polsce w odniesieniu do obiektów budownictwa ogólnego,
przemysłowego i administracyjnego. Drugie wydanie Katalogu rozszerzono o dodatkowe
rozwiązania producentów.
DAFA ID 4.06. Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych
Publikacja obejmuje przegląd właściwości akustycznych lekkich konstrukcji metalowych
ściennych i dachowych. Projektant otrzymuje w niniejszym opracowaniu zebrane wartości
ważonych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej oraz współczynników pochłaniania dźwięku różnych lekkich konstrukcji stalowych. Tym samym publikacja dostarcza
informacji przydatnych w sytuacji, gdy należy ocenić, jaki wpływ odniesie zmiana danej
konstrukcji na jej parametry akustyczne.

TECHNIKA MOCOWAŃ
DAFA M 1.01. Wytyczne doboru łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian
Wytyczne określają minimalne standardy, jakie powinny spełniać elementy złączne
stosowane do montażu lekkich obudów z blach fałdowych. Publikacja jest neutralnym
i pozbawionym treści marketingowych poradnikiem pomocnym dla osób zajmujących się
projektowaniem, montażem i odbiorami obudów z blach. Zawiera przykłady podstawowych
wymagań, wytycznych dla elementów mocujących stosowanych w lekkiej obudowie
dachów i ścian przy montażu blach. Należy podkreślić, iż jest to pierwsze w Polsce opracowanie na temat łączników, które zostało stworzone przez specjalistów z konkurujących
na rynku firm oferujących systemy zamocowań.
DAFA M 2.01. Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich
W publikacji zawarto podstawowe zasady związane z doborem i zastosowaniem łączników
dachowych do montażu termoizolacji i hydroizolacji na dachach płaskich o podłożu z blach
fałdowych, betonu czy też z drewna. Szczególnie interesujące są zagadnienia związane
z wykorzystaniem normy „wiatrowej” PN-EN 1991-1-4:2008 [Eurokod 1 – Oddziaływanie na
konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływanie ogólne. Oddziaływanie wiatru] dla mechanicznego
mocowania elementów dachów płaskich. Jest to pierwszy dokument, który opisuje w sposób jednoznaczny m.in. zasady wydzielania stref wiatrowych na dachach i pozwala na wyznaczenie w nich sił oddziaływania wiatru.
DAFA M 3.01. Wytyczne doboru łączników do montażu płyt warstwowych
Publikacja określa minimalne wymagania dotyczące zastosowania łączników do montażu płyt warstwowych na ścianach i dachach oraz w zastosowaniach specjalistycznych.
Należy podkreślić, że publikacja nie jest materiałem reklamowym, poradnikiem projektowym, ani katalogiem konkretnego producenta czy dystrybutora, ale zbiorem wytycznych
i standardów przyjętych w branży. Opracowanie ma stanowić daleko idącą pomoc i punkt
odniesienia dla wszystkich osób uczestniczących w procesach projektowania, realizacji
i odbiorów inwestycji budowlanych wykonanych z płyt warstwowych.

LEKKA OBUDOWA
DAFA ID 1.00. Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów
Wytyczne stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych. Opracowanie porządkuje i systematyzuje
nazewnictwo, zawiera poprawne rozwiązania techniczne dla najczęściej występujących
przypadków, które powinny gwarantować długotrwałe użytkowanie ścian i dachów lekkiej
obudowy. Z wytycznych korzystać powinni projektanci, architekci, konstruktorzy, wykonawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy, jak również
inwestorzy, rzeczoznawcy i eksperci opiniujący projekty i wykonawstwo. Zakres opracowania został przyjęty zgodnie ze źródłową publikacją Międzynarodowego Zrzeszenia Lekkiego
Budownictwa Metalowego IFBS. Opracowanie zostało poszerzone o obowiązujące w Polsce
szczegółowe dane (m.in. normy, przepisy, wytyczne).
DAFA ID 1.01. Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich
Publikacja definiuje pojęcia, opisuje właściwości, jakim powinny odpowiadać blachy fałdowe zastosowane do wykonania konstrukcji nośnych dachów płaskich izolowanych. Opracowanie w sposób zwarty i czytelny opisuje proces produkcji blach fałdowych, sposób ich
wymiarowania oraz wskazuje rozwiązania konstrukcyjne przykładowych detali dachów nośnych. Odnosi się również do zagadnień związanych z montażem blach fałdowych.

DAFA ID 1.02. Wytyczne z zakresu planowania i wykonania jednowarstwowych, nieocieplanych dachów
ze stalowych blach fałdowych
Opracowanie przybliża zasady projektowania oraz podstawy z zakresu fizyki budowli, jak
również, opisuje wskazówki montażowe i propozycje rozwiązań konstrukcyjnych nieocieplonych dachów ze stalowych blach fałdowych. Publikacja stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury
projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich i fasad.
DAFA ID 1.05. Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
Publikacja pozwala na zapoznanie się ze sposobami określenia granicznych warunków,
jakim powinna odpowiadać obudowa i elementy użyte do jej wykonania. Pierwsza część
dotyczy jakości dostawy i obejmuje m.in. zagadnienia tolerancji wymiarowych elementów lekkiej obudowy opisujące wartości graniczne. Omawia kwestie integralnie związane
z przemysłowym sposobem produkcji elementów obudów, bardzo rzadko omawianym
w polskiej literaturze – m.in.: różnice kolorystyczne, wgłębienia, uszkodzenia spowodowane korozją i ich naprawa. Druga część odnosi się do jakości lekkiej obudowy po montażu
i zawiera m.in. dane dotyczące tolerancji budowli według niemieckich przepisów, które
w połączeniu z wartościami odnoszącymi się do elementów lekkiej obudowy określają możliwe odchyłki obudowy po montażu. W przypadku reklamacji publikacja może służyć jako
pomoc w ocenie dostarczonych produktów i wykonanych prac montażowych.
DAFA ID 1.06. Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem
dwupowłokowego dachu metalowego niewentylowanego
Wytyczne stanowią pomoc przy zestawianiu usług w celu uzyskania jednoznacznego
i kompleksowego opisu wymaganych prac przy wykonywaniu ścian ze stalowych blach
kasetowych. Dzięki precyzyjnemu określeniu wymogów, które muszą zostać uwzględnione w materiałach przetargowych, publikacja stanowi istotną pomoc w ich przygotowaniu.
Posługiwanie się tekstami przetargowymi pozwala uzyskać jednoznaczny i wyczerpujący
opis wymaganych prac, dzięki czemu można dokonać wyliczenia cen w sposób bezpieczny
i bez potrzeby wykonywania obszernych prac wstępnych.
DAFA ID 1.11. Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem
ściany ze stalowych blach kasetowych
Wytyczne, będące tłumaczeniem publikacji IFBS, stanowią pomoc przy zestawianiu usług
w celu uzyskania jednoznacznego i kompleksowego opisu wymaganych prac przy wykonywaniu ścian ze stalowych blach kasetowych. Dzięki precyzyjnemu określeniu wymogów,
które muszą zostać uwzględnione w materiałach przetargowych, publikacja stanowi istotną
pomoc w ich przygotowaniu. Zaproponowany wzorzec pozwala na ujednolicenie składanych ofert a tym samym ułatwia ich porównanie i wybór.
DAFA ID 4.01. Jednopowłokowy dach wykonany ze stalowych blach fałdowych z wierzchnią izolacją
cieplną i uszczelnieniem
Publikacja w treści swojej odpowiada na istotne pytanie, stawiane sobie bardzo często przez projektantów i architektów: „Czy i kiedy potrzebna jest bariera pary wodnej?”.
Stanowi dalece pomocny materiał do zrozumienia zasad i warunków stosowania (bądź nie)
bariery pary wodnej w obiektach wykonywanych głównie w stalowej technologii szkieletowej, ale nie tylko. Szczególne przydatne dla czytelnika w zrozumieniu warunków stosowania
(lub nie) bariery parowej mogą być wykresy i diagramy zawarte w publikacji.
DAFA ID 4.02. Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych + Suplement
Pierwsza część publikacji jest tłumaczeniem opracowania IFBS, osadzonym w niemieckich
realiach normowych. Druga w postaci suplementu, omawia zagadnienia związane z zastosowanymi materiałami w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów na rynku
polskim. Opisuje działania Unii Europejskiej we wdrażaniu nowych rozwiązań celem ograniczenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, sygnalizując tym samym nadchodzące
w Polsce zmiany, związane z poprawą izolacyjności, szczelności i trwałości styków budowlanych. Opracowanie wskazuje na różnorodność produktów uszczelniających bez wskazania
na konkretnego producenta i ma stanowić pomoc w doborze materiału do uszczelnień pod
względem jego właściwości, charakteru pracy i konkretnego zastosowania.

