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Szanowni Państwo,

powodzenie inwestycji budowlanej uwarunkowane jest w głównej mierze właści-
wym doborem podwykonawców i dostawców, dlatego przekazujemy w Państwa ręce  
Katalog Członków DAFA – praktyczne narzędzie w wyborze sprawdzonych partnerów 
do współpracy.

Katalog prezentuje wszystkie zrzeszone i rekomendowane przez Stowarzyszenie firmy 
w podziale na wykonawców dachów płaskich i fasad oraz producentów i dostawców. 
Zawiera informacje o działalności i ofercie firm oraz pakiet praktycznych informacji uła-
twiający bezpośredni kontakt ze zleceniobiorcą.

W Katalogu przedstawieni są również członkowie zwyczajni oraz należący do Stowarzy-
szenia projektanci.

Korzystanie z usług Członków DAFA niesie same korzyści – inwestor, generalny wyko-
nawca i projektant zyskują pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości  
produktów i realizacji obiektów na najwyższym poziomie.

NIE RYZYKUJ!    DECYDUJ ŚWIADOMIE!    WYBIERAJ FIRMY Z CERTYFIKATEM DAFA!

Zaprezentowane w tym Katalogu firmy 
wyróżniają się Certyfikatem Członkostwa 
w Stowarzyszeniu DAFA, przyznawanym 
według określonej procedury.

Jest on potwierdzeniem wiarygodności 
biznesowej, bardzo dobrej jakości wyko-
nawstwa oraz standardu dostarczonych 
i stosowanych produktów zgodnie z obo-
wiązującymi wymaganiami technicznymi 
i prawem budowlanym.

Potencjał danych zawartych w Katalogu z pewnością ułatwi Państwu wybór w procesie 
ofertowania pozwalając na realizację inwestycji z solidnymi i sprawdzonymi partnerami.

Elektroniczną wersję Katalogu można pobrać ze strony: 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 publika-
cje 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 inicjo-
wanie 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 technologiczne-
go i uchodzą za powszechnie obowiązujące zasady techniki. Wytyczne powstają w ośmiu Grupach Mery-
torycznych 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 nie-
korzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom, zasadom ostrożności i odpowiedzialności stron. DAFA 
organizuje szkolenia przy wsparciu kancelarii prawnej z aktualnych zmian w ustawodawstwie, odpowiada-
jąc 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 obu-
dów 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 – Wydanie II

DAFA DP 1.01. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną – wytyczne 
dachów płaskich – Wydanie I
Publikacja wypełnia brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej i stanowi obowiązko-
wą lekturę dla architektów, projektantów, wykonawców, inwestorów i innych uczestników 
procesu inwestycyjnego. Wytyczne są tłumaczeniem wytycznych Międzynarodowej Fede-
racji 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 1.01. Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne 
dla dachów zielonych
Opracowanie jest pierwszym polskim wydaniem wytycznych FLL dla dachów zielonych, 
których celem jest zaprezentowanie ogólnie obowiązujących zasad, wymagań oraz para-
metrów dla materiałów wykorzystywanych do projektowania, wykonywania i utrzymywa-
nia 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 wspól-
ny 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 zastoso-
wanie 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 prak-
tyki, zasady projektowania i dobre praktyki sztuki budowlanej, zalecenia dla wykonawców, 
wsparcie w fazie projektowej dla architektów, szczególne przypadki i ich interpretacje, 
klasyfi kacje ogniowe dla całych  elementów i komponentów, zasady doboru materiałów, 
wymagania i praktyki ubezpieczycieli. Obowiązkowa lektura i narzędzie pracy dla architek-
tów, konstruktorów, producentów, inwestorów ogłaszających przetargi, specjalistów pro-
wadzących i kontrolujących procesy budowlane, rzeczoznawców, ekspertów działających 
w tej branży. W części teoretycznej: znajdziemy defi nicje, przepisy techniczno-budowlane, 
klasyfi kacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpie-
czycieli. 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 klasyfi -
kacjami ogniowymi.

 AKUSTYKA

DAFA A 1.01. Katalog rozwiązań akustycznych

DAFA A 2.01. Katalog rozwiązań akustycznych – wydanie II
Katalog jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, zawierającym kilka-
dziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących 
producentów tego typu systemów w Polsce. Są to rozwiązania przebadane w akredyto-
wanych 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 pochła-
niania 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 profi lowych 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 marketi ngowych 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 opra-
cowanie na temat łączników, które zostało stworzone przez specjalistów z konkurujących 
na rynku fi rm 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 spo-
sób jednoznaczny m.in. zasady wydzielania stref wiatrowych na dachach i pozwala na wy-
znaczenie w nich sił oddziaływania wiatru.

DAFA M 3.01. Wytyczne doboru łączników do montażu płyt warstwowych
Publikacja określa minimalne wymagania dotyczące zastosowania łączników do mon-
tażu płyt warstwowych na ścianach i dachach oraz w zastosowaniach specjalistycznych. 
Należy podkreślić, że publikacja nie jest materiałem reklamowym, poradnikiem projekto-
wym, 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, da-
chów 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, wyko-
nawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy, jak również 
inwestorzy, rzeczoznawcy i eksperci opiniujący projekty i wykonawstwo. Zakres opracowa-
nia 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 defi niuje pojęcia, opisuje właściwości, jakim powinny odpowiadać blachy fałdo-
we zastosowane do wykonania konstrukcji nośnych dachów płaskich izolowanych. Opra-
cowanie w sposób zwarty i czytelny opisuje proces produkcji blach fałdowych, sposób ich 
wymiarowania oraz wskazuje rozwiązania konstrukcyjne przykładowych detali dachów noś-
nych. 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 fi zyki budowli, jak 
również, opisuje wskazówki montażowe i propozycje rozwiązań konstrukcyjnych nieocie-
plonych dachów ze stalowych blach fałdowych. Publikacja stanowi realizację jednego z za-
dań 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 elemen-
tów lekkiej obudowy opisujące wartości graniczne. Omawia kwesti e integralnie związane 



z przemysłowym sposobem produkcji elementów obudów, bardzo rzadko omawianym 
w polskiej literaturze – m.in.: różnice kolorystyczne, wgłębienia, uszkodzenia spowodowa-
ne 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 moż-
liwe 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 uwzględnio-
ne 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 wyko-
nywaniu 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 składa-
nych 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 czę-
sto 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 szkieleto-
wej, 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 za-
stosowanymi materiałami w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów na rynku 
polskim. Opisuje działania Unii Europejskiej we wdrażaniu nowych rozwiązań celem ogra-
niczenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, sygnalizując tym samym nadchodzące 
w Polsce zmiany, związane z poprawą izolacyjności, szczelności i trwałości styków budowla-
nych. 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 przeprowadze-
nia 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 ja-
kie rozwiązania konstrukcyjne są konieczne w przypadku wystąpienia otworów w dachach 
z blach fałdowych?”. Publikacja wskazuje m.in. rozwiązania konstrukcyjne, wskazówki pro-
jektowe, wytyczne montażowe oraz przykłady obliczeń.
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2016 r.

ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
+48 530 900 370

kontakt@akademiadachow.pl
www.akademiadachow.pl

Adach Sp. z o.o.
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WYKONAWCY

ul. Braci Prankel 1
47-100 Strzelce Opolskie

+48 77 463 00 65 
strzelce@adamietz.pl

www.adamietz.plCzłonek DAFA od 2006 r.

Adamietz Sp. z o.o.
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WYKONAWCY

ul. Kosynierów 62A
62-300 Września

+48 61 436 73 13
amwin@amwin.pl

www.amwin.plCzłonek DAFA od 2011 r.

Amwin Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa

Działamy na rynku polskim już przeszło 22 lata, oddaliśmy do
użytku ponad 180 realizacji, zgromadziliśmy tomy referencji.
Tradycja Amwin to doświadczenie i know-how, które pozwalają
nam sprostać najbardziej zaawansowanym realizacjom, jak
również najwyższym wymaganiom naszych Klientów. Z nimi
dzielimy się zdobytym doświadczeniem, jak również służymy
pomocą przy usprawnieniu procesów technologicznych dla
optymalizacji kosztów produkcji.

Nasza firma to ludzie, których talent, profesjonalizm oraz
zaangażowanie służą realizacji najbardziej odważnych
przedsięwzięć. Kadra inżynierska i ekipy monterskie, które
zdobywały doświadczenie przy projektowaniu i wznoszeniu tak
wielu obiektów, to bezcenny kapitał, stanowiący o potencjale
firmy.

Dwie dekady nieprzerwanej działalności ugruntowały pozycję
Amwin na rynku. Doświadczenie zdobyte na przełomie tych lat
pozwala nam stawić czoła coraz to nowszym wyzwaniom, które
realizujemy przy zachowaniu najwyższej staranności.

Niezmienny zespół

Ambitne plany rozwoju

Doświadczenie
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WYKONAWCY

ul. Smoleńsk 23/8
31-108 Kraków

+48 607 616 691
piotr.wolanski@dachyzielone.net

www.dachyzielone.netCzłonek DAFA od 2012 r.

Piotr Wolański APK Dachy Zielone

fo
t.

 O
p

ti
g

ru
en

Hydroizolacje dachów i tarasów,
dachy zielone, tarasy wentylowane 

z płyt na podstawkach dystansowych - materiały, 
wykonawstwo, doradztwo techniczne.

www.dachyzielone.net

zi
el
on
a

infrastruktura.pl

Specjalistyczny portal tematyczny - dachy i ściany zielone, 
budownictwo ekologiczne, adaptacja do zmian klimatu, 

zrównoważony rozwój miast.

www.zielonainfrastruktura.pl
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WYKONAWCY

Oddział Poznań
ul. Wichrowa 1A
60-449 Poznań

+48 609 881 663 

Siedziba
ul. Zwycięska 41
53-033 Wrocław

+48 71 360 53 50 

Oddział Kraków
ul. Mikołajska 13

31-027 Kraków
+48 609 860 337Członek DAFA od 2013 r.

Atlas Ward Polska Sp. z o.o.

Atlas Ward Polska jest firmą budowlaną o ogólnopolskim zasięgu. Jako Generalny Wykonawca 
oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie doradztwa, projektowania, produkcji i realizacji. 
Potencjał Spółk i umożliwia zarządzanie wieloma procesami inwestycyjnymi równocześnie. 
Specjalizuje się w budowie obiektów przemysłowych i magazynowych, handlowo-usługowych, 

biurowych oraz ekologicznych.

W ciągu 19-letniej działalności Atlas Ward Polska zrealizował 500 obiektów 
o łącznej powierzchni ponad 2 400 000 m2. 

www.atlasward.pl
atlasward@atlasward.pl

EKSPERT KONSTRUKCJI     |     GENERALNY WYKONAWCA     |     ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2006 r.

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
www.balkar.pl
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WYKONAWCY

ul. Wiktora Brysza 6
41-800 Zabrze

+48 501 175 459 
barel.management@gmail.com

www.barel-management.plCzłonek DAFA od 2015 r.

P.H.P. Barel S.C.
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WYKONAWCY

ul. Dereniowa 2 lok. 100 
02-776 Warszawa
+48 22 644 15 19

beh@beh.pl
www.beh.plCzłonek DAFA od 2011 r.

B.E.H. Sp. z o.o.

Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y
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 fi rmy 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.
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2014 r.

ul. Kruszyńska 13-21
86-005 Białe Błota k. Bydgoszczy

+48 52 323 96 40
sekretariat.montaz@binbiuro.pl

www.binbiuro.pl

Bin-Montaż Sp. z o.o.

ul. Kruszyńska 13-21, 86-005 Białe Błota
www.binbiuro.pl, e-mail: sekretariat.montaz@binbiuro.pl

Rok założenia 1997

Doświadczenie i wysokie kwalifikacje
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WYKONAWCY

ul. Kolonia Zygmunt 20
41-909 Bytom

+48 32 226 37 59 
biuro@SolidneDachy.pl

www.SolidneDachy.plCzłonek DAFA od 2011 r.

Bupro Sp. z o.o.

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)

Od 25 lat kryjemy dachy – skutecznie
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2009 r.

ul. Spółdzielcza 10
65-082 Zielona Góra

+48 68 325 78 00 
chornet@chornet.pl 

www.chornet.pl

CHORNET Sp. Jawna
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WYKONAWCY

ul. Inwestycyjna 5
95-050 Konstantynów Łódzki

+48 42 632 10 20
biuro@commercecon.pl

www.commercecon.plCzłonek DAFA od 2011 r.

Commercecon Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa
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WYKONAWCY

ul. Wazów 26
65-044 Zielona Góra

+48 68 325 62 42 
poczta@dach-system.com.pl

www.dach-system.com.plCzłonek DAFA od 2007 r.

Dach-System Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa

Firma DACH SYSTEM Sp. z o.o. to specjalistyczna firma blacharsko-
-dekarsko-montażowa. Mamy bogate, pietnastoletnie doświadcze-
nie w branży. Wykonaliśmy już ponad 2 000 000 m2 dachów płaskich 
w technologii pap termozgrzewalnych i folii dachowej PCV. Wykonu-
jemy wszystkie prace remontowe, modernizacyjne, konserwacyjne 
i dociepleniowe, zarówno na starych powierzchniach, jak i na nowo 
budowanych obiektach. 

