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kolektory
słoneczne

Akwa-Solar Artykuły
Sanitarno-Grzewcze

Ciepło, Światło i Styl
Sp. z o.o.

ul. Danielewicza 13, 37-100 Łańcut

ul. Gospodarcza 42, 20-211 Lublin

podkarpackie

lubelskie

+48 (17) 225 35 10

+48 (81) 444 33 03

+48 (17) 225 71 90

+48 (81) 444 33 04

akwa-solar@heating.pl

info@csis.pl

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

akwa-solar@heating.pl

+48 601 259 189, handlowy@csis.pl (lubelskie, podkarpackie,
podlaskie, świętokrzyskie); +48 785 720 558 handlowy2@csis.pl
(warmińsko-mazurskie)

oferta

artykuły sanitarno-grzewcze,
sanitarne

www.csis.pl
kolektory

słoneczne,

instalacje

oferta

zestawy solarne Samson, turbiny wiatrowe Samson, kominki
i akcesoria

Firma zajmuje się sprzedażą oraz montażem instalacji sanitarnych
i kolektorów słonecznych.

Firma Ciepło, Światło i Styl to dystrybutor solarów, turbin wiatrowych
oraz kolektorów słonecznych. Firma jest dostawcą do największych
sieci supermarketów budowlanych w Polsce. Z powodzeniem
sprzedaje swoje produkty również poza granicami Polski.

Hydromonter

Key Technika
Grzewcza i Armatura
Sanitarna

ul. Jagiełły 17, 21-040 Świdnik
lubelskie
+48 502 997 887
biuro@hydromonter.com.pl

ul. Kościuszki 101 C, 16-400 Suwałki

kontakt z działem sprzedaży

podlaskie

formularz na stronie internetowej

+48 (87) 567-45-99

www.hydromonter.com.pl

+48 (87) 567-45-99

oferta

biuro@key.suwalki.pl

kolektory słoneczne (płaskie i próżniowe), pompy ciepła Danfoss,
systemy grzewcze i sanitarne

kontakt z działem sprzedaży

formularz na stronie internetowej

Firma instalatorska zajmująca się usługami i sprzedażą z zakresu
nowoczesnych systemów grzewczych i sanitarnych. Działalność
skoncentrowana jest głównie na wykorzystywaniu źródeł energii
odnawialnej, np. energii słonecznej. Hydromonter zapewnia
doradztwo techniczne i energetyczne, kompletację urządzeń i dostawę
na miejsce przeznaczenia, wykonanie całych systemów grzewczych
i sanitarnych, ich uruchomienie i autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.

www.key.tmsuwalki.pl
oferta

systemy grzewcze (kotły, palniki, zawory, sterowniki), opał (pelet),
pompy ciepła, kolektory słoneczne, przyłącza, systemy sanitarne,
odkurzanie centralne, wentylacja
Firma zajmuje się handlem, dysponuje wykwalifikowaną załogą.
Zapewnia fachowość, solidność i doświadczenie. Key współpracuje
z biurem projektowym, które pomaga w doborze prawidłowych
urządzeń grzewczych o określonych parametrach, zgodnych
z założeniami Unii Europejskiej. Wykonuje kosztorysy instalacji
grzewczo-sanitarnych.
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kolektory
słoneczne

Light-Eco

MGK Energia Grzegorz Korecki Ekologiczne Technologie
i Usługi Elektryczne

ul. Myśliwska 16, 11-500 Giżycko
warmińsko-mazurskie
+48 608 271 245
+48 (87) 428 47 65
e.light-eco@wp.pl

ul. Lubelska 23 A, 35-235 Rzeszów

kontakt z działem sprzedaży

e.light-eco@wp.pl

podkarpackie

www.light-eco.pl

+48 725 000 004

oferta

mgk-energia@wp.pl

GWC (gruntowe wymienniki ciepła), systemy solarne, pompy
ciepła, klimatyzacje, rekuperacja, montaż centrali klimatyzacyjnych,
rekuperatorów oraz kanałów wentylacyjnych, ogrzewanie nadmuchowe
ciepłym powietrzem, ogrzewanie promiennikami poczerwieni

kontakt z działem sprzedaży

mgk-energia@wp.pl

www.mgk-energia.pl

kolektory
słoneczne

Eco Technologies s.c.
E. Cwalina,
R. Cimochowski

Nibe-Biawar
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
podlaskie
+48 (85) 662 84 84
+48 (85) 662 84 90

ul. Księcia Janusza I 26, 18-400 Łomża
podlaskie

sekretariat@biawar.com.pl

+48 791 430 912

kontakt z działem sprzedaży

sprzedaz@biawar.com.pl

+48 791 430 912

www.biawar.com.pl

e.cwalina@ecotechnologies.pl

oferta

kontakt z działem sprzedaży

instalacje, systemy solarne, pompy ciepła

r.cimochowski@ecotechnologies.pl

Nibe-Biawar Sp. z o.o. to producent ogrzewaczy wody, pomp ciepła
i systemów solarnych. Udziałowcem spółki jest szwedzki koncern
Nibe AB. Oprócz ciągłego poszerzania oferty, jednym z podstawowych
priorytetów firmy jest zapewnienie najwyższej jakości oferowanych
wyrobów. Cel ten realizowany jest poprzez ścisłą kontrolę jakości
na każdym etapie produkcji, stale unowocześniany park maszynowy
oraz postępowanie zgodne z procedurami najnowszej normy Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008, potwierdzone na początku
2010 roku uzyskaniem certyfikatu.

www.ecotechnologies.pl
oferta

Głównym kierunkiem działań Light-Eco są odnawialne źródła energii
i rozwiązania technologiczne o wysokiej sprawności i jakości,
przyjazne dla środowiska. W ofercie firmy szeroki wachlarz rozwiązań
klimatyzacyjnych, urządzeń, które z pewnością podniosą uczucie
komfortu. Nowością w ofercie są systemy klimatyzacyjne jachtów.
Light-Eco proponuje klientom projektowanie Auto-Cad, wykonawstwo
i kompletne dostawy w oparciu o firmy: Revolution SG6, Goodman,
Rheem, Miller, Carrier, Lennox, Webasto.

oferta

kolektory słoneczne, siłownie wiatrowe, turbiny wiatrowe o pionowej
osi obrotu, oświetlenie LED, lampy solarne i hybrydowe, baterie
fotowoltaiczne, hybrydowe systemy zasilania, aktywne znaki drogowe,
oświetlenie reklam przy zastosowaniu źródeł energii odnawialnej
Firma MGK jest firmą z całkowicie polskim kapitałem. Zajmuje się
dostawą oraz montażem systemów wykorzystujących energię
odnawialną opartą na źródłach energetyki solarnej i wiatrowej. MGK
Energia współpracuje z wieloma sprawdzonymi dostawcami.