DAFA ID 4.03. Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych
Wznoszenie budynków według zasady zrównoważonego rozwoju wymaga przeprowadzenia rzetelnych analiz wszelkich aspektów mogących wpływać na wielkość zapotrzebowania
energetycznego budynku i ocenę jego energooszczędności. Publikacja definiuje, czym są
mostki cieplne, jak oddziałują na poszczególne elementy budynku, podaje metodologię
obliczeń przepływu ciepła oraz wymagania związane z zachowaniem minimalnej ochrony
cieplnej. Wyniki oceny energetycznej wzorcowej hali pokazują, że dzięki wykorzystaniu dla
konstrukcji z płyt warstwowych „polepszonych” detali można osiągnąć duże oszczędności
wynikające z redukcji ucieczki ciepła przez mostki termiczne.
DAFA ID 5.04. Otwory w dachach wykonanych ze stalowych profili trapezowych
Opracowanie daje odpowiedź na często stawiane przez projektantów pytania: „Kiedy i jakie rozwiązania konstrukcyjne są konieczne w przypadku wystąpienia otworów w dachach
z blach fałdowych?”. Publikacja wskazuje m.in. rozwiązania konstrukcyjne, wskazówki projektowe, wytyczne montażowe oraz przykłady obliczeń.
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Adamietz Sp. z o.o.
ul. Braci Prankel 1
47-100 Strzelce Opolskie
+48 77 463 00 65
strzelce@adamietz.pl
Członek DAFA od 2006 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.adamietz.pl
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Piotr Wolański APK Dachy Zielone
ul. Kolna 12C
30-381 Kraków
+48 607 616 691
piotr.wolanski@dachyzielone.net
Członek DAFA od 2012 r.

www.dachyzielone.net

Hydroizolacje dachów i tarasów,
dachy zielone, tarasy wentylowane
z płyt na podstawkach dystansowych - materiały,
wykonawstwo, doradztwo techniczne.

zielona

fot. Optigruen

www.dachyzielone.net

infrastruktura.pl
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Specjalistyczny portal tematyczny - dachy i ściany zielone,
budownictwo ekologiczne, adaptacja do zmian klimatu,
zrównoważony rozwój miast.

www.zielonainfrastruktura.pl
Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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Atlas Ward Polska Sp. z o.o.
Siedziba główna
AWARD Business Park
ul. Zwycięska 41
53-033 Wrocław
Członek DAFA od 2013 r.

+48 71 360 53 55

Budujemy przestrzeń
do rozwoju
Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży budowlanej i polskim liderem
w zakresie budowy obiektów kubaturowych i wielkopowierzchniowych. Specjalizujemy się
w budowie parków logistycznych, hal magazynowych, zakładów produkcyjnych, obiektów
biurowych i handlowo-usługowych. W ciągu 22 lat działalności zrealizowaliśmy około 700
inwestycji o łącznej powierzchni 3,5 mln m2. Stawiamy na nowoczesne i zrównoważone
budownictwo - jesteśmy jednostką certyfikująca BREEAM i członkiem Polskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Wśród naszych klientów są m.in. Bridgestone, P3 Logistic
Parks, 7R, Panattoni, Dino Polska, Hubergroup Polska, Schumacher Packaging, MLP, Hillwood.
www.atlasward.pl
Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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Balkar Technology
Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36
28-200 Staszów
+48 15 864 23 79
+48 15 864 23 79 w. 23
biuro@balkar.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.balkar.pl

Firma Balkar Technology oferuje Klientom w całej Polsce kompleksowe,
sprawdzone rozwiązania obejmujące dostawę i montaż systemów dachów
płaskich,
ścian osłonowych hal w systemie lekkiej zabudowy, modułów
naświetlających, odwodnień dachowych w tym podciśnieniowych, obróbek
blacharskich oraz kasetonów stalowych.
Lata doświadczeń i testowania najlepszych i najbardziej sprawdzonych
technologii pozwoliły nam stworzyć własny nowoczesny system pasm świetlnych
BAL UNILIGHT 2000. Oferowane pasma posiadają stosowne badania i atesty
przeprowadzone w Zakładzie Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB
w Warszawie oraz Zakładzie Badań Ogniowych ITB w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy firmy, które poszukują doświadczonego i rzetelnego
wykonawcy, wiedzącego doskonale czym jest terminowość oraz fachowe
wykonanie powierzonych zadań. Działamy kompleksowo i w oparciu o potrzeby
Klienta, realizując zlecenia w pełni indywidualnie.

30 lat na rynku
14
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P.H.P. Barel S.C.
ul. Wiktora Brysza 6
41-800 Zabrze
+48 501 175 459
barel.management@gmail.com
Członek DAFA od 2015 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.barel-management.pl
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B.E.H. Sp. z o.o.
ul. Dereniowa 2 lok. 100
02-776 Warszawa
+48 22 644 15 19
beh@beh.pl
Członek DAFA od 2011 r.

www.beh.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
B.E.H. Spółka z o.o. specjalizuje się od 1993 roku w projektowaniu
i kompleksowym wykonawstwie pokryć dachowych oraz montażu
lekkiej obudowy ścian. Doświadczenie zawodowe kierownictwa
i pracowników firmy jest gwarancją dobrej jakości wykonywanych prac.
Wysoki standard prac potwierdzają liczne referencje i zadowolenie
klientów. W naszych realizacjach proponujemy zastosowanie materiałów
o najwyższych parametrach technicznych.