Poprzez współpracę z zachodnimi producentami dachowych pokryć 
hydroizolacyjnych i posiadanych autoryzacji wykonawczych i przy-
należności do Stowarzyszenia Dekarzy DAFA jesteśmy w stanie  
zagwarantować usługi na najwyższym poziomie. 

Dzięki posiadanemu sprzętowi oraz wyszkolonym brygadom  
doświadczonych pracowników jesteśmy w stanie wykonać (przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych) 15 000 m2 powierzchni 
miesięcznie.

Służymy doradztwem technicznym w zakresie stosowania materia-
łów systemów pokryć dachowych wg normy DIN i klasy odporności 
ogniowej NRO, RE-15 ~ REI 45. 

Dysponujemy wszystkimi materiałami paro, termo i hydroizolacyj-
nymi oraz akcesoriami mającymi kompleksowe zastosowanie na  
powierzchniach dachowych, polepszającymi ich funkcjonalność 
użytkową łącznie z systemem odwodnienia.
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WYKONAWCY

ul. Krańcowa 9
62-081 Przeźmierowo

+48 61 814 11 01 
biuro@dach-term.pl

www.dach-term.plCzłonek DAFA od 2013 r.

Dach-Term Zbigniew Paul
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2010 r.

ul. Grunwaldzka 48
05-820 Piastów

+48 22 773 93 38
info@dekkers.pl
www.dekkers.pl

DEKKERS BY TECTUM

Idealny partner w kompleksowych 
projektach dla dachów płaskich

ul. Grunwaldzka 48
05-820 Piastów
T +48 22 773 93 38

www.dekkers.pl
info@dekkers.pl

DEKKERS BY TECTUM

Dekkers to idealny partner w kompleksowych 
projektach dla dachów płaskich:
  ↗	 Hydroizolacje
	 	 ↗	 Termoizolacje 
	 	 ↗	 Systemy asekuracji dachowych 
	 	 ↗	 Dachy zielone

ADVERTENTIE_DekkersTectum_Polen_POOLS.indd   1 17/03/17   14:04



Katalog firm certyfikowanych przez DAFA26

WYKONAWCY

Członek DAFA od 2006 r.

ul. Letnia 10
62-021 Paczkowo
+48 61 817 48 34 

dekpo@wp.pl
www.dekpo.ns48.pl

PHU DEKPO Jerzy Bobrowski
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2015 r.

ul. Technologiczna 14
33-100 Tarnów

+48 14 625 06 84 
biuro@haldek.pl

www.haldek.pl

HALDEK Sp. z o.o.
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WYKONAWCY

IZODACH Sp. Jawna 
W. Całka, H. Sychta

ul. Proszówki 3
32-700 Bochnia

+48 14 611 59 81
biuro@izodach.pl

www.izodach.com.plCzłonek DAFA od 2008 r.
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WYKONAWCY

ul. Stokrotki 4
05-079 Okuniew
+48 511 306 395
biuro@izowes.pl

www.izowes.plCzłonek DAFA od 2016 r.

Izowes  
Sławomir Wesołowski 

Wykonujemy kompleksowo hydroizolacje dużych i małych obiektów w techno-
logii pap termozgrzewalnych, EPDM, PCV, izolacje mineralne oraz obróbki 
blacharskie na terenie całej Polski. Szczególny nacisk kładziemy na dobrą obsłu-
gę i jakość wykonywanych prac dla naszych klientów. Dysponujemy zapleczem 
wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim stażem pracy w tej branży oraz 
wysokiej jakości sprzętem.

HYDROIZOLACJE
KOMPLEKSOWE

+48 511 306 395

biuro@izowes.plWWW.IZOWES.PL
ul.Stokrotki 4
05-079 Okuniew
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2017 r.

ul. Piesza 15
70-663 Szczecin
+48 601 591 102

biuro@jarema.com.pl
www.jarema.com.pl

JAREMA – WAWA
Jarosław Andrusewicz

DACH NA 100 LAT

MAKSIMUM EFEKTU ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

Wykonujemy  
kompleksowo dachy 

hal przemysłowych, 
budynków magazyno-
wych, produkcyjnych 

i mieszkaniowych.



31Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

WYKONAWCY

Sadów, ul. Leśna 7
42-700 Lubliniec
+48 34 356 11 23
info@kalamala.pl
www.kalamala.plCzłonek DAFA od 2015 r.

Kalamala Enke Partner 
Maciej Kalamala

Dystrybutor produktów 
Enke-Werk w Polsce
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WYKONAWCY

ul. Majowa 79 
97-200 Tomaszów Mazowiecki

+48 509 807 401
biuro@lipinski.com.pl

www.lipinski.com.plCzłonek DAFA od 2017 r.

LIPIŃSKI DACHY Sp. Jawna
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WYKONAWCY

ul. Brochowska 21
52-019 Wrocław
+48 607 304 602

biuro@makdachy.pl
www.makdachy.plCzłonek DAFA od 2015 r.

MAK-DACHY  
Marcin Kozakiewicz
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WYKONAWCY

ul. Mrozowa 3
30-969 Kraków

+48 12 643 46 08
me@me.com.pl
www.me.com.plCzłonek DAFA od 2006 r.

ME Polska Sp. z o.o.
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2006 r.

ul. Torowa 41
32-050 Skawina

+48 12 276 82 01 -02 -03 
inwestycje@ntb.krakow.pl

www.ntb.krakow.pl

Przedsiębiorstwo  
Wdrożeniowe NTB Sp. z o.o.

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

ul. Cygana 4
45-131 Opole

+48 77 442 81 50
biuro@poburski.pl

www.poburski.plCzłonek DAFA od 2006 r.

Poburski Dachtechnik 
Sp. z o.o.
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WYKONAWCY

Al. Pokoju 80
31-564 Kraków

+48 12 643 16 90
biuro@pold-plast.com.pl

www.pold-plast.com.plCzłonek DAFA od 2008 r.

Pold-Plast Systemy Dachowe 
Sp. z o.o.

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.
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WYKONAWCY

ul. Jagodowa 10
44-100 Gliwice

+48 32 232 58 70
info@polting.com.pl
www.polting.com.pl

ul. Batalionów Chłopskich 71
25-671 Kielce

+48 41 335 00 09
kielce@polting.com.pl

www.polting.com.pl

POLTING S.A. Gliwice
POLTING S.A. Filia Kielce

Członek DAFA od 2006 r.



39Katalog firm certyfikowanych przez DAFA

WYKONAWCY

ul. Łęczycka 8
85-737 Bydgoszcz

+48 725 795 325
biuro@presbud.pl

www.presbud.plCzłonek DAFA od 2013 r.