MIG Import-Eksport
Głowacki Sp.j.

MIG Import-Eksport
Głowacki Sp.j.

ul. Elewatorska 29 A, 15-620 Białystok

ul. Kilińskiego 5, 19-300 Ełk

podlaskie

warmińsko-mazurskie

+48 (85) 662 67 67

+48 (87) 610 44 29

kontakt z działem sprzedaży

mig@mig.biz.pl

mig@mig.biz.pl

kontakt z działem sprzedaży

+48 (85) 662 67 67, wew.132, 133

mig@mig.biz.pl

www.mig.biz.pl

www.mig.biz.pl

turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne,
kontrolery ładowania, oświetlenie, akumulatory, inwertery, pompy
ciepła, urządzenia dodatkowe
Firma Eco Technologies s.c. powstała by promować rozwiązania
oparte na odnawialnych źródłach energii. Firma wykonuje projekty
budowlane pod inwestycje w farmy wiatrowe oraz pomaga
w załatwianiu formalności związanych z przyłączeniem instalacji do
sieci elektroenergetycznej. W przypadku kolektorów słonecznych
oraz pomp ciepła oferuje również wykonanie projektów pod większe
inwestycje oraz montaż takich systemów.

Amerigo Sp z o.o.

PHU Hydrobud
St. Kuźmiński

ul. Magazynowa 4, 25-565 Kielce
świętokrzyskie

ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo

+48 (41) 314 32 50

podlaskie

+48 (41) 314 32 50

+48 (86) 277 49 86, +48 (86) 277 47 44, +48 602 593 982

biuro@amerigo.com.pl

+48 (86) 277 49 86

kontakt z działem sprzedaży

biuro@amerigo.com.pl

firma@phu-hydrobud.pl

www.amerigo.pl

kontakt z działem sprzedaży

phu.hydrobud@gmail.com

oferta

Firma MIG specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu
nowoczesnych systemów solarnych. Odnawialne źródła energii
cieszą się rosnącą popularnością ze względu na ich ekologiczność
oraz minimalizację kosztów eksploatacji. Dostarcza wysokiej klasy
kolektory słoneczne, proponując optymalne rozwiązania, zgodne
z indywidualnymi potrzebami klientów.

oferta

Firma MIG specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu
nowoczesnych systemów solarnych. Odnawialne źródła energii
cieszą się rosnącą popularnością ze względu na ich ekologiczność
oraz minimalizację kosztów eksploatacji. Firma dostarcza wysokiej
klasy kolektory słoneczne, proponując optymalne rozwiązania, zgodne
z indywidualnymi potrzebami klientów.
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www.phu-hydrobud.pl

zestawy solarne, kolektory słoneczne próżniowe i płaskie, pompy
ciepła, bufory i zbiorniki akumulacyjne, zbiorniki/wymienniki,
akcesoria

Firma działa w sferze usług architektoniczno-budowlanch, instalacji
centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych. Wykonuje
kompleksowo instalacje centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjne, sanitarne, instalacje oparte na pompach ciepła, układy,
instalacje solarne. Zapewnia montaż, uruchomienie i serwisowanie.
Jest , autoryzowanym serwisem producentów: Ulrich, ACV, Palniki
Riello, Stiebel Eltron.

Misją firmy Amerigo jest dostarczanie klientom najnowocześniejszych
rozwiązań pozyskiwania energii odnawialnych. Firma zarządza także
sklepem internetowym Opensolar (sklep.amerigo.com.pl), w którym
oferuje sprawdzone produkty w konkurencyjnych cenach z zakresu
energetyki solarnej.
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kolektory
słoneczne

PP Metalbet
M. Tarach, W. Tarach,
E. Jagusztyn

RMS Polska Sp. z o.o.

Osowa 27, 28-305 Sobków

biuro@rms.com.pl

świętokrzyskie

kontakt z działem sprzedaży

39-126 Zagorzyce 12 B
podkarpackie
+48 (17) 745 25 84,+48 609 696 425, +48 660 769 520

formularz na stronie internetowej

+48 (41) 387 30 22

www.rms.com.pl

+48 (41) 387 30 22

oferta

biuro@metalbet.com.pl

kolektory słoneczne, estawy solarnekolektory płaskieprądnice
wolnoobrotowe na magnesach neodymowych, regulatory ładowania,
siłownie wiatrowe, turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, oświetlenie
LED, lampy solarne i lampy hybrydowe, baterie fotowoltaiczne,
hybrydowe systemy zasilania, pompy ciepła

kontakt z działem sprzedaży

+48 (41) 387 30 22, wew. 24
www.metalbet.pl

Firma RMS Polska Sp. z o.o. działa w sektorze energii odnawialnej.
Jest to firma wyłącznie z polskim kapitałem. Zajmuje się
projektowaniem i montażem kompletnych instalacji solarnych
z kolektorami próżniowymi oraz instalacji z siłowniami wiatrowymi
i bateriami fotowoltaicznymi wraz z układami hybrydowymi. Zapewnia
miłą i fachową obsługę, bezpłatne doradztwo, profesjonalny montaż
instalacji.

oferta

zbiorniki solarne, podgrzewacze wody, chemia budowlana
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Metalbet zajmuje się także produkcją
zbiorników solarnych, chemii budowlanej oraz produkcją i sprzedażą
podgrzewaczy wody.

Rombud ZRB

Soleko – Systemy
Solarne

ul. Kołobrzeska 34 A, 10-432 Olsztyn
warmińsko-mazurskie

ul. Parkowa 18, 29-105 Oleszno k. Włoszczowy

+48 (89) 533 20 63

świętokrzyskie

+48 (89) 533 20 63

+48 (41) 394 40 87

zrbrombud@termokominki.olsztyn.pl

+48 (41) 394 40 87

kontakt z działem sprzedaży

zrbrombud@termokominki.olsztyn.pl

info@kolektory.com

www.termokominki.olsztyn.pl

kontakt z działem sprzedaży

formularz kontaktowy na stronie

oferta

www.kolektory.com

zestawy solarne Heliosin, kolektory próżniowe, kolektory płaskie,
kominki, kafle

oferta

kolektory słoneczne, podzespoły, baterie słoneczne, systemy
słoneczne, solary, panele fotowoltaiczne

Zakład Robót Budowlanych Rombud zajmuje się sprzedażą, montażem,
serwisem oraz doradztwem dotyczącym wkładów kominkowych
z płaszczem wodnym, prowadzi salon firmowy producenta
termokominków Lechma z Poznania, jest także przedstawicielem
producenta kolektorów słonecznych Heliosin oraz kooperantem
producenta kafli ceramicznych Ceramiki Kornak.