16
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Bin-Montaż Sp. z o.o.
ul. Kruszyńska 13-21
86-005 Białe Błota k. Bydgoszczy
+48 52 323 96 40
sekretariat.montaz@binbiuro.pl
Członek DAFA od 2014 r.

www.binbiuro.pl

Rok założenia 1997

Doświadczenie i wysokie kwalifikacje

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA ul. Kruszyńska 13-21, 86-005 Białe Błota

www.binbiuro.pl, e-mail: sekretariat.montaz@binbiuro.pl
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Bupro Sp. z o.o.
ul. Kolonia Zygmunt 20
41-909 Bytom
+48 32 226 37 59
biuro@SolidneDachy.pl
Członek DAFA od 2011 r.

www.SolidneDachy.pl

Ponad 30 lat kryjemy dachy. Duże i małe.
Membrana PCV
pod warstwami zieleni gruntowej
(Muzeum Śląskie/Budimex/Mapei)

Membrana PCV
uszczelniająca pola elewacji
(Stadion Gdańsk/Metalplast
Stolarka/Bauder)

Membrana PCV
na dachach punktów poboru opłat
(Autostrada A4 Gliwice-Wrocław/
Strabag/Protan)

Papy SBS
na dachach apartamentowców
(Katowice i Wrocław/Murapol/
Icopal)

Papy SBS
na dachu galerii handlowej
(Sfera 2/Budimex/Icopal)

18
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CHORNET Sp. Jawna
ul. Spółdzielcza 10
65-082 Zielona Góra
+48 68 325 78 00
chornet@chornet.pl
Członek DAFA od 2009 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.chornet.pl
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Commercecon Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Inwestycyjna 5
95-050 Konstantynów Łódzki
+48 42 632 10 20
biuro@commercecon.pl
Członek DAFA od 2011 r.

20

www.commercecon.pl

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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Dach-Term Zbigniew Paul
ul. Krańcowa 9
62-081 Przeźmierowo
+48 61 814 11 01
biuro@dach-term.pl
Członek DAFA od 2013 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.dach-term.pl
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PHU DEKPO Jerzy Bobrowski
ul. Letnia 10
62-021 Paczkowo
+48 61 817 48 34
dekpo@wp.pl
Członek DAFA od 2006 r.

22

www.dekpo.ns48.pl
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EKO PROJEKT
ul. Rubież 7
71-027 Szczecin
+48 503 615 805
biuro@ekoprojekt24.eu
Członek DAFA od 2020 r.

www.ekoprojekt24.eu

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI
najlepsze dostępne rozwiązania
najwyższe standardy wykonywanych prac
Oferujemy wykonawstwo oraz sprzedaż produktów renomowanych producentów.

+
+
+
+
+

systemy montażu paneli PV;
systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości;
środki ochrony indywidualnej;
izolacje przeciwwodne na dachach płaskich;
renowacje budynków będących pod opieką konserwatora
oraz inne prace instalacyjne;

ekoprojekt24.eu | kontakt@ekoprojekt24.eu

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

23

W Y K O N AW C Y

EQUITAS.PL Sp. z o.o.
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2/34
35-060 Rzeszów
+48 791 212 871
biuro.equitas@gmail.com
Członek DAFA od 2020 r.

www.equitas.pl

DACHY Z FOLII PCV
Szybko budujemy wysokiej jakości
wielkopowierzchniowe dachy
płaskie z folii PCV w całej Polsce.

POSIADAMY
WŁASNE EKIPY
Wszystkie prace wykonujemy
własnymi siłami, bez udziału
podwykonawców.

200 000 m2 DACHÓW
Od początku swojej
działalności od 2018
roku zrealizowaliśmy
w Polsce projekty
o łącznej powierzchni
ponad 200 000 metrów
kwadratowych.

24
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FFBuilding Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Mrozowa 3
31-752 Kraków
+48 12 307 35 33
+48 12 307 17 73
ffb@ffb.com.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.ffb.com.pl

Panelowe okładziny elewacyjne

 panele metalowe z blach powlekanych

 panele metalowe malowane proszkowo
 panele metalowe perforowane
 panele metalowe przestrzenne

 panele z metali zabezpieczanych
procesem pasywacji

 panele z siatek cięto-ciągnionych

 okładziny elewacyjne z blach fałdowych

Płytowe okładziny elewacyjne
 płyty elewacyjne HPL

 płyty włókno-cementowe
 płyty Rockpanel

Zadania specjalne
inne niż elewacje

 renowacje elewacji
 balustrady

 mała architektura
 ogrodzenia

 wzmocnienia konstrukcji stalowych

Obudowy akustyczne i żaluzjowe
 żaluzje akustyczne
 żaluzje maskujące

 panele akustyczne

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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HALDEK Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 14
33-100 Tarnów
+48 14 625 06 84
biuro@haldek.pl
Członek DAFA od 2015 r.

26

www.haldek.pl
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IZODACH Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Proszówki 3
32-700 Bochnia
+48 14 611 59 81
biuro@izodach.pl
Członek DAFA od 2008 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.izodach.pl
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Izowes
Sławomir Wesołowski
ul. Stokrotki 4
05-079 Okuniew
+48 511 306 395
biuro@izowes.pl
Członek DAFA od 2016 r.

www.izowes.pl

KOMPLEKSOWE

HYDROIZOLACJE

Wykonujemy kompleksowo hydroizolacje dużych i małych obiektów w technologii pap termozgrzewalnych, EPDM, PCV, izolacje mineralne oraz obróbki
blacharskie na terenie całej Polski. Szczególny nacisk kładziemy na dobrą obsługę i jakość wykonywanych prac dla naszych klientów. Dysponujemy zapleczem
wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim stażem pracy w tej branży oraz
wysokiej jakości sprzętem.
+48 511 306 395

WWW.IZOWES.PL
28

ul.Stokrotki 4
05-079 Okuniew
biuro@izowes.pl
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JAREMA – WAWA
Jarosław Andrusewicz
ul. Piesza 15
70-663 Szczecin
+48 601 591 102
biuro@jarema.com.pl
www.jarema.com.pl

Członek DAFA od 2017 r.

DACH NA 100 LAT

Wykonujemy
kompleksowo dachy
hal przemysłowych,
budynków magazynowych, produkcyjnych
i mieszkaniowych.