Presbud Ponczek  
Sp. Jawna

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
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WYKONAWCY

ul. Parzniewska 4
05-800 Pruszków
+48 22 738 11 12
+48 22 738 11 13

probis@probis.info
www.probis.infoCzłonek DAFA od 2012 r.

Probis Sp. z o.o.

Firma Probis powstała w lipcu 1999 roku. 
Jej korzenie sięgają jednak 1988 roku, 
w którym działalność rozpoczęła organi-
zacja skupiająca znaczną część dzisiejszej 
kadry.

Dynamiczny rozwój firmy na rynku budow-
lanym i wynajmu obiektów przemysłowych 
doprowadził do wyodrębnienia przedsię-
biorstwa Probis, jako jednostki zajmującej 
się wykonawstwem. Tak więc, posiadamy 
prawie 25-letnie doświadczenie w planowa-
niu i realizacji obiektów budownictwa prze-
mysłowego.
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WYKONAWCY

ul. Generała Hallera 18A
41-709 Ruda Śląska

+48 32 342 06 01
info@promus.com.pl
www.promus.com.plCzłonek DAFA od 2016 r.

PPUH PROMUS Ruda Śląska 
Sp. z o.o.
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WYKONAWCY

Członek DAFA od 2008 r.

ul. Josepha Conrada 39
31-357 Kraków

+48 12 297 29 00 
info@skalski.com.pl
www.skalski.com.pl

Skalski Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
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WYKONAWCY

ul. Chemików 16/17
43-400 Cieszyn

+48 33 851 73 55
biuro@staniszewski.info

www.staniszewski.infoCzłonek DAFA od 2014 r.

Staniszewski Sp. z o.o.

Firma Staniszewski Sp. z o.o. działa na ryn-
ku od 1984 r. Wykonujemy nowe pokrycia da-
chowe, jak również zajmujemy się remontem 
starych pokryć dachowych. W zakres naszych 
usług wchodzą szeroko pojęte prace remonto-
wo-budowlane dekarskie i izolacyjne.

Dodatkowo zajmujemy się montażem obróbek  
blacharskich i orynnowania, a także wykonu-
jemy termoizolację poddaszy i urządzeń tech-
nicznych oraz hydroizolację fundamentów,  
tarasów i balkonów.

Oferujemy sprawdzoną i skuteczną technolo-
gię popartą fachowym wykonawstwem.

Na wykonane przez nas pokrycia dachowe 
udzielamy 10-letniej gwarancji.
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WYKONAWCY

ul. Ostojów 43A
26-130 Suchedniów

+48 41 254 39 00
+48 41 254 39 01

wykonawstwo@termatex.pl
www.termatex.pl

Wytwórnia  
Konstrukcji Stalowych

ul. Inż. W. Rogowskiego 11
27-200 Starachowice

+48 41 274 14 00
wks@termatex.plCzłonek DAFA od 2006 r.

Termatex Sp. z o.o.
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WYKONAWCY

Zurip S.A.

Członek DAFA od 2006 r.

ul. Warszawska 109
28-366 Małogoszcz

+48 41 387 51 30
zurip@zurip.com.pl

www.zurip.com.pl
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PRODUCENCI 
I  DOSTAWCY

ul. Pańska 84
25-811 Kielce

+48 41 346 48 46
+48 41 346 47 43

aluco@aluco.com.pl
www.aluco.com.plCzłonek DAFA od 2006 r.

Aluco System Sp. z o.o.

Aluco System Sp. z o.o. działa na rynku od 1997 r. 

Firma jest producentem materiałów i elementów 

konstrukcyjnych dla sektora budowlanego. Fakt 

montaŜu około 500.000,0 m2 świetlików w Polsce 

oraz zagranicą powoduje Ŝe marka ALUCO jest 

jedną z najbardziej rozpoznawalnych w kraju. 

Wprowadziliśmy na rynek nowe, innowacyjne 

produkty, takie jak : 

ALUCO SKYLIGHT THERM – świetliki dachowe  

z termoizolacją 
ALUCO FIRE RATED – świetliki o odporności 

ogniowej 

Jesteśmy członkiem następujących organizacji:  

•  Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich  

i Fasad „DAFA”. 

•  Świętokrzyski Związek Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan 

•  Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany 

INNOWATOR 

•  Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa 

•  Polski Klaster Aluminium 

Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji  

i montaŜu następujących wyrobów: 

•  świetliki dachowe ALUCO SKYLIGHT  

i ALUCO SKYLIGHT AIR - łukowe, płaskie, 

trójkątne 

•  naświetla pionowe z paneli poliwęglanowych 

ALUCO - PANEL 

•  klapy dymowe i wentylacyjne  

•  okna, drzwi, fasady aluminiowe – w systemach 

ALUPROF, REYNAERS, YAWAL, SCHUECO. 

•  zadaszenia z płyt poliwęglanowych (np. stadiony 

piłkarskie, parkingi samochodowe). 
 

Osiągnięcia i nagrody: 

•  System Zarządzania Jakością ISO 9001 

•  Diament miesięcznika Forbes 2016 

•  Gazele Biznesu 2015 

•  Nowator 2013 
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Członek DAFA od 2007 r.

ArcelorMittal Construction 
Polska Sp. z o.o.

ul. Metalowców 1
41-600 Świętochłowice

+48 32 770 65 40
biuro@arcelormittal.com 

www.arcelormittal.com

ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. (AMCP), należący do światowego potentata w produkcji stali 
koncernu ArcelorMittal, funkcjonuje na rynku producentów elementów lekkiej obudowy od roku 1992, wtedy jeszcze 
pod marką Florprofile – pierwszego w Polsce producenta wysoko fałdowych blach trapezowych. Od początku swojej 
działalności kształtuje standardy techniczne rozwiązań stosowanych w tej dziedzinie.

Dzisiaj AMCP w oparciu o produkcję ze swoich trzech wytwórni zlokalizowanych w Świętochłowicach, 
Rawie Mazowieckiej i Starachowicach oferuje szeroki asortyment blach fałdowych, płyt warstwowych w okładzinach 
stalowych z rdzeniem z pianki Poliizocjanowej (PIR), płyt chłodniczych oraz innych elementów ściennych okładzin 
stalowych, takich jak kasety wzdłużne, czy też linearny fasadowy system Hairplan.

Produkcja odbywa się na nowoczesnych i wydajnych liniach. Stale pracujemy nad wprowadzaniem 
nowych rozwiązań technologicznych. Odpowiadamy na wymagania rynku dostarczając nowoczesne produkty, 
między innymi: blachy łukowe LT 40 i 70 do realizacji samonośnych przekryć dachowych, blachy współpracujące 
typu Cofraplus i Cofrastra stosowane w konstrukcjach stropów zespolonych, a od niedawna uruchomiliśmy w naszej 
wytwórni w Świętochłowicach produkcję wysoko fałdowej blachy Haciero 200/420.