Firma Soleko jest polską firmą działającą w sektorze energii
odnawialnej. Propaguje ekologiczne i odnawialne źródła energii,
skupiając się głównie na wykorzystaniu cieczowych kolektorów
słonecznych zarówno płaskich, jak i najnowocześniejszych, rurowopróżniowych w instalacjach mających zastosowanie dla domków
jedno- i wielorodzinnych oraz w większych instalacjach dla obiektów
użyteczności publicznej (hotele, szpitale, pensjonaty). W 2004 roku
firma została oficjalnym dystrybutorem jednego z największych
producentów kolektorów na rynku firmy Apricus Solar.
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kolektory
słoneczne

TerWit
B. Witkowski

SunProfit Sp. z o.o.
ul. Hanasiewicza 4/205, 35-103 Rzeszów
podkarpackie

ul. Warszawska 24/4, 10-084 Olsztyn

+48 (17) 854 72 74, +48 514 132 576, +48 505 909 181, +48
504 416 884

warmińsko-mazurskie
+48 (89) 534 01 98, +48 506 184 629

+48 (17) 854 72 74

+48 (89) 534 01 98

sunprofit@sunprofit.pl

termotechnika.witkowski@wp.pl

kontakt z działem sprzedaży

sunprofit@sunprofit.pl

kontakt z działem sprzedaży

termotechnika.witkowski@wp.pl

www.sunprofit.pl

www.terwit.fe.pl

oferta

kompletne zestawy solarne i urządzenia fotowoltaiczne niemieckiego
producenta Schüco; usługi – sporządzanie świadectw energetycznych,
opracowanie audytów termo modernizacyjnych, doradztwo
techniczne; serwis

oferta

wykonawstwo i projektowanie – montaż kolektorów słonecznych
(Junkers , Wolf , Immergas), montaż kotłowni (na biomasę , Holcgaz
i paliwo stale), montaż grzewczych pomp ciepła, centralnego
ogrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe

Sunprofit Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym projektowaniem
instalacji solarnych oraz kompleksowym doradztwem technicznym
w zakresie doboru elementów zestawów solarnych, a także ich
fachowym montażem. Firma posiada autoryzację na dobór, montaż
i odbiór instalacji solarnych wydaną przez Schüco International
Polska Sp. z o.o., importera produkowanych w Niemczech elementów
zestawów solarnych Schüco, których jakość potwierdzają m. in.
certyfikaty Solar Keymark wymagane do otrzymania dotacji 45%
na kolektory słoneczne z NFOŚiGW. Sunprofit oferuje także pomoc
w zakresie przygotowania dokumentacji wymaganej do uzyskania
dotacji i kredytów oraz profesjonalny montaż instalacji.

Firma zajmuje się wykonawstwem robót z zakresu instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji
gazowych, hydroforowych, wody technologicznej i kotłowni. Firma
ma bogate doświadczenie w wykonywaniu kotłowni na ekogroszek,
kotłowni na biomasę (słomę) oraz w montażu kolektorów słonecznych
i klimatyzacji. W firmie Michelin TerWit wykonał instalację wody
lodowej. Firma świadczy także doradztwo techniczne i serwis.

Solarix – Technika
Grzewcza i Sanitarna
Al. Solidarności 7, 25-323 Kielce
lubelskie
+48 (41) 343 14 03, +48 601 454 840
biuro@solarix.com.pl
kontakt z działem sprzedaży

formularz na stronie internetowej
www.solarix.com.pl
oferta

kolektory słoneczne (Wolf, Thermo Solar), kotły, instalacje wod-kan,
kominki, ogrzewanie podłogowe
W branży techniki grzewczej firma Solarix posiada kilkunastoletnie
doświadczenie. Specjalizuje się w rozwiązaniach idących w kierunku
energii odnawialnej. Główne profile działalności to sprzedaż,
serwis, projektowanie, a także instalacją urządzeń grzewczych oraz
sanitarnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma jest w stanie
pomóc nawet najbardziej wymagającym klientom w doborze
urządzeń i materiałów. Solarix współpracuje z wiodącymi na rynku
producentami urządzeń grzewczych, takimi jak: Kostrzewa, Wolf,
Thermo Solar, Ekoenergia, Uponor, Termet, Vaillant, Makroterm. Firma
jest wyłącznym dystrybutorem kotłów firmy Kostrzewa na terenie woj.
świętokrzyskiego.
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Dostawcy
biomasy
i urządzeń
do produkcji

drewno,
odpady drzewne

Consultor

Dak-Pol Sp. z o.o.

Zabiele 137, 19-124 Jaświły

ul. Tartaczna 7, 16-020 Czarna Białostocka

podlaskie

podlaskie

+48 517 780 783

+48 (85) 710 39 60
+48 (85) 710 36 71

tartak@consultor-drewno.pl

dakpol_czb@zetobi.com.pl

kontakt z działem sprzedaży

sawmill@consultor-wood.com

kontakt z działem sprzedaży

www.consultor-wood.com

dakpol_czb@zetobi.com.pl
www.dak-pol.com.pl

oferta

tarcica obrzynana, tarcica nieobrzynana, drewno budowlane, tarcica
lamelowana, drewno konstrukcyjne, biomasa, trociny, zrzyny, tarcica
sosnowa, tarcica sosnowa sucha, tarcica sosnowa mokra

oferta

tarcica konstrukcyjna, szalówka zewnętrzna, deska podłogowa,
tarcica budowlana

Przedsiębiorstwo Consultor dysponuje tartakiem w Zabielu,
produkuje szeroką gamę produktów tartacznych: począwszy od
tarcicy nieobrzynanej poprzez specjalistyczną tarcicę lamelową
i fryzy używane w produkcji drewna klejonego, tarcicę meblową,
stolarską, więźbę dachową oraz certyfikowane drewno budowlane
i konstrukcyjne.

Zakład jest tartakiem trzytrakowym o zdolności przetarcia 100
m3 surowca na jednej zmianie. Posiada sterowane komputerem
suszarnie o jednorazowym wsadzie około 300 m3 (sześć komór),
które zapewniają wysoką jakość suszenia produktu.