MAKSIMUM EFEKTU ZA ROZSĄDNĄ CENĘ
Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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Kalamala Enke Partner
Maciej Kalamala
Sadów, ul. Leśna 7
42-700 Lubliniec
+48 34 356 11 23
info@kalamala.pl
Członek DAFA od 2015 r.

www.kalamala.pl

Dystrybutor produktów
Enke-Werk w Polsce

30
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LIPIŃSKI DACHY Sp. Jawna
ul. Majowa 79
97-200 Tomaszów Mazowiecki
+48 509 807 401
biuro@lipinski.com.pl
Członek DAFA od 2017 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.lipinski.com.pl
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MAK-DACHY
Marcin Kozakiewicz
ul. Brochowska 21
52-019 Wrocław
+48 607 304 602
biuro@makdachy.pl
Członek DAFA od 2015 r.
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www.makdachy.pl
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Przedsiębiorstwo
Wdrożeniowe NTB Sp. z o.o.
ul. Torowa 41
32-050 Skawina
+48 12 276 82 01 -02 -03
inwestycje@ntb.krakow.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.ntb.krakow.pl

• Izolacje dachów płaskich (papa termozgrzewalna, folia PCV, membrana EPDM)
• Dachy i elewacje z blachy tytanowo-cynkowej, aluminiowej i miedzianej
• Elewacje stalowe

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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Poburski Dachtechnik
Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 8
46-022 Luboszyce
+48 77 442 81 50
biuro@poburski.pl
Członek DAFA od 2006 r.
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www.poburski.pl
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Pold-Plast Systemy Dachowe
Sp. z o.o.
Al. Pokoju 80
31-564 Kraków
+48 12 643 16 90
biuro@pold-plast.com.pl
Członek DAFA od 2008 r.

www.pold-plast.com.pl

Gwarantujemy profesjonalne:
• wykonywanie pokryć dachowych w technologiach membran PCV, TPO/
FPO, EPDM, pap termozgrzewalnych;
• wykonywanie dachów żwirowych, dachów zielonych i tarasów;
• montaż blach nośnych;
• montaż obudów ścian;
• serwis, przeglądy, ekspertyzy;
• nieinwazyjne badanie szczelności dachów, tarasów, zbiorników.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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POLTING S.A. Gliwice
POLTING S.A. Filia Kielce
ul. Jagodowa 10

Członek DAFA od 2006 r.

36

ul. Batalionów Chłopskich 71

44-100 Gliwice

25-671 Kielce

+48 32 232 58 70

+48 41 335 00 09

info@polting.com.pl

kielce@polting.com.pl

www.polting.com.pl

www.polting.com.pl

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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Presbud Ponczek
Sp. Jawna
ul. Łęczycka 8
85-737 Bydgoszcz
+48 725 795 325
biuro@presbud.pl
Członek DAFA od 2013 r.

www.presbud.pl

DACHY • KONSTRUKCJE
STALOWE • ELEWACJE
Kompleksowe usługi w zakresie:
• montaż pokryć dachowych – folie
PCV, papy termozgrzewalne, płyty
warstwowe
• montaż lekkiej obudowy ścian –
płyty warstwowe, kasety, blachy
trapezowe,panele elewacyjne
• konstrukcje stalowe – produkcja
i montaż
• odśnieżanie i przeglądy serwisowe
dachów
Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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PROFTECH Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 2A
65-127 Zielona Góra
+48 502 214 243
kontakt@proftech-dachy.pl
Członek DAFA od 2020 r.

Montaż blach dachowych
Wykonujemy kompleksowy montaż blach dachowych na halach, zakładach i obiektach użyteczności publicznej wraz z dostawą kompletu
materiałów.
•
•
•

hale przemysłowe
hale magazynowe
zakłady produkcyjne

•
•

galerie handlowe
terminale lotnicze

www.proftech-dachy.pl

Montaż obudowy mroźni
i chłodni
Wykonujemy kompleksowy montaż ścian i sufitów podwieszanych
chłodni i mroźni.

Montaż obudowy ścian hali
Wykonujemy elewacje budynków z płyt warstwowych lub w technologii kaseta/wełna/blacha wraz z kompletem obróbek oraz ewentualnym montażem podkonstrukcji z profili zimnogiętych.

Montaż pokryć dachowych
Naszą specjalizacją są pokrycia dachowe wykonywane w technologiach PVC, TPO, EPDM i pap termozgrzewalnych.
•
•

Remonty - oferujemy remonty pokryć dachowych.
Serwis - realizowane przez nas usługi objęte są wieloletnimi
gwarancjami, a także serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Wykonujemy prace na dużych
wysokościach
Praca na bardzo dużych wysokościach jest dla nas codziennością.
Aby zrealizować projekt, najpierw odpowiednio dobieramy sprzęt.
Następnie finalizujemy go z zachowaniem szczególnych zasad BHP.
Bezpieczeństwo jest dla nas kluczowe.

Szukasz profesjonalistów z
wieloletnim doświadczeniem?

Skontaktuj się z nami
+48 502 214 243
kontakt@proftech-dachy.pl
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PPUH PROMUS Ruda Śląska
Sp. z o.o.
ul. Generała Hallera 18A
41-709 Ruda Śląska
+48 32 342 06 01
info@promus.com.pl
Członek DAFA od 2016 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.promus.com.pl
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Staniszewski Sp. z o.o.
ul. Chemików 16/17
43-400 Cieszyn
+48 33 851 73 55
biuro@staniszewski.info
Członek DAFA od 2014 r.

www.staniszewski.info

Firma Staniszewski Sp. z o.o. działa na rynku od 1984 r. Wykonujemy nowe pokrycia dachowe, jak również zajmujemy się remontem
starych pokryć dachowych. W zakres naszych
usług wchodzą szeroko pojęte prace remontowo-budowlane dekarskie i izolacyjne.
Dodatkowo zajmujemy się montażem obróbek
blacharskich i orynnowania, a także wykonujemy termoizolację poddaszy i urządzeń technicznych oraz hydroizolację fundamentów,
tarasów i balkonów.
Oferujemy sprawdzoną i skuteczną technologię popartą fachowym wykonawstwem.
Na wykonane przez nas pokrycia dachowe
udzielamy 10-letniej gwarancji.
40
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TECHNODACH Anna Zimnoch
ul. Przędzalniana 4C/1
15-688 Białystok
+48 508 127 832
biuro@technodach.pl
Członek DAFA od 2020 r.

www.technodach.pl

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę towarów i usług.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu do każdego zadania podchodzimy profesjonalnie, co potwierdzają rekomendacje licznych Klientów. Specjalizujemy się w wykonywaniu różnego typu izolacji, stale poszerzając swoją
ofertę. Szeroki zakres działalności czyni nas atrakcyjnym
partnerem biznesowym. Naszym celem jest satysfakcja
Klientów poprzez indywidualne podejście i realizację
zgodną z oczekiwaniami zleceniodawcy. Stosowanie
najnowocześniejszych technologii (materiałów i urządzeń) pozwala nam zrealizować każde zamówienie.
Nasza specjalizacja obejmuje m.in.:
> wykonywanie izolacji przeciwwodnych dachów
płaskich z papy termozgrzewalnej, membrany PCV,
membrany EPDM;
> ocieplanie dachów płaskich;
> usługi transportowe ładowarką teleskopową do 18 m;
> wykonywanie hydroizolacji fundamentów;
> sporządzanie izolacji tarasów i dachów, zielonych
i balastowych;
> renowację starych dachów;
> izolację zbiorników wodnych;
> wykonywanie lekkiej obudowy hal z płyt warstwowych.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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Tectum Group Sp z o.o.
ul. Grunwaldzka 48
05-820 Piastów
+48 22 773 93 38
info@tectumgroup.pl
Członek DAFA od 2010 r.
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www.tectumgroup.pl
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Termatex Sp. z o.o.