Oprócz produkcji i dostawy materiałów naszym klientom zapewniamy usługi w zakresie doradztwa 
technicznego na etapie projektu i wykonawstwa. Pomagamy w doborze optymalnych rozwiązań pod kątem 
wytrzymałości mechanicznej i odporności korozyjnej odpowiedniej do środowiska. Korzystamy z materiałów 
wsadowych wytwarzanych w hutach Grupy ArcelorMittal. Jesteśmy rzetelnym i wypróbowanym dostawcą 
produktów wysokiej jakości.
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ul. Jarzębinowa 10
11-034 Stawiguda
+48 89 722 95 55

info@balticfasteners.pl
www.balticfasteners.plCzłonek DAFA od 2016 r.

Baltic Fasteners Sp. z o.o.

• Wkrętów do mocowania płyt warstwowych

• Wkrętów do mocowania blach

• Wkrętów do mocowania włókno-cementu

• Zamocowań do dachów płaskich

• i wielu innych

Dostawca
profesjonalnych:

Baltic Fasteners Sp. z o.o. jest producentem 
między innymi profesjonalnych zamocowań 
budowlanych. Celem firmy jest dostarczanie 
rozwiązań wysokiej jakości, których montaż jest 
przyjemnością, a bezpieczeństwo priorytetem. 
Systematycznie wdrażamy nowe rozwiązania, 
zwiększając liczbę unikalnych wzorów użytkowych 
zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP. 
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ul. Kutrzeby 16G lok. 141
61-719 Poznań

+48 61 885 79 00
info@bauder.pl
www.bauder.plCzłonek DAFA od 2007 r.

Bauder Polska Sp. z o.o.

www.bauder.pl

Dachy zielone

Termoizolacja BauderPIR

Folie dachowe z PVC i FPO

Papy bitumiczne
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Českobratrské nam.
293 01 Mlada Boleslav

+420 326 210 947
info@bitumax.pl
www.bitumax.plCzłonek DAFA od 2015 r.

Bitumax s. r. o.

Papa jest przeznaczona do bardziej wymagających 

zastosowań jako wysokowydajna paroizolacja w 

pokrywie dachowej. Może również pełnić rolę warstwy 

hydroizolacyjnej. Około 40% powierzchni papy pokryte 

jest specjalnym samoklejącym bitumem, co w przypadku 

aplikacji na izolację termiczną (płyty polistyrenowe EPS, 

XPS, PIR, PUR) umożliwia bezpośrednie przyklejenie 

bez użycia łączników mechanicznych i klejów.

Producent pap modyfikowanych na bazie                        

modyfikatorów SBS, APAO i APP. Papy zgrzewalne i 

samoprzylepne (dachowe, niepalne, drogowo-mostowe,

do izolacji podziemnych, antykorzenne, paroizolacyjne i

antyradonowe).
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ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków

+48 12 415 55 51
centrala@bp2.pl

www.bp2.plCzłonek DAFA od 2014 r.

BLACHPROFIL 2  
Sp. z o.o.
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dachy płaskie
dachy zielone
dachy skośne
balkony, tarasy

Kompletne rozwiązania 

dla każdego rodzaju dachu

ul. Zwierzyniecka 8b
00-719 Warszawa
+48 22 765 65 63

kontakt@systemy-dachowe.pl
www.systemy-dachowe.plCzłonek DAFA od 2018 r.

Budmech Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
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Schellerdamm 16
21079 Hamburg

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

Przedstawicielstwo 
i centrum szkoleniowe

ARCO System Sp. z o. o.
ul. Unii Europejskiej 24

32-600 Oświęcim
+48 33 842 32 95

www.arco-system.plCzłonek DAFA od 2006 r.

Carlisle Construction 
Materials 

GmbH

•  Certyfikowana żywotność  
liczona w dziesiątkach lat

•  Pewna technologia przez  
gorące powietrze

•  Gwarantowana optyczna  
kontrola zgrzewu

• W 100 % pewne złącza

•  Absolutnie odporny na promieniowanie  
UV i wszystkie wpływy pogodowe

Prosty Montaż –  
Szczelność Na Całe Życie

Made in Hamburg

CARLISLE®  
Construction Materials GmbH

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

CAR-16-17-Anzeigen 2017 136x156 PL-RZ.indd   1 30.03.17   11:08
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ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa
+48 22 798 08 21

biuro@ddf.pl
www.dorken.plCzłonek DAFA od 2014 r.

Dorken Delta Folie  
Sp. z o.o.

Nowoczesne  
rozwiązania  
drenażowe  DELTA®
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ul. Dąbrowskiego 77A 
60-529 Poznań 

+48 61 278 77 00
biuro@dwdbautech.pl

www.dwdbautech.plCzłonek DAFA od 2012 r.

DWD BauTech Sp. z o.o.
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Hamburger Str. 16
40221 Düsseldorf
+49 211 30 40 74
+48 513 078 430

enke@enke.pl
www.enke.plCzłonek DAFA od 2010 r.

ENKE WERK Johannes Enke 
GmbH & Co. KG

.

Od ponad 90 lat w ścisłej czołówce europejskich producentów 
chemii budowlanej od posadzki aż po dach

Cetyfikowane produkty zgodnie z wytycznymi

Specjalistyczne produkty do: 

  klejenia obróbek blacharskich
  remontów dachów płaskich   
  uszczelniania skomplikowanych przepustów dachowych 
  renowacji oraz modernizacji balkonów i tarasów
  indywidualnych podłóg dekoracyjnych na bazie żywic
  wysokoobciążalnych posadzek przemysłowych 
  

.

.

.

..

ETAG 005

www.enke.pl
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Biuro Obsługi Klienta
i Zakład Produkcyjny

ul. Olsztyńska 30
11-130 Orneta

+48 55 242 29 26
+48 55 242 29 56

info@etanco.pl

Rozwój produktu
i Marketing

ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

Członek DAFA od 2009 r.

ETANCO Sp. z o.o.
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ul. Pabianicka 26/6
04-219 Warszawa
+48 22 616 41 70

info@gcl.com.pl
www.gcl.com.plCzłonek DAFA od 2015 r.

GCL Sp. z o.o.
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ul. Żabikowska 88
62-052 Komorniki
+48 61 866 76 94

biuro@gunnex.com
www.gunnex.plCzłonek DAFA od 2013 r.

Gunnex PL Sp. z o.o.

Sprawdzony dostawca 
materiałów budowlanych 
i rozwiązań konstrukcyjnych

FASADYFASADY
DACHY ZIELONEDACHY ZIELONEDACHY ZIELONE
DACHY PŁASKIEDACHY PŁASKIE
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Członek DAFA od 2010 r.