Drewans

Inwestplan Sp. z o.o.
Tartak Miłomłyn

Strachosław 120, 22-113 Kamień
lubelskie

ul. Kolejowa 13, 14-140 Miłomłyn

+48 (82) 567 15 77

warmińsko-mazurskie

+48 (82) 567 15 77

+48 (89) 647 38 40

drewans@op.pl

+48 (89) 647 38 40

kontakt z działem sprzedaży

drewans@op.pl

info@tartak-milomlyn.pl

www.drewans.pl

kontakt z działem sprzedaży

sprzedaz@tartak-milomlyn.pl

oferta

www.tartak-milomlyn.pl

palety, skrzyniopalety, więźby dachowe, deski, wiaty, drewno
kominkowe, opałowe, trociny

oferta

deski, bale, krawędziaki, belki, więźby dachowe, deski podłogowe
strugane, boazeria-szalówka

Drewans produkuje ponad 15 000 szt. pelet miesięcznie, obok tej
oferty firma wytwarza również skrzyniopalety oraz więźby dachowe
impregnowane i zwykłe. Drewans oferuje także drewno kominkowe,
drewno suche i do przesuszenia oraz surowce stanowiące biomasę:
zrzyny opałowe paczkowane, trociny z drewna iglastego i liściastego.

Tartak zlokalizowany jest w centrum bazy surowcowej Nadleśnictwa
Miłomłyn, bogatego m.in. w zasoby sosny taborskiej, dobrego
surowca tartacznego. Tartak w Miłomłynie produkuje rocznie około
15 000 m3 tarcicy głównie iglastej. Swoje wyroby sprzedaje zarówno
na rynek krajowy, jak i zagraniczny (Niemcy, Anglia, Belgia, Hiszpania).
W dużej części tarcica poddawana jest procesowi uszlachetniania, tj.
suszenia, strugania oraz impregnowania.
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drewno,
odpady drzewne

Ir-Bud
Tartak w Sosnowicy
ul. Parczewska 14, 21-230 Sosnowica
lubelskie

Jar s.c. ZPHU

Quercus Sp. z o.o.

Tartak Borowski

Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn

ul. Olsztyńska 11 F, 12-122 Jedwabno

Łopienie Szelągi 25, 18-212 Nowe Piekuty

podkarpackie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

+48 (17) 221 93 11

+48 (89) 621 31 68

+48 (86) 476 15 46

+48 (17) 229 96 77

+48 (82) 591 21 29

biuro@jar.itl.pl

+48 (82) 591 21 29

kontakt z działem sprzedaży

tartak@ir-bud.pl

biuro@jar.itl.pl

kontakt z działem sprzedaży

www.jar.itl.pl

tartak@ir-bud.pl

oferta

www.ir-bud.pl

tarcica, drewno dachowe, łaty, deska podbiciowa, listy, sztachety
Głównym profilem działalności firma Jar s.c. w Kielnarowej jest
produkcją pustaków żużlowych i betonowych, z czasem oferta została
poszerzona także o usługi tartaczne i rozpoczęto przecieranie drewna.
Firma produkuje wyroby w oparciu o obowiązujące w Polsce normy.

oferta

tarcica iglasta, krokwie, odpady drewniane, palety
Zakład oferuje tarcicę iglastą, tarcicę sosnową, krawędziaki, krokwie,
łaty, kontrłaty, drewno opałowe, trociny, elementy ogrodzeniowe.
Ir-Bud dysponuje nowoczesną technologią impregnacji ciśnieniowej.
Proponuje także odpady drzewne do produkcji biomasy. Współpracuje
z dużymi firmami budowlanymi, hurtowniami i zakładami stolarskimi.
Firma zapewnia transport oferowanych wyrobów.

drewno,
odpady drzewne

+48 (86) 476 15 46

poczta@quercus.org.pl

tartak.borowski@wp.pl

kontakt z działem sprzedaży

poczta@quercus.org.pl

kontakt z działem sprzedaży

www.quercus.org.pl

tartak.borowski@wp.pl
www.tartakborowski.pl

oferta

przetwarzanie odpadów drzewnych: zrzyn tartacznych, drewna
rozbiórkowego, opakowań z drewna, gałęzi, drewna kawałkowego
drobnego, ścinek drzewnych oraz odpadów przemysłu papierniczego
i meblarskiego, produkcja biopaliw, transport odpadów

oferta

szalówki, deski podłogowe, deski tarasowe, baliki ścienne, tarcica
konstrukcyjna, sztachety, tarcica budowlana
Firma działa na rynku drzewnym, drewno do produkcji pozyskiwane
jest z Lasów Państwowych Puszczy Knyszyńskiej. Tartak dysponuje
nowoczesną suszarnię tarcicy sterowaną komputerowo.

Quercus to firma prywatna z polskim kapitałem. Głównym zadaniem
firmy jest produkcja biopaliw stałych pochodzenia drzewnego na cele
energetyczne. Odbiorcami biomasy są nowo powstałe proekologiczne
ciepłownie i elektrociepłownie wytwarzające energię w procesach
bezpośredniego spalania, gazyfikacji oraz pirolizy.

PHU Pal-Drew

PW Romar

Tartak Giżycko

Tartak Olczyk

ul. Dębowa 2, 82-300 Elbląg

ul. I Armii Wojska Polskiego 68, 24-170 Kurów

Świdry 31 A, 11-500 Giżycko

Świdno 1, 29-105 Krasocin

warmińsko-mazurskie

lubelskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

+48 (55) 236 68 00

+48 (81) 881 16 68

+48 608 087 949

+48 (41) 39 17 332

+48 (55) 236 68 00

+48 (81) 881 16 69

-

+48 (41) 39 17 330

paldrew@elblag.com.pl

romar@romar.mil.pl

info@tartakgizycko.pl

biuro@tartakolczyk.com.pl

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

www.paldrew.info

www.romar.mil.pl

www.tartakgizycko.pl

www.tartakolczyk.com.pl

oferta

oferta

oferta

oferta

paldrew@elblag.com.pl

romar@romar.mil.pl

palety, skrzyniopalety

skrzynie, palety, skrzynki, bębny na kable, przekładki, więźba dachowa,
łaty, kontrłaty, tarcica, sztachety

Działalność przedsiębiorstwa oparta jest na produkcji oraz naprawie
palet i opakowań drewnianych. Dodatkowym obszarem działalności
jest recykling odpadów drewnianych. Stosowne zezwolenia
i certyfikaty umożliwiają prowadzenie działalności zgodnie z polskim
prawem oraz wszelkimi normami ochrony środowiska.