Członek DAFA od 2006 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

Wytwórnia

ul. Ostojów 43A

Konstrukcji Stalowych

26-130 Suchedniów

ul. Inż. W. Rogowskiego 11

+48 41 254 39 00

27-200 Starachowice

+48 41 254 39 01

+48 41 274 14 00

wykonawstwo@termatex.pl

wks@termatex.pl

www.termatex.pl
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Zurip S.A.
ul. Warszawska 109
28-366 Małogoszcz
+48 41 387 51 30
zurip@zurip.com.pl
Członek DAFA od 2006 r.
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www.zurip.com.pl
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Aluco System Sp. z o.o.
ul. Pańska 84
25-811 Kielce
+48 41 346 48 46
+48 41 346 47 43
aluco@aluco.com.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.aluco.com.pl

Czym się zajmujemy?
Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach dla architektów, branży budowlanej i przemysłu. Produkujemy, dostarczamy i montujemy świetliki dachowe, systemy oddymiania i wentylacji,
ślusarkę aluminiową oraz fasady poliwęglanowe.

Nasza Misja
W ALUCO SYSTEM pomagamy
naszym klientom wykorzystać
do maksimum zalety naturalnego światła dziennego.

Naszą misję realizujemy dostarczając na rynek systemy świetlików
dachowych, które są naszą specjalnością oraz fasady z płyt poliwęglanowych i ślusarkę aluminiową.
Od ponad 20 lat stawiamy na technologiczny rozwój i energooszczędność naszych rozwiązań. Ponadto nie uznajemy żadnych kompromisów w kwestii jakości i bezpieczeństwa.

#OdkryjSwiatloDzienne
Obserwuj nas w mediach
społecznościowych i bądź na
bieżąco! Publikujemy zdjęcia
z realizacji, nowości w ofercie
i ciekawostki z branży.

Nasze Doświadczenie
Nasza firma istnieje na rynku nieprzerwanie od ponad 20 lat. Do dziś
zamontowaliśmy 700 000 m² świetlików dachowych w Polsce oraz za
granicą. Fakt ten sprawia, że w tej branży ALUCO SYSTEM jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych marek w naszym kraju.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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ArcelorMittal Construction
Polska Sp. z o.o.
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. (AMCPL)
ArcelorMittal Construction Polska (AMCPL), należy do koncernu ArcelorMittal,
światowego potentata w produkcji stali. Spółka AMCPL, powstała w wyniku
połączenia się trzech liderów segmentu budowlanego: Florprofile, Haironville
i Prekon, specjalizujących się w produkcji lekkiej obudowy.

Członek DAFA od 2007 r.

ul. Metalowców 1
41-600 Świętochłowice
+48 32 770 65 40
amc.swietochlowice@arcelormittal.com
www.construction.arcelormittal.com/pl-pl

ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. (AMCPL)
ArcelorMittal Construction
Polska (AMCPL),
należy
ArcelorMittal,
ArcelorMittal
Construction
Polska
Sp.dozkoncernu
o. o. (AMCPL)
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połączenia się trzech liderów segmentu budowlanego: Florprofile, Haironville
i Prekon, specjalizujących się w produkcji lekkiej obudowy.

Oferta firmy

Wybrane rozwiązania produktowe

AMCPL oferuje swoim klientom szeroką gamę produktową,
m.in. z zakładu produkcyjnego w Świętochłowicach:

AMCPL dostarcza na potrzeby rynku budowlanego w Polsce
nietypowe i nowoczesne rozwiązania w zakresie:

•
•
•
•

blachy trapezowe konstrukcyjne i elewacyjne
blachy trapezowe łukowe
blachy fałdowe stosowane jako szalunki tracone
specjalne blachy współpracujące do realizacji żelbetowych
Oferta
firmy
płyt zespolonych
• stalowe okładziny fasadowe w linearnym systemie Hairplan
AMCPL oferuje swoim klientom szeroką gamę produktową,

•

W zakładach produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej
trapezowei w
konstrukcyjne
i•
Starachowicach
Traun AMCPLii elewacyjne
wytwarza:
•wblachy
blachy
trapezowe konstrukcyjne
elewacyjne
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Wybrane rozwiązania produktowe
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fasadowych paneli linearnych typu Hairplan 200, 300,
realizacji
stropów zespolonych typu Cofraplus 60, Cofraplus
Amazon
Szczecin.
400, stosowanych
przy realizacji budynków biurowych czy

Cofrastra
40, linearnych
Cofrastra typu
70; blachy
• 70,
fasadowych
paneli
Hairplanzastosowano
200, 300,
salonów
meblowych.

niczych
płyt ze specjalnym profilowaniem kasetonowym
Amazon iSzczecin.
oraz
płyt z rdzeniem
z wełny mineralnej
fasadowych
paneli linearnych
typu Hairplan 200, 300,

400, stosowanych przy realizacji budynków biurowych czy
salonówwww.construction.arcelormittal.com/pl-pl
meblowych.
Płyt warstwowych z rdzeniem PIR i IQ+, w tym płyt chłodniczych i płyt ze specjalnym profilowaniem kasetonowym
oraz płyt z rdzeniem z wełny mineralnej
www.construction.arcelormittal.com/pl-pl
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Balex Metal Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
+48 58 778 44 44
kontakt@balex.eu
Członek DAFA od 2007 r.

balex.eu

BLACHA TRAPEZOWA

KONSTRUKCYJNA
NAJLEPSZE PARAMETRY
WYTRZYMAŁOŚCIOWE

PŁYTY IZOLACYJNE

THERMANO
TRAWAŁOŚĆ
I EKOLOGIA
SUPER WŁAŚCIWOŚCI
IZOLACYJNE
MNIEJSZA GRUBOŚĆ
I CIĘŻAR

Superizolacja

Balex Metal Polska

heen_Balex_Reklama_Blacha_Thermano_v001.indd
Katalog
firm certyfikowanych przez DAFA 1

balex.eu
18.02.2021 10:41
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Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 16G lok. 141
61-719 Poznań
+48 61 885 79 00
info@bauder.pl
Członek DAFA od 2007 r.

www.bauder.pl

Dachy zielone

Termoizolacja BauderPIR

Folie dachowe z PVC i FPO

Papy bitumiczne

www.bauder.pl
48

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

PRODUCENCI
I D O S TAW C Y

Bitumax a.s.
Českobratrské nam. 133
293 01 Mladá Boleslav
+420 326 210 947
+420 326 210 948
PL

+48 668 506 266
info@bitumax.eu

Członek DAFA od 2015 r.

www.bitumax.pl

O fer ujemy p ap y zg r zew alne
i samop r zylep ne (dachow e,
niep alne, dr og ow o- most ow e,
do izolacji p odziemnych,
a nt ykor zenne, p ar oizolacyjne
i ant yr adonow e). N a r ynku
p olskim zaufał o nam w ielu
inw est or ów i w ykonaw ców .

bezp ł at ne dor adzt w o;
p omoc t echniczną i szkolenia;
w sp ół p r acę z p r ojekt ant ami;
dobr ze r ozw inięt ą log ist ykę

Naszą ideą jest być z pomocą blisko projektantów,
inwestorów i wykonawców.

www.bitumax.pl
Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
+48 12 415 55 51
centrala@bp2.pl
Członek DAFA od 2014 r.

www.bp2.pl

Płyty warstwowe
CorePUR CorePIR CoreWOOL
blachy trapezowe
i konstrukcyjne (t7 - t200)
ściana ogniowa 90 min.
prosystherm®
kasety ścienne
kasetony skrin®
panele elewacyjne linea®
panele dachowe
lambda® 2.0
Chcesz poznać naszą kompletną ofertę?