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
www.heisslufttechnik.pl

Heisslufttechnik Flocke  
Sp. z o.o.
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Röntgenstr. 12
D-73431 Aalen

+48 71 881 00 48
info@iso-chemie.pl
www.iso-chemie.pl Członek DAFA od 2013 r.

ISO-Chemie GmbH

Use the blue technology.

ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W 
BUDOWNICTWIE METALOWYM

KOMPLEKSOWA OCHRONA SPOIN 
W LEKKICH KONSTRUKCJACH METALOWYCH

Anzeige_DAFA_Katalog_136x156mm_0317.indd   1 09.03.2017   09:53:45
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Członek DAFA od 2013 r.

Kuźnica Kiedrzyńska
ul. Wincentego Witosa 135/137

42-233 Mykanów
+48 34 377 71 00

offi  ce@wkret-met.com
www.wkret-met.com

Klimas Sp. z o.o.

Producent łączników do mocowania 
termo- i hydroizolacji dachów płaskich

Zaufaj sprawdzonej marce!
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ul. Kwidzyńska 6C
51-416 Wrocław

+48 71 326 01 00
+48 71 372 61 11

info@koelnerpolska.pl
www.koelnerpolska.plCzłonek DAFA od 2006 r.

KOELNER POLSKA  
Sp. z o.o.

Kompletny system 
mocowania izolacji 
dachów płaskich
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ul. Grzegorza z Sanoka 2
 80-408 Gdańsk

+48 58 341 42 45
+48 58 341 39 85

mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

„MERCOR” S.A.

Członek DAFA od 2006 r.

Lider w zakresie systemów oddymiania, odprowadzania ciepła
i doświetleń dachowych

www.mercor.com.pl

fachowe doradztwo przy projektowaniu

produkcję urządzeń na zamówienie

kompleksowy montaż

obsługę serwisową

NASI KLIENCI DOCENIAJĄ

 mcr PROLIGHT PRO

 Kurtyny dymowe

 mcr ULTRA THERM

 mcr OSO THERM 75

 mcr THERMOLIGHT express

 Pasma świetlne

U=0,8
W/m2 K



65Katalog fi rm certyfi kowanych przez DAFA

PRODUCENCI 
I  DOSTAWCY

ul. Filipa Sieronia 14 
44-121 Gliwice

+48 32 757 60 17 
+48 691 269 312

info@optigruen.pl
www.optigruen.pl 

Am Birkenstock 19
D-72505 Krauchenwies-Göggingen

Członek DAFA od 2014 r.

Optigrün International AG

WŁÓKNINY I DRENAŻE
 AKCESORIA
 SUBSTRATY
 ROŚLINNOŚĆ
 

Rozwiązania systemowe dla dachów 
zielonych płaskich i skośnych
 
40 lat doświadczenia w wykonywaniu 
zielonych dachów 
 
Sieć firm wykonawczych na terenie 
całego kraju
 
Gwarancja jakości
 

PRODUCENT SYSTEMU DO ZIELONYCH DACHÓW
 

www.optigruen.pl
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ul. Radzymińska 129/2
03-560 Warszawa
+48 22 825 37 03
protan@protan.pl

www.protan.plCzłonek DAFA od 2006 r.

Protan Polska Sp. z o.o.
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Sokołów, ul. Sokołowska 32b
05-806 Komorów
+48 22 738 60 00

pruszynski@pruszynski.com.pl
www.pruszynski.com.plCzłonek DAFA od 2006 r.

Pruszyński Sp. z o.o.
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ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

+48 68 385 02 50
rockwool@rockwool.pl

www.rockwool.plCzłonek DAFA od 2006 r.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Twarde dowody na obciążenia 
punktowe dachów płaskich!
Rozwiązania ROCKWOOL to ogromne możliwości projektowania 
i budowania dachów płaskich o obciążeniach punktowych sięgających 
PL5 (800), klasie reakcji na ogień A1 i doskonałej izolacyjności cieplnej. 

Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.

www.rockwool.pl

PL5(800)
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Członek DAFA od 2006 r.

Ruukki Polska Sp. z o.o.

ul. Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów

www.ruukki.pl

ul. Łukowska 7/9
64-600 Oborniki

+48 61 296 85 55 
+48 604 536 360

faustyna.dobak@ruukki.com
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Eisenbahnstraße 24
D-66687 Wadern-Büschfeld

www.saargummi.com
www.construction.saargummi.comCzłonek DAFA od 2017 r.

SaarGummi Construction 
GmbH

das Original

EPDM Novoproof od producenta 
SaarGummi Construction

• ponad 50 lat trwałości
• trwała elastyczność w zakresie 

temperatur od – 40 °C do + 120°C
• przeznaczony do renowac-

ji starych pokryć bitumicznych 
dzięki naszej specjalnej membra-
nie NovoProof® DA-S

• doskonałe rozwiązanie dla no-
woczesnych, lekkich konstrukcji 
dachowych dzięki naszej specjal-
nej membranie NovoProof® DA-K

SaarGummi Construction GmbH
Beata Buczkowska
T: +48 692 007 848
beata.buczkowska@saargummi.com
construction.saargummi.com

Dostępny u naszych Partnerów w Polsce:

dachpol.bielsko@gmail.com milanowek@grupadekarska.pl

DAFA Katalog_v2_210417.indd   1 10.04.18   13:16
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ul. Przemysłowa 15
95-050 Konstantynów Łódzki

+48 42 211 37 20
offi  ce@schrag.pl 

www.schrag.plCzłonek DAFA od 2008 r.

Schrag Polska Sp. z o.o.
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Burgweg 10
3984 LK, Odijk

+31 343 53 96 99
info@sempergreen.com
www.sempergreen.comCzłonek DAFA od 2014 r.

Sempergreen BV

Zielone dachy | Zielone ściany

“nasz cel; sprawić, że świat każdego  
   dnia będzie odrobinę bardziej zielony”

www.sempergreen.com    
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ul. Torowa 6
61-315 Poznań

+48 61 660 49 00
pl.poznan@sfsintec.biz

www.sfsintec.biz/plCzłonek DAFA od 2006 r.

SFS intec Sp. z o.o.

Nowość w ofercie firmy SFS Intec
Systemy Asekuracyjne do pracy na 
dachach płaskich
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ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
+48 22 310 07 00

sika.poland@pol.sika.com
www.pol.sika.comCzłonek DAFA od 2006 r.

Sika Poland Sp. z o.o.

www.sika.pl

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. 