Firma prowadzi działalność w branży opakowań drewnianych.
Produkuje palety drewniane o różnych wymiarach, około 30 rodzajów
według rysunków i specyfikacji odbiorców, skrzyniopalety dla branży
rolno-spożywczej i szkółkarskiej, skrzynie dla przemysłu metalowego,
skrzynki dla sadowników i szkółkarzy oraz bębny drewniane na
kable i przewody. Jest dostawcą opakowań drewnianych dla wielu
firm krajowych. Drewno przecierane jest na trakach taśmowych
i tarczowych, wielopiłach taśmowych i tarczowych, obrabiane
na pilarkach tarczowych formatowych, strugarkach, frezarkach
i wiertarkach w zależności od aktualnie produkowanych wyrobów.
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info@tartakgizycko.pl

biuro@tartakolczyk.com.pl

tarcica liściasta, iglasta, drewno opałowe

tarcica, kantówka sosnowa klejona, kantówka okienna, płyta klejona,
kora, trociny, zrębka, deska podłogowa, pelet

Firma zajmuje się obsługą techniczną budownictwa, nadzorami
budowlanymi, wynajmem pomieszczeń, szalunków, a obecnie
głównie produkcją tartaczną. Firma produkuje elementy tartaczowe
dębowe, a także sosnowe i świerkowe. Wykonuje tarcicę różnego
rodzaju i klas.

Tartak Olczyk należy do najszybciej rozwijających się zakładów
w branży drzewnej w Polsce. Jest niekwestionowanym liderem
w produkcji tarcicy, więźby dachowej oraz innych wyrobów z drewna
sosnowego, takich jak płyta klejona, pale winogronowe, palisada
toczona i granulat drzewny (pelet).
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drewno,
odpady drzewne

Tartak Supraśl
Sp. z o.o.

Tartak Rudna
Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski
podkarpackie

ul. Białostocka 13, 16-030 Supraśl

+48 (17) 859 03 15

podlaskie

+48 (17) 859 03 16

+48 (85) 718 30 70

biuro@tartakrudna.pl

+48 (85) 718 33 55

kontakt z działem sprzedaży

drewno,
odpady drzewne

Woodpol

Zakład Drzewny II

Jarosławiec 380, 22-424 Sitno

ul. Dęblińska 50, 24-100 Puławy

lubelskie

lubelskie

+48 (84) 611 40 81

+48 (81) 886 87 36

+48 (84) 611 40 81

+48 (81) 886 87 36

woodpol@tlen.pl

tbackiel@poczta.onet.pl

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

biuro@tartakrudna.pl

zpdts@o2.pl

woodpol@tlen.pl

www.tartakrudna.pl

kontakt z działem sprzedaży

www.woodpol.prv.pl

www.tartak.pulawy.pl

oferta

oferta

0 607 42 64 95

oferta

www.tartaksuprasl.pl

drewno iglaste, drewno liściaste, deska podłogowa, deska podbiciowa,
więźba dachowa, domy z drewna

oferta

drewno iglaste, więźba dachowa, deska podłogowa, deska
podbiciowa

Firma zajmuje się budową domów drewnianych z bali, całorocznych
i letnich, altan, domków ogrodowych dla dzieci, drewutni i innych
elementów architektury ogrodowej. Prowadzi tartak – dostarcza więźby
dachowe, deski, krawędziaki, paliki, blaty i inne elementy drewniane
używane na budowach. Produkuje również wyroby stolarskie: deskę
podbiciową, podłogową, stopnie schodowe, parapety. W ofercie
znajdują się również: zrzyny, trociny, opał, kora i inne.

Tartak Supraśl współpracuje z klientami zagranicznymi (Belgią,
Holandią, Anglią, Niemcami). Firma jest członkiem Polskiej Izby
Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Poza drewnem oferuje cement,
wapno, cegłę klinkierową. W zakresie branży drzewnej firma oferuje
też następujące usługi: impregnację próżniowo ciśnieniową lub
zanurzeniową, suszenie tarcicy, struganie tarcicy.

Teleyko

tbackiel@poczta.onet.pl

tarcica i fryzy z drewna liściastego

tarcica iglasta (suszona, mokra, nieobżynana, obżynana, strugana),
deski tarasowe, deski podłogowe, podbitka, elementy ogrodowe,
materiały impregnowane

Firma Woodpol zajmuje się produkcją i przetwórstwem drewna
liściastego, miesięcznie przerabia ok. 1000 m3 drewna. Firma zajmuje
się produkcją suchej tarcicy i półfabrykatów do produkcji mebli
i stolarki budowlanej z drewna liściastego tj: dębu, buku, jesionu,
jawora, klonu, brzozy, czereśni.

Zakład posiada nowoczesny park maszynowy, który wykorzystuje
aby sprostać wymaganiom odbiorców. Firma specjalizuje się
w przecieraniu i suszeniu tarcicy liściastej i iglastej na potrzeby
odbiorców uczestniczących w dalszym etapie produkcji wyrobów
z drewna, stolarki itp. Głównymi produktami są: tarcica sucha
iglasta, deska podłogowa, deska obiciowa. Ponadto wykonuje
usługę suszenia tarcicy. Potencjalnymi klientami zakładu są odbiorcy
indywidualni, małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa, które
używają do produkcji tarcicy liściastej i iglastej oraz innych elementów
drewnianych.

Warbit Sp. z o.o.
PPHU

Zakład Produkcji
Drzewnej w Lipnie

ul. Drzewna 4, 11-036 Gietrzwałd

Lipno, 28-363 Oksa

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

+48 504 014 000

+48 (41) 394 20 04

+48 (89) 512 39 40

+48 (41) 394 20 04

tadeusz@telejko.pl

warbit@interia.pl

biuro@tartak.net.pl

poczta@drew-kot.pl

www.telejko.pl

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

www.drew-kot.pl

www.warbit.eu

www.tartak.net.pl

oferta

oferta

ul. Bełżycka 87, 24-220 Niedrzwica Duża
lubelskie
+48 600 34 40 34
+48 (81) 526 50 23
tadeusz@telejko.pl

ZPHU Drew-Kot s.c.
Rogale, 23-414 Majdan Nowy
lubelskie
+48 (84) 685 12 16
+48 (84) 685 12 16
poczta@drew-kot.pl