Zeskanuj QR kod:
lub przejdź do strony: www.bp2.eu
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Carlisle Construction
Materials
Przedstawicielstwo
i centrum szkoleniowe
GmbH
ARCO System Sp. z o. o.
ul. Unii Europejskiej 24

Członek DAFA od 2006 r.

Schellerdamm 16

32-600 Oświęcim

21079 Hamburg

+48 33 842 32 95

info@ccm-europe.com

www.arco-system.pl

www.ccm-europe.com

Prosty Montaż –
Szczelność Na Całe Życie

• Certyfikowana żywotność
liczona w dziesiątkach lat

Made in Hamburg

• Pewna technologia przez
gorące powietrze
• Gwarantowana optyczna
kontrola zgrzewu
• W 100 % pewne złącza
• Absolutnie odporny na promieniowanie
UV i wszystkie wpływy pogodowe

CARLISLE®
Construction Materials GmbH

CAR-16-17-Anzeigen
2017 136x156przez
PL-RZ.indd
Katalog
firm certyfikowanych
DAFA1

info@ccm-europe.com
www.ccm-europe.com

30.03.17 11:08
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CW Lundberg Sp. z o.o.
ul. Strefowa 9
58-200 Dzierżoniów
+48 71 881 15 00
info.pl@cwlundberg.com
Członek DAFA od 2019 r.

CWL Safety System – systemy asekuracji
przed upadkiem z wysokości.
Nasze techniczne rozwiązania dla dachów
pokrytych papą lub membraną są najlepszym
rozwiązaniem dla utrzymania szczelności hydroizolacji. Charakteryzują się również szybkim czasem montażu.

52

www.cwlundberg.com

Bezinwazyjny, montaż do wierzchniego
pokrycia dachu
System łączenia odcinków ułatwiający
instalację
Gwarancja 40 lat
w klasie antykorozyjności C4

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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DWD BauTech Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań
+48 61 278 77 00
biuro@dwdbautech.pl
Członek DAFA od 2012 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.dwdbautech.pl

53

PRODUCENCI
I D O S TAW C Y

Essmann Polska
Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
(budynek Royal Wilanów)
02-797 Warszawa-Wilanów
+48 22 750 33 41
info@essmann.com.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.essmann.pl

ESSsystem: ESSMANN to kompleksowe rozwiązania
dla bezpiecznego dachu płaskiego – od projektu, przez
montaż, nadzór budowlany po konserwację.

Oddymianie: naturalne i mechaniczne urządzenia do odprowadzania
dymu
Doświetlanie: doprowadzenie światła dziennego (świetliki kopułkowe,
pasma świetlne)
Wentylacja: naturalne i mechaniczne przewietrzanie i odpowietrzanie
KINGSPAN
LIGHT AND AIR
to kompleksowe
rozwiązania dla
bezpiecznego dachu
–
Bezpieczeństwo:
systemy
bezpieczeństwa
wymagane
przezpłaskiego
przepisy
od projektu, przez montaż, nadzór po konserwację

budowlane

Oddymianie: naturalne i mechaniczne urządzenia do odprowadzania dymu

Doświetlanie: doprowadzenie
światła dziennego (świetliki
kopułkowe,
pasma świetlne)
Odwadnianie:
skuteczne odwiadnianie
dachów
płaskich
Wentylacja: naturalne i mechaniczne przewietrzanie i odpowietrzanie

Bezpieczeństwo: systemy bezpieczeństwa wymagane przez przepisy budowlane
Odwadnianie: skuteczne odwiadnianie dachów płaskich

Doświetlenie

Wentylacja

Bezpieczeństwo

Efektywność
energetyczna

www.essmann.pl
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Usuwanie dymu

Świetliki
kopułkowe

Pasmo świetlne

Nowości

Sterowanie

Siłowniki

Odwadnianie
dachu

Szkło

www.kingspanlightandair.pl
Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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ETANCO Sp. z o.o.
Sprzedaż, Marketing,
Rozwój produktu

Zakład Produkcyjny,
Biuro Obsługi Klienta

ul. Karczunkowska 46

ul. Olsztyńska 30

02-871 Warszawa

11-130 Orneta
+48 55 242 29 26

Członek DAFA od 2009 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

info@etanco.pl
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Eurofast Poland Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 10
11-034 Stawiguda
+48 89 722 95 55
pl.info@eurofastgroup.com
Członek DAFA od 2016 r.
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www.eurofastgroup.com
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GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26/6
04-219 Warszawa
+48 22 616 41 70
info@gcl.com.pl
Członek DAFA od 2015 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.gcl.com.pl
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Gunnex PL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 88
62-052 Komorniki
+48 61 866 76 94
biuro@gunnex.com
Członek DAFA od 2013 r.
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www.gunnex.pl
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Heisslufttechnik Flocke
Sp. z o.o.
ul. Ks. Wiktora Siwka 13
40-306 Katowice

+48 32 209 12 02
+48 666 842 942
+48 32 209 12 06
info@heisslufttechnik.pl

Członek DAFA od 2010 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.heisslufttechnik.pl
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ISO-Chemie GmbH
Röntgenstr. 12
D-73431 Aalen
+48 71 881 00 48
info@iso-chemie.pl
Członek DAFA od 2013 r.

www.iso-chemie.pl

ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W
BUDOWNICTWIE METALOWYM

KOMPLEKSOWA OCHRONA SPOIN
W LEKKICH KONSTRUKCJACH METALOWYCH

Use the blue technology.
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JET Grupa Polska Sp. z o.o.
ul. Legii Wrzesińskiej 21
62-300 Września
+48 61 640 34 10
info@veluxcommercial.pl
Członek DAFA od 2018 r.

www.veluxcommercial.com

Jesteśmy
VELUX
Commercial

TWÓJ PARTNER
w zakresie światła
dziennego i rozwiązań
wentylacyjnych
Rozszerzyliśmy
nasz asortyment
produktów

Znaczenie światła dziennego i wentylacji
Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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Klimas Sp. z o.o.
Kuźnica Kiedrzyńska
ul. Wincentego Witosa 135/137
42-233 Mykanów
+48 34 377 71 00
office@wkret-met.com
Członek DAFA od 2013 r.

www.wkret-met.com

Systemy zamocowań termo- i hydroizolacji dachów płaskich

ETA-15/0578

Systemy zamocowań lekkiej obudowy

ETA-16/0443
ETA-16/0444

ITB-KOT-2019/0915
ITB-KOT-2020/1057
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„MERCOR” S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
+48 58 341 42 45
+48 58 341 39 85
mercor@mercor.com.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.mercor.com.pl