SZCZELNE I TRWAŁE  
POKRYCIA DACHOWE SIKA
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ul. Rydlówka 20
30-363 Kraków

+48 12 345 70 00
biuro@sita-bauelemente.pl

www.sita-bauelemente.plCzłonek DAFA od 2015 r.

Sita Bauelemente GmbH

Nie zostawimy 
Państwa na deszczu.

PERFEKCYJNA OCHRONA

                    atiS hciksałp wóhcad aineindowdO

-   niezawodne, proste i bezpieczne.

Zawsze tam gdzie są potrzebne !

                  ot atiS icśokaj jetimokanz dówoD

miliony wytworzonych produktów.

Wysokiej wydajności, wyrafinowane-

go zastosowania, z najlepszej jakości 

materiałów wykonane w najwyższych 

standardach produkcji z wszechstronną 

gwarancją Sita.

biuro@sita-bauelemente.pl

www.sita-bauelemente.pl

www.wpustydachowe.pl

Przedstawicielstwo 
Sita Bauelemente GmbH w Polsce
ul.Rydlówka 20
30-363 Kraków
tel. (12) 3457000
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ul. Stefana Batorego 7
05-870 Błonie

+48 22 436 93 02
biuro@soprema.pl

www.soprema.plCzłonek DAFA od 2013 r.

Soprema Polska Sp. z o.o.

REFERENCJE

System Tundra – Centrum sportów wodnych Mantes La Jolie, Francja

System Lande – Kompleks biurowy Business Garden Wrocław, Polska 

System Green – Siedziba firmy Groupe Briand, Les Herbiers, Francja

PROSTE  
I SKUTECZNE

SYSTEMY DACHÓW 
ZIELONYCH 
SOPRANATURE®

 kompletne systemy zawierające  
zazielenienie ekstensywne  
i intensywne oraz niezbędne 
akcesoria jak drenaże, włókniny 
filtracyjne i geowłókniny

 sklasyfikowane w zakresie  
oddziaływania ognia  
zewnętrznego jako Broof (t1)

 poprawiają mikroklimat w otoczeniu 
budynku oraz w pomieszczeniach 
znajdujących się bezpośrednio  
pod konstrukcją dachu 

NA + 
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ul. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki

+48 25 759 32 23
biuro@styropmin.pl

www.styropmin.plCzłonek DAFA od 2014 r.

Styropmin Sp. z o.o.
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ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów
+48 32 625 72 00
info@swisspor.pl
www.swisspor.plCzłonek DAFA od 2014 r.

Swisspor Polska Sp. z o.o.

Straszą ogniem? Systemy THERMOFLAT® posiadają szereg klasyfikacji ogniowych, w tym 
klasyfikację RE 30 dla układu z termoizolacją z płyt EPS na podłożu z blachy trapezowej. 

Czy ktoś wspominał, że dach trzeba odśnieżać? Systemy THERMOFLAT® 
wyróżniają się odpornością na obciążenia użytkowe przy niższej wadze przekrycia 
i doskonałej termoizolacyjności.

W tym worku jest KOT. Systemy THERMOFLAT® są objęte Krajową Oceną Techniczną 
nr KOT-2017/0016, „Zestaw wyrobów do wykonywania termoizolacji i hydroizolacji 
przekryć dachowych…” wydaną przez ITB. 

ciepły płaski dach

Krajowa Ocena 
Techniczna

Sprawdź  
zanim przepłacisz!

www.swisspor.pl
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ul. Starowiejska 2a
32-329 Krzykawka
+48 32 730 10 60

fi rma@systemy.net.pl
www.systemy.net.plCzłonek DAFA od 2006 r.

SYSTEMY BUDOWLANE
Sp. Jawna Czapla Ginalski

 Blachy faliste aluminiowe i stalowe
 Panele fasadowe aluminiowe i stalowe
 Blachy trapezowe aluminiowe i stalowe

tel. +48 32 730 10 60 www.systemy.net.pl

Renault Tandem, Kielce

Galeria Nova, Gorzów Wlkp.CWW, Lubin
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ul. Piastowska 7
40-005 Katowice
+48 697 692 369

roman.weglarz@tatasteel.com
www.colorcoat-online.com

Tata Steel International 
Poland

Członek DAFA od 2016 r.

www.colorcoat-online.com

Nowa Generacja Colorcoat Prisma®

Nowa blacha Colorcoat Prisma® z trójwarstwową 
powłoką przesuwa granice trwałości stalowych blach 
powlekanych. Użytkownicy uzyskują całkowity spokój 
dzięki oferowanej bezpośrednio Gwarancji Confidex® 
na okres do 40 lat oraz gwarancji na trwałość koloru na 
nawet 20 lat. Rewolucyjna technologia wykorzystująca 
trzecią, przezroczystą warstwę powłoki zapewnia 
wysoką odporność na korozję i doskonałą ochronę 
przed promieniami UV potwierdzone certyfikatami RC5 
i RuV4 wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 
(ITB). Gdy chcesz mieć doskonały wygląd na lata, zalety 
są ewidentne.

 
Infolinia Colorcoat Connection®
T: +48 (0) 58 627 46 52
E:  colorcoat.connectionpl@tatasteel.com

Trzy warstwy, 
ewidentna zaleta
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ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
+48 22 886 48 86

biuro@technonicol.pl
www.technonicol.plCzłonek DAFA od 2016 r.

TechnoNICOL Sp. z o.o.
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Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20d
55-080 Kąty Wrocławskie

+48 71 740 26 23
info.pl@vilpepoland.pl

vilpe.com
cichakuchnia.comCzłonek DAFA od 2017 r.

SK Tuote Poland Sp. z o.o.

Proste w montażu innowacyjne kominki wentylacyjne, wentylatory dachowe, wielofunkcyjne 
przejścia i wpusty to produkty przeznaczone do instalacji na każdym dachu, funkcjonujące 
niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych. Ich sprawdzoną jakość potwierdzają 
najdłuższe na rynku okresy gwarancji – 20 lat gwarancji technicznej, w tym 10 lat gwarancji 
estetycznej. 

Członek DAFA od 2017 r.

Oto zakres produktów opracowanych przez VILPE® dla dachów płaskich:
• do wentylacji połaci dachu.
• Z pomocą przejść na dachy płaskie, można

instalować kominki wentylacyjne i wentylatory dachowe VILPE® bez konieczności stosowania dodatkowych
podstaw montażowych. Charakteryzuje je 100%-owa szczelność, termoodporność i bardzo prosty montaż.

•
• o średnicach od 12 do 830mm zapewniają wodoszczelność styków na bitumicznych

pokryciach dachowych: końcówki rurwyciągowych, stojaków, konstrukcji szyldów reklamowych, anten.
• , w długościach od 20mm do 600mm, odpowiednie do zastosowania na różnych

konstrukcjach dachu: betonowych, stalowych oraz drewnianych.