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

warbit@interia.pl

oferta t

arcica, drewno okleinowe, drewno specjalne, drewno opałowe
Firma dysponuje 1300 m powierzchni magazynowej – zamkniętej – do
przechowywania wyrobów gotowych oraz dużą otwartą przestrzenią
pod dachem do sezonowania drewna. Od ponad 10 lat znaczną część
produkcji eksportuje do krajów Europy Zachodniej. Do wymagających
odbiorców zachodnich sprzedaje nie tylko standardowe gatunki
drewna takie jak: olcha, buk, dąb, jesion, brzoza, czereśnia, wiąz,
modrzew, daglezja, sosna, świerk, jodła, ale i drewno specjalne jak:
dąb czarny, dąb sękaty, jawor falisty (jawor rezonansowy), jawor
ptasie oczko, grusza czy jabłoń.
2

tarcica obrzynana i nieobrzynana, tarcica sucha i mokra, łaty, podłacia,
kantówki, deska obiciowa i szalunkowa, deski podłogowe, zrzyny,
trociny, wiązki opałowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Warbit posiada
wyroby drewniane zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.
Tartak dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który
dzięki nieustającym inwestycjom jest systematycznie odnawiany
i powiększany. Aktualnie firma przerabia ponad 2000 m3 drewna
okrągłego miesięcznie, które pozyskuje z najlepszej jakości
drzewostanów znajdujących się na terenie Warmii i Mazur. Obecnie
głównym profilem działalności jest produkcja i sprzedaż iglastych
i liściastych materiałów tartych, suchych i mokrych dla potrzeb
budownictwa i rynku meblarskiego.
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biuro@tartak.net.pl

oferta

więźby dachowe, drewno budowlane, domy z bali, drewno suche,
galanteria drzewna

tarcica iglasta i liściasta, krawędziaki, łaty, więźba dachowa, palety,
sztachety, fryzy brzozowe i olchowe

Firma Drew-Kot posiada możliwość impregnacji drewna metodą
zanurzeniową (czas zanurzenia od 5 do 10 godzin). Duże wymiary
kadzi impregnacyjnych pozwalają na impregnowanie praktycznie
wszystkich wymiarów wyrobów drewnianych. Firma świadczy usługi
transportowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (HDS,
ładowarki czołowe, dłużyce).

Firma w przemyśle drzewnym może poszczycić się wieloletnimi
tradycjami. Oferuje surowiec drzewny iglasty i liściasty. Pracownicy
zakładu to stała wykwalifikowana kadra z bogatym doświadczeniem
teoretycznym i praktycznym.
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kotły,
urządzenia
do produkcji

produkty,
odpady rolnicze

Elektrociepłownia
Bartos Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 6, 26-065 Piekoszów
świętokrzyskie
+48 41 306 12 00
biuro@ecbartos.pl

Farmer Sp. z o.o.

Ecovarm Sp. z o.o.

Moderator Sp. z o.o.

ul. Jagiellończyka 16/201, 14-200 Iława

ul. Okrzei 40, 25-525 Kielce

ul. 11-go Listopada 16 A, 17-200 Hajnówka

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

podlaskie

+48 (89) 648 76 92

+48 (41) 344 46 10

+48 (85) 682 75 25

+48 (89) 648 76 92

+48 (41) 345 22 96

+48 85 682 75 29

biuro@farmer-ilawa.pl

info@ecovarm.com
vigas@vigas.pl

biuro@moderator.com.pl

kontakt z działem sprzedaży

t.stefaniuk@moderator.com.pl

kontakt z działem sprzedaży

biuro@farmer-ilawa.pl

kontakt z działem sprzedaży

biuro@ecbartos.pl

www.farmer-ilawa.pl

www.ecbartos.pl

kontakt z działem sprzedaży

vigas@vigas.pl

www.moderator.com.pl

www.ecovarm.com, www.vigas.pl

oferta

drób: indyki, kurczęta, gęsi, kaczki

oferta

biomasa, biogaz, usługi zrębkowania i rozdrabniania odpadów
drzewnych, palet, opakowań, całych drzew i roślin energetycznych,
produkcja zrębki energetycznej, handel biomasą, wynajem maszyn

Firma została założona przez 83 hodowców – producentów żywca
drobiowego z Warmii i Mazur. Po 14 latach obecności na rynku ilość
udziałowców zwiększyła się do 133.

Firma prowadzi usługi w zakresie zrębkowania odpadów pochodzenia
organicznego. Zrębkowanie prowadzone jest maszyną firmy Doppstadt
– szybkoobrotowym rozdrabniaczem młotkowym.

Inwestycja S.A.

Saleko Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin
lubelskie
+48 (81) 442 71 12
+48 (81) 442 71 14

Chotelek 80, 28-100 Busko Zdrój

biuro@inwestycja.lublin.pl

świętokrzyskie

kontakt z działem sprzedaży

+48 502 258 939

formularz na stronie internetowej

+48 604 234 254

www.inwestycja.lublin.pl
oferta

pelet, wagony, nawozy, paliwa

Firma Ecovarm to producent i importer urządzeń grzewczych na
biomasę: palników i kotłów na pelet, kotłów na pelet i drewno,
kotłów zgazowujących drewno, zaworów i automatyki oraz
rębaków i rozdrabniaczy. Produkty firmy można kupić w eco sklepie
internetowym www.ecovarm.com/eco_sklep/.

Firma działa na rynku wykorzystywania odpadów drzewnych.
Przedsiębiorstwo zainwestowało w nowy park maszynowy, wdrożyło
nowoczesne metody zarządzania oraz wprowadziło nowe produkty
– kocioł Moderator, Automatyczny Podajnik do Spalania Biomasy
Smok, Automatyczne Zestawy do Spalania Biomasy, nowoczesne
i ekonomiczne kotły na ekogroszek Moderator-Eko.

PGB Polterm
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Saleko uruchomiło
produkcję i przetwórstwo oparte na własnych uprawach rolnych.
Saleko jest właścicielem 400 ha ziemi, na której uprawia 150 ha
wierzby energetycznej, 60 ha rzepaku, a na 190 ha – pszenicę,
kukurydzę i jęczmień. Przedsiębiorstwo dysponuje przetwórnią
i magazynami o powierzchni 5,5 tys. m2.