Lider nowoczesnych technologii
w branży oddymiania grawitacyjnego

mcr ULTRA THERM

mcr OSO THERM 75

mcr S-THERM

Nasi Klienci doceniają
fachowe doradztwo przy projektowaniu
dostępność modeli CAD i BIM
produkcję urządzeń na zamówienie

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

kompleksowy montaż
obsługę serwisową
szkolenia dla instalatorów
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Protan Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
+48 22 825 37 03
protan@protan.pl
Członek DAFA od 2006 r.
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www.protan.pl
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Pruszyński Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 32b
05-806 Komorów
+48 22 738 60 00
pruszynski@pruszynski.com.pl
Członek DAFA od 2006 r.
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www.pruszynski.com.pl
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RAWLPLUG S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
+48 71 326 01 00
+48 71 372 61 11
info@rawlplug.com
Członek DAFA od 2006 r.
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www.rawlplug.com

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

PRODUCENCI
I D O S TAW C Y

ROCKWOOL Polska
Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
+48 68 385 02 50
doradcy@rockwool.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.rockwool.pl

HARDROCK MF PLUS
Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej pokryte specjalnym
welonem. Niepalne ocieplenie stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich)
bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe, stosowane w układzie izolacji
jednowarstwowym lub wielowarstwowym, zalecane do dachów obciążanych
w sposób typowy, dedykowane dachom wykonywanym w technologiach
klejonych, umożliwiająca bezpośrednie zgrzewanie pap
termozgrzewalnych, przyklejanie pap samoprzylepnych,
przyklejanie membran PVC, EPDM.

www.rockwool.pl

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
61-315 Poznań
+48 61 660 49 00
pl.poznan@sfsintec.biz
Członek DAFA od 2006 r.

www.sfsintec.biz/pl

Innowacyjne systemy mocowania
i rozwiązania konstrukcyjne
isoweld®
Bezinwazyjny montaż membrany dachowej
Unikalna technologia zgrzewania membran PCV i TPO. Do
20% oszczędności w porównaniu z tradycyjnym sposobem
montażu, dzięki mniejszemu zużyciu membrany i mniejszej
ilości łączników. Montaż przy użyciu jednej, najszerszej rolki
membrany na całym dachu, bez konieczności jej przebijania.

HUM-ID®
Rewolucyjny system wykrywania przecieków w dachach
Bezprzewodowe czujniki umieszczone są bezpośrednio w izolacji
termicznej dachu, a dane z nich można odczytać za pomocą aplikacji
na telefon komórkowy. System wykrywa miejsce przecieku
z dokładnością do 1 cm, jest prosty w użyciu i bezawaryjny.

Nonut®
Łącznik samogwintujący do połączeń skręcanych
Mocowany jednostronnie – alternatywa dla śruby i nakrętki. Do
montażu wystarczy jedynie wkrętarka. Idealny dla szybkiego
i bezpiecznego łączenia lekkich elementów konstrukcji, możliwość
demontażu.

SFS Group Sp. z o.o.
Division Construction
ul. Torowa 6
61-315 Poznań
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T +48 61 660 49 00
pl.info@sfs.biz
www.sfsgroup.pl
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Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
+48 22 310 07 00
sika.poland@pol.sika.com
Członek DAFA od 2006 r.

www.pol.sika.com

SZCZELNE I TRWAŁE
POKRYCIA DACHOWE SIKA

SIKAROOF® MTC | SARNAFIL® | SIKAPLAN®
Oferujemy szeroką paletę rozwiązań materiałowych do wykonania pokrycia
dachowego - geomembran FPO, PVC oraz płynnych membrany PUR,
uzupełnionych o całą gamę niezbędnych akcesoriów. Nasze innowacyjne
membrany izolacyjne spełniają wszystkie najostrzejsze wymagania,
a wieloletnie doświadczenie gwarantuje pewność oferowanych rozwiązań.

www.sika.pl

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA
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SMAY Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
+48 12 378 18 00
zapytania@smay.pl
Członek DAFA od 2018 r.

S Y S T E M Y

www.smay.pl

W E N T Y L A C Y J N E

D L A

H A L

ODDYMIANIE – WENTYLACJA-AERACJA – DOŚWIETLENIE
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CZERPNIE
I WYRZUTNIE

KLAPY DYMOWE

PASMA ŚWIETLNE

KURTYNY DYMOWE

WENTYLATORY

ZASILACZE URZĄDZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
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SYSTEMY BUDOWLANE
Sp. Jawna Czapla Ginalski
ul. Starowiejska 2a
32-329 Krzykawka
+48 32 730 10 60
ﬁrma@systemy.net.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.systemy.net.pl

 Okładziny profilowane
 ALUMINIOWE – STALOWE – NIERDZEWNE
 FALISTE – TRAPEZOWE – TRÓJKĄTNE – PERFOROWANE
 Płyty warstwowe aluminiowe
 Certyfikat FM Global dla płyt i blach!

tel. +48 32 730 10 60
Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.systemy.net.pl
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TechnoNICOL Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
+48 22 886 48 86
biuro@technonicol.pl
Członek DAFA od 2016 r.

www.technonicol.pl

Wełna Mineralna

MeMbrana PVC

TeCHnOniCOl SP. z O.O.
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www.technonicol.Pl
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VILPE Poland Sp. z o.o.
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20d
55-080 Kąty Wrocławskie
+48 71 740 26 23
biuro@vilpe.com
www.vilpe.com/pl
Członek DAFA od 2017 r.

www.vilpe-wentylacja.com

VILPE® Regulowane łączniki dachowe
Łatwy dobór i regulacja długości łącznika odpowiednio do nachylenia dachu

Skróć czas montażu

dzięki regulowanemu łącznikowi VILPE
Croco A
do pokryć
jednowarstwowych
(np. pvc, tpo)

Nowoczesne łączniki regulowane znacznie ułatwiają montaż,
dzięki możliwości dopasowania ich długości odpowiednio do
spadku dachu.
Opatentowany regulowany łącznik VILPE Croco zmniejsza
ryzyko błędów montażowych. Jest dostępny w kilkunastu wymiarach, dodatkowo posiada regulowane śruby, które można
odpowiednio dociągać, dopasowując do pokrycia dachowego
i grubości izolacji w zakresie od 165 mm do 800 mm.

Croco B
do bitumicznych
pokryć
dwuwarstwowych

Jeden model łącznika obejmuje szerszy zakres grubości izolacji, co ogranicza czas i koszty instalacji. Łączniki Croco wykonane są z wytrzymalego tworzywa polipropylanowego (PP).

vilpe.com
vilpe-wentylacja.com
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Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3
31-588 Kraków
+48 12 684 00 95
maciej.lutkiewicz@walraven.com
Członek DAFA od 2019 r.

www.walraven.com

Z Walraven wejdziesz
na wyższy poziom

Innowacyjność

Jakość - Wsparcie projektowe
Ścieżki komunikacyjne, przejścia serwisowe

System szyn
montażowych

Walraven
Technika
kotwienia

Systemy
sanitarne

Mocowania
do rur

Ochrona ogniowa

walraven.com
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ZIDA Sp. z o.o.
Skała
57-150 Gołostowice
+48 607 244 737
biuro@zida.com.pl
Członek DAFA od 2018 r.

Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

www.zida.com.pl
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BuGG Bundesverband
GebäudeGrün e.V.
Albrechtstraße 13
D-10117 Berlin
+49 30 / 40 05 41 02
info@bugg.de
Członek DAFA od 2016 r.

www.gebaeudegruen.info

Ejot Polska Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Jeżowska 9
42-793 Ciasna
+48 34 351 06 60
infopl@ejot.com
Członek DAFA od 2006 r.

www.ejot.pl

ENKE WERK Johannes Enke
GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 16
40221 Düsseldorf
+49 211 30 40 74
+48 513 078 430
enke@enke.pl
Członek DAFA od 2010 r.

www.enke.pl

Essve Poland Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 28/4-5
70-354 Szczecin
+48 91 432 45 80
info@essve.pl
Członek DAFA od 2006 r.

www.essve.pl

Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13

ul. Łukowska 7/9

96-300 Żyrardów

64-600 Oborniki

www.ruukki.pl

+48 61 296 85 10
(sprzedaż) +48 61 296 83 00

Członek DAFA od 2006 r.
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faustyna.dobak@ruukki.com
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Schrag Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 15
95-050 Konstantynów Łódzki
+48 42 211 37 20
office@schrag.pl
Członek DAFA od 2008 r.

www.schrag.pl

Sita Bauelemente GmbH
ul. Rydlówka 20
30-363 Kraków
+48 12 345 70 00
biuro@sita-bauelemente.pl
Członek DAFA od 2015 r.

www.sita-bauelemente.pl

Styropmin Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki
+48 25 759 32 23
biuro@styropmin.pl
Członek DAFA od 2014 r.

www.styropmin.pl

Tata Steel
International Poland
ul. Piastowska 7
40-005 Katowice
+48 697 692 369
roman.weglarz@tatasteel.com
Członek DAFA od 2016 r.

www.colorcoat-online.com

TYRON Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22

+48 77 541 18 00

46-200 Kluczbork

+48 77 541 18 01
+48 77 541 18 10
biuro@tyron.pl

Członek DAFA od 2012 r.
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www.tyron.pl
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CZŁONKOWIE
ZWYCZAJNI

Lista członków zwyczajnych DAFA
1. Krzysztof Bagiński

19. Marek Lisiakiewicz

2. Marian Bober

20. Marzena Maj

3. Maciej Borodzicz

21. Witold Małek

4. Joanna Burzyńska

22. Michał Miąsek

5. Grzegorz Burzyński

23. Witold Okoński

6. Wojciech Całka

24. Mariusz Pawlak

7. Wiesław Dybał

25. Anatol Panfiluk

8. Paweł Fiszer

26. Aneta Piasecka-Puńko

9. Eliza Gissel

27. Krzysztof Pruszyński

10. Brunon Gogol

28. Krzysztof Rogosz

11. Monika Hyjek

29. Leopold Sokół

12. Edward Jagosz

30. Andrzej Stępkowski

13. Henryk Jarnot

31. Adam Sulasz

14. Ryszard Klatt

32. Andrzej Wdowiak

15. Jarosław Kupski

33. Katarzyna Wiktorska

16. Piotr Olgierd Korycki

34. Michał Wilk

17. Jarosław Kowalczyk

35. Sławomir Zając

18. Adam Krzanik

36. Henryk Ziobro

P R O J E K TA N C I
I ARCHITEKCI

Lista projektantów, architektów
i ekspertów certyfikowanych przez DAFA
1. Karol Frańczak
AKE Studio Sp. z o.o.

4. Krzysztof Patoka
OKAP Krzysztof Patoka

2. Urszula Markocka-Pampuch
Pracownia Projektowa –
Konstrukcje Inżynierskie

5. Przemysław Ruchała
GSBK Biuro Konstrukcyjne

3. Marek Niemas
AKU-KONSULT Marek Niemas
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WSPÓŁPRACA

„Nowoczesne hale”
al. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice
+48 32 788 51 28
dok@elamed.pl

ISSN 1899-8224

WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA HALI W TRAKCIE MONTAŻU

lp.elamed.pl/hal/

1/2021

JEDYNE CZASOPISMO
NA RYNKU DLA PROJEKTANTÓW
I WYKONAWCÓW HAL

Płaskie dachy fotowoltaiczne
w budynkach halowych

NOWOCZESNE HALE 1/2021

Projektowanie hal
z uwagi na korozję stali

Praktyczne artykuły - wsparcie oraz źródło

Nowelizacja
Prawa budowlanego

inspiracji w codziennej pracy

Wytrzymałość
konstrukcji
przekrycia hali
w trakcie montażu

Interdyscyplinarna tematyka dotycząca
wszystkich aspektów budowy hali
AL
RT
PO WY
Y
W N ŻO
NO A
BR

przemysłowej

.pl

ji
kc

du

Pro

dla

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych,
Dołącz do grona prenumeratorów!
Prenumerata roczna

opinie projektantów i wykonawców
Analiza zagadnień prawnych związanych

138 zł brutto
(108 zł netto + 8% VAT oraz koszty pakowania i wysyłki)

z procesem inwestycyjnym

Zamów: www.dlaspecjalistow.pl, tel. 32 788 51 28, Infolinia: 801 888 980

Czytaj online na
Katalog projektantów, architektów i ekspertów certyfikowanych przez DAFA
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WSPÓŁPRACA

Kancelaria GESSEL
ul. Siennna 39
00-121 Warszawa
+48 22 318 69 01
+48 22 318 69 31
mail@gessel.pl
www.gessel.pl

Kancelaria GESSEL od 28 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz
krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych.
Działalność Kancelarii skoncentrowana jest na obsłudze transakcji w sektorze prywatnym, w zakresie inwestycji bezpośrednich oraz sporach z nimi
związanych. Z usług Kancelarii GESSEL korzystają polskie i zagraniczne spółki, fundusze inwestycyjne oraz grupy kapitałowe działające w kluczowych
sferach życia gospodarczego.
Wśród naszych Klientów są firmy polskie i zagraniczne, działające, m.in.
w takich dziedzinach gospodarki jak: produkcja przemysłowa, sektor finansowy, telekomunikacja, technologie informatyczne, przemysł farmaceutyczny.
Obsługujemy transakcje prawa polskiego i niemieckiego oraz koordynujemy
obsługę w transakcjach międzynarodowych.
OBSZARY PRAKTYKI:
• Fuzje i przejęcia, VC/PE
• Rynki kapitałowe, prawo papierów wartościowych
• Prawo spółek
• Prawo pracy, kontrakty menedżerskie
• Prawo własności intelektualnej
• Prawo konkurencji
• Arbitraż i postępowania sądowe
• White Collar Crime
• Nieruchomości
• Life sciences and health care
• Prawo podatkowe
• Bankowość i finanse
• German Desk
• Projekty specjalne/risk & support
• Private Lawyer
• Due Diligence
• Dane osobowe
• Compliance

80

Stowarzyszenie DAFA
ul. Cygana 4
45-131 Opole
+48 77 442 86 00
+48 600 482 885
biuro@dafa.com.pl
www.dafa.com.pl