VILPE® to projektowane i produkowane 
w Finlandii akcesoria dachowe i rozwiązania 
systemów wentylacji wyciągowej. 

71 740 26 23, 
info.pl@vilpepoland.pl
VILPE.COM
CICHAKUCHNIA.COM

Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20d
55-080 Kąty Wrocławskie

VILPE® to projektowane i produkowane w Finlandii akcesoria dachowe i rozwiązania systemów wen-
tylacji wyciągowej. Proste w montażu innowacyjne kominki wentylacyjne, wentylatory dachowe, wie-
lofunkcyjne przejścia i wpusty to produkty przeznaczone do instalacji na każdym dachu, funkcjonujące 
niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych. Ich sprawdzoną jakość potwierdzają najdłuższe 
na rynku okresy gwarancji – 20 lat gwarancji technicznej, w tym 10 lat gwarancji estetycznej.

l  Kominki Alipai do wentylacji połaci dachu.
l  Przejścia dachowe do pokryć bitumicznych, EPDM oraz PVC. Z pomocą przejść na dachy płaskie, można 

instalować kominki wentylacyjne i wentylatory dachowe VILPE® bez konieczności stosowania dodatkowych 
podstaw montażowych. Charakteryzuje je 100%-owa szczelność, termoodporność i bardzo prosty montaż.

l  Odpływowe wpusty dachowe
l  Uszczelnienia dachowe o średnicach od 12 do 830mm zapewniają wodoszczelność styków na bitumicznych 

pokryciach dachowych: końcówki rur wyciągowych, stojaków, konstrukcji szyldów reklamowych, anten.
l  Łączniki mocujące Croco, w długościach od 20mm do 600mm, odpowiednie do zastosowania na różnych 

konstrukcjach dachu: betonowych, stalowych oraz drewnianych.

Oto zakres produktów opracowanych przez VILPE® dla dachów płaskich:
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Członek DAFA od 2007 r.

ul. Wejherowska 12C 
84-239 Bolszewo
+48 58 778 44 44

balex@balex.com.pl
www.balex.com.pl

Balex Metal Sp. z o.o.

Członek DAFA od 2006 r.

ul. Jeżowska 9
42-793 Ciasna

+48 34 351 06 60
ejot@ejot.pl
www.ejot.pl

Ejot Polska Sp. z o.o. Sp. Kom.
Członek DAFA od 2014 r.

ul. Rydlówka 15–17
30-363 Kraków

+48 509 556 464
bueho.polska@bueho.at

www.bueho.at

Büsscher&Hoffmann 
Polska Sp. z o.o.

Członek DAFA od 2006 r.

ul. Na Polach 132C
31-344 Kraków

+48 22 750 33 41
info@essmann.com.pl

www.essmann.pl

Essmann Polska Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 154 
02-326 Warszawa
+48 12 372 80 00

budownictwo@basf.com
www.basf.com

BASF Polska Sp. z o.o.

Członek DAFA od 2017 r.

ul. Ściegiennego 28/4-5
70-354 Szczecin

+48 91 432 45 80
info@essve.pl
www.essve.pl 

Essve Poland Sp. z o.o.

Członek DAFA od 2006 r.
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Członek DAFA od 2011 r.

ul. Budowlanych 36
80-298 Gdańsk

+48 58 340 17 17
info@izopanel.pl 
www.izopanel.pl

Izopanel Sp. z o.o.

Członek DAFA od 2010 r.

Mapei Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14

44-109 Gliwice
+48 32 775 44 50
gliwice@mapei.pl

www.mapei.pl

Członek DAFA od 2012 r.

ul. Chłopska 4
42-700 Lubliniec
+48 32 724 11 33

biuro@totemsafety.pl
www.totemsafety.pl

TOTEM Tomasz Mucha

Członek DAFA od 2016 r.

Kanalstraße 2
D-66130 Saarbrücken

+49 681 98 80 570
info@fbb.de
www.fbb.de

FBB Fachvereinigung 
Bauwerksbegrünung e.V.

ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork

+48 77 541 18 00
+48 77 541 18 01
+48 77 541 18 10

biuro@tyron.pl
www.tyron.pl

TYRON Sp. z o.o.

Członek DAFA od 2012 r.
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Lista członków zwyczajnych DAFA

Katalog członków zwyczajnych DAFA

CZŁONKOWIE  
ZWYCZAJNI

1. Krzysztof Bagiński

2. Marian Bober

3. Maciej Borodzicz

4. Joanna Burzyńska

5. Grzegorz Burzyński

6. Wojciech Całka

7. Wiesław Dybał

8. Paweł Fiszer

9. Brunon Gogol

10. Edward Jagosz

11. Henryk Jarnot

12. Ryszard Klatt

13. Jarosław Kupski

14. Piotr Olgierd Korycki

15. Jarosław Kowalczyk

16. Adam Krzanik
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Lista członków zwyczajnych DAFA

CZŁONKOWIE  
ZWYCZA J NI

17. Marek Lisiakiewicz

18. Witold Małek

19. Michał Miąsek

20. Witold Okoński

21. Mariusz Pawlak

22. Anatol Panfiluk

23. Aneta Piasecka-Puńko

24. Krzysztof Pruszyński

25. Krzysztof Rogosz

26. Leopold Sokół

27. Adam Sulasz

28. Andrzej Wdowiak

29. Katarzyna Wiktorska

30. Michał Wilk

31. Sławomir Zając

32. Henryk Ziobro
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Lista projektantów, architektów
i ekspertów certyfikowanych przez DAFA

PROJEKTANCI  
I  ARCHITEKCI

Katalog projektantów, architektów i ekspertów certyfikowanych przez DAFA

1. Karol Frańczak  
AKE Studio Sp. z o.o.

2. Bartosz Gnatkowski  
ConcreArt Sp. z o.o.

3. Monika Hyjek 
M-FIRE

4. Urszula Markocka-Pampuch  
Pracownia Projektowa – Konstrukcje Inżynierskie

5. Marek Niemas 
AKU-KONSULT Marek Niemas

6. Przemysław Ruchała 
GSBK Biuro Konstrukcyjne
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WSPÓŁPRACA

Kancelaria GESSEL od 25 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz 
krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Działalność Kancelarii skoncentrowana jest na obsłudze transakcji w sek-
torze prywatnym, w zakresie inwestycji bezpośrednich oraz sporach z nimi 
związanych. Z usług Kancelarii GESSEL korzystają polskie i zagraniczne spół-
ki, 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 finanso-
wy, 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

ul. Siennna 39
00-121 Warszawa
+48 22 318 69 01
+48 22 318 69 31

mail@gessel.pl
www.gessel.pl

Kancelaria GESSEL





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