lubelskie
+48 (83) 341 42 54, +48 694 231 290
+48 (83) 341 42 54

+48 (89) 512 61 26

pol-lux_junczyk@go2.pl

+48 512 61 20

kontakt z działem sprzedaży

info@polterm.olsztyn.pl

formularz kontaktowy na stronie internetowej

kontakt z działem sprzedaży

www.brykieciarkislimakowe.pl

www.polterm.olsztyn.p

pelet, brykiet, olej rzepakowy, makuch rzepakowy, zrębki wierzby
energetycznej, sprzedaż sadzonek wierzby energetycznej, produkcja
rolnicza – pszenica, rzepak, kukurydza, jęczmień

ul. Sitnicka 19, 21-500 Biała Podlaska

warmińsko-mazurskie

kontakt z działem sprzedaży

oferta

Pol-Lux

ul. Przemysowa 2, 11-034 Stawiguda

w.stoma@gmail.com

www.saleko.com
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kotły co, piece co, kotły na węgiel, kotły na drewno, kotły na biomasę

kotły, nagrzewnice, akumulacja ciepła, regulatory, wyposażenie

saleko@saleko.com.pl
saleko@saleko.com.pl

Firma Inwestycja S.A. z siedzibą w Lublinie prowadzi produkcję
i sprzedaż peletu najwyższej jakości paliwa ekologicznego. Posiada
nowoczesny park maszynowy i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą
dla zapewnienia najlepszej jakości peletu oraz stabilnej i bezawaryjnej
produkcji. Inną dziedziną działalnością spółki jest handel wagonami
towarowymi, nawozami sztucznymi i paliwem.

oferta
oferta

oferta

brykieciarki ślimakowe, rozdrabniacze do słomy
Pol-Lux to producent innowacyjnych brykieciarek ślimakowych do
słomy bez grzałek, dzięki którym producent brykietu ma możliwość
oszczędzania energii. W ofercie firmy także brykiet w 100% wykonany
ze słomy, wytwarzany bez użycia kleju.

oferta

spalarnie odpadów, urządzenia do odzysku ciepła, instalacje
grzewcze, kompleksowe wykonanie kotłowni opartych na biomasie,
klimatyzacje, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne
Firma Polterm Sp. z o.o. działa w branżach: budownictwie,
produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych,
zagospodarowania odpadów oraz odprowadzenie ścieków i usług.
W 2001 roku firma wdrożyła zasady normy ISO 9001:2000.
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kotły,
urządzenia
do produkcji

PPH Kostrzewa Sp.j.

Teknamotor Sp. z o.o.

ul. Suwalska 32 A, 11-500 Giżycko

ul. Świętokrzyska 2 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

+48 (87) 428 53 51, +48 (087) 428 11 34

+48 (41) 263 68 23, +48 (41) 263 69 13, +48 (41) 265 52 00

+48 (87) 428 31 75

+48 (41) 263 69 23

biuro@kostrzewa.com.pl

kontakt z działem sprzedaży

formularz na stronie internetowej

kontakt z działem sprzedaży

www.teknamotor.pl

adam.szablowski@kostrzewa.com.pl
www.kostrzewa.com.pl

oferta

rębaki mobilne, rębaki stacjonarne, młyny bijakowe, transportery, frez
do pni, brykieciarki

oferta

kotły do spalania biomasy (pelet, owies), sterowniki do kotłów

Firma oferuje urządzenia do obróbki drewna. Tecnamotor sprzedaje
także urządzenia do Niemiec, Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi,
Republiki Czeskiej, Słowacji, Francji, Węgier, Rumuni, Włoch, Anglii,
Holandii. Urządzenia mobilne posiadają homologację Ministerstwa
Infrastruktury.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kostrzewa® zajmuje się
produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych do spalania biomasy
(drewna, zrębek, trocin itp.). W 2001 roku firma zaprojektowała
automatyczny kocioł do spalania peletu (granulatu z trocin). Jako
pierwsza w Polsce, opracowała i wprowadziła do sprzedaży
innowacyjną technologię spalania przy użyciu metody regulacji pracy
kotła Fuzzy Logic oraz sondy lambda.

Uniwex-AJ Sp. z o.o.

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

ul. Łęczycka 29, 82-300 Elbląg
warmińsko-mazurskie

ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój Owczary

+48 (55) 235 55 04

świętokrzyskie

+48 (55) 235 55 04

+48 41 378 46 19

biuro@uniwex.pl

+48 41 370 83 10

kontakt z działem sprzedaży

sprzedaz@uniwex.pl

biuro@sas.busko.p

www.uniwex.pl

kontakt z działem sprzedaży

sprzedaz@sas.busko.pl

oferta

www.sas.busko.pl

kotły c.o. na biomasę tj. trociny, pelet i zrębki drewna, kotły c.o.
węglowe i na większe kawałki drewna, cyklony odpylające, dna
wybierające, podajniki ślimakowe

oferta

kotły na węgiel, kotły na biomasę (Agro-Eco) – automatyczne

Uniwex-AJ Sp. z o.o. zajmuje się produkcją kotłów c.o., wytwarzaniem
kotłów spalających biomasę: trociny, pelet, zrębki, a także inne paliwa:
drewno i miał. Zakres mocy kotłów: 90 kW-3000 kW. Firma produkuje
także kompletne układy dostarczania rozdrobnionego paliwa – dna
wygarniające, podłogi zgarniające, podajniki, dozowniki celkowe.
W ofercie kotły parowe niskociśnieniowe do 0,05 MPa, kominy
i multicyklony oraz automatyka przemysłowa.

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS od początku działalności zajmuje
się produkcją kotłów grzewczych. Firma inwestuje w profesjonalne
maszyny i rozwój kardy pracowników. Obecnie zatrudnia ponad 120
osób i ma odbiorców na terenie całej Polski, współpracując także
z kontrahentami z Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Włoch, Danii.
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Dostawcy
energetyki
wiatrowej

turbiny
wiatrowe

Ciepło, Światło i Styl
Sp. z o.o.

Eco Technologies s.c.
E. Cwalina,
R. Cimochowski

ul. Gospodarcza 42, 20-211 Lublin
lubelskie

ul. Księcia Janusza I 26, 18-400 Łomża

+48 (81) 444 33 03

podlaskie

+48 (81) 444 33 04

+48 791 430 912

info@csis.pl

+48 791 430 912

kontakt z działem sprzedaży

+48 601 259 189, handlowy@csis.pl (lubelskie, podkarpackie,
podlaskie, świętokrzyskie); +48 785 720 558 handlowy2@csis.pl
(warmińsko-mazurskie)

e.cwalina@ecotechnologies.pl

www.csis.pl

www.ecotechnologies.pl

kontakt z działem sprzedaży

r.cimochowski@ecotechnologies.pl

oferta

oferta

zestawy solarne Samson, turbiny wiatrowe Samson, kominki
i akcesoria

turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne,
kontrolery ładowania, oświetlenie, akumulatory, inwertery, pompy
ciepła, urządzenia dodatkowe

Firma Ciepło, Światło i Styl Sp. z o.o. to dystrybutor solarów, turbin
wiatrowych oraz kolektorów słonecznych. Firma jest dostawcą
do największych sieci supermarketów budowlanych w Polsce.
Z powodzeniem sprzedaje swoje produkty również poza granicami
Polski.

Firma Eco Technologies s.c. powstała by promować rozwiązania
oparte na odnawialnych źródłach energii. Firma wykonuje projekty
budowlane pod inwestycje w farmy wiatrowe oraz pomaga
w załatwianiu formalności związanych z przyłączeniem instalacji do
sieci elektroenergetycznej. W przypadku kolektorów słonecznych
oraz pomp ciepła oferuje również wykonanie projektów pod większe
inwestycje oraz montaż takich systemów.
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turbiny
wiatrowe

Energia
z wiatru.com.pl

Electrum Sp. z o.o.
ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok
podlaskie

Olsztyn

+48 85 664 73 73

warmińsko-mazurskie

+48 85 664 73 72

+48 507 157 089

electrum@electrum.pl

kontakt@energiazwiatru.com.pl

kontakt z działem sprzedaży

formularz na stronie internetowej

kontakt z działem sprzedaży

biuro@energiazwiatru.com.pl

www.electrum.pl

www.energiazwiatru.com.p

oferta

projektowanie farm wiatrowych – doradztwo, projektowanie,
wykonawstwo, integracja systemów, konserwacja

oferta

Electrum to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm inżynierskich
w Europie, specjalizująca się w energetyce wiatrowej, energetyce
zawodowej oraz specjalistycznym i komercyjnym budownictwie.
Firma rozwiązała wiele ambitnych problemów z dziedzin energetyki
zawodowej i elektroenergetyki w całej Polsce. Firma oferuje
kompleksową usługę na każdym etapie kontraktu (doradztwa,
projektowania, wykonawstwa, integracji systemów i konserwacji).

Energia z wiatru.com.pl wprowadziła na rynek produkt, który ma szansę
zmienić podejście do elektrowni wiatrowych – opiekę inwestycyjną
nad tego typu działalnością. Firma zapewnia przeprowadzenie
kompleksowo inwestycji (zakładanie elektrowni wiatrowej), znajduje
i zabezpiecza lokalizacje o największej wietrzności w Polsce, wyszukuje
lokalizacje obarczone minimalnym ryzykiem inwestycyjnym.

ZPU Delkar

RMS Polska Sp. z o.o.

Zgórsko 158 k. Kielc, 26-052 Sitkówka-Nowiny

Zagorzyce 12 B, 39-126 Zagorzyce

świętokrzyskie

podkarpackie

+48 (41) 346-5012, +48 (41) 346 50 13, +48 (41) 366 74 17

+48 (17) 745 25 84,+48 609 696 425

+48 (41) 346 55 44

+48 660 769 520

handlowcy@delkar.pl

biuro@rms.com.pl

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

www.delkar.pl

www.rms.com.pl

oferta

oferta

budowa elektrowni wiatrowych

handlowcy@delkar.pl

formularz na stronie internetowej

turbiny wiatrowe, budownictwo, ogromówka, energetyka

kolektory słoneczne, zestawy solarne, kolektory płaskie, prądnice
wolnoobrotowe na magnesach neodymowych, regulatory ładowania,
siłownie wiatrowe, turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, oświetlenie
LED, lampy solarne i lampy hybrydowe, baterie fotowoltaiczne,
hybrydowe systemy zasilania, pompy ciepła

Zakład Produkcyjno-Usługowy Delkar to firma prywatna. Zajmuje się
produkcją konstrukcji stalowych i osprzętu sieci elektroenergetycznych,
instalacji odgromowych oraz akcesoriów metalowych do sufitów
podwieszanych, a także elementów do zabudowy wnętrz. Aktualnie
uruchamia elementy instalacji hydraulicznych. W związku z bardzo
dużym zainteresowaniem klientów, firma rozpoczęła wdrażanie
projektu turbiny wiatrowej o nominalnej mocy 4,0 kW.

Firma RMS Polska Sp. z o.o. działa w sektorze energii odnawialnej. Jest
to firma wyłącznie z polskim kapitałem. Zajmuje się projektowaniem
i montażem kompletnych instalacji solarnych z kolektorami
próżniowymi oraz instalacji z siłowniami wiatrowymi i bateriami
fotowoltaicznymi wraz z układami hybrydowymi.
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Dostawcy
energetyki
wodnej

budownictwo
hydrotechniczne

Instal Białystok S.A.

Zakład Remontów
Pomp i Silników Elektrycznych El-Wir s.c.,
G. Cieśla, E. Cieśla

ul. Elizy Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok
podlaskie
+48 (85) 741 67 07
+48 (85) 741 25 54
sekretariat@instal.bialystok.pl

ul. Sienkiewicza 165, 39-400 Tarnobrzeg

kontakt z działem sprzedaży

instal@instal.bialystok.pl

podkarpackie

www.instal.bialystok.pl

+48 (15) 822 50 45

oferta

instalacje techniczne, technologiczne, grzewcze,
klimatyzacja, spawalnictwo, sprzęt i transport

+48 (15) 822 50 45
wentylacja,

elwir@interia.pl
kontakt z działem sprzedaży

Jedna z największych firm budowlano-montażowych w Polsce
północno-wschodniej. Firma specjalizuje się we wszelkiego
rodzaju instalacjach technicznych, przemysłowych, sanitarnych,
technologicznych, produkcji instalacji sanitarnych.

elwir@interia.pl

www.elwir.tarnobrzeg.pl
oferta

remonty pomp do wody i ścieków, przezwojenie i naprawa silników;
elektrycznych, konserwacja, przeglądy, diagnostyka, niwelowanie
drgań metodą dynamiczną
Firma swoim zasięgiem obejmuje użytkowników działających
w Tarnobrzegu i ościennych województwach: podkarpackim,
świętokrzyskim, lubelskim. Firma specjalizuje się w remontach
maszyn elektrycznych, spawarek oraz agregatów pompowych.

PPHU Simex
Ł. Kowalski

Bamax Serwis
ul. Jagiellońska 12/70, 10-272 Olsztyn
warmińsko-mazurskie

ul. Mszanowska 8, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

+48 (89) 829 02 00

warmińsko-mazurskie

+48 (89) 541 32 61

+48 504 085 777

bamax-serwis@go2.pl

+48 (56) 472 53 11

kontakt z działem sprzedaży

simex206@wp.pl

bamax-serwis@go2.pl

kontakt z działem sprzedaży

www. bamax-serwis.webpark.pl

simex206@wp.pl

oferta

www.pphusimex.pl

naprawy pogwarancyjne i gwarancyjne, pierwsze uruchomienia
urządzeń, przeglądy okresowe, przezwajanie silników

oferta

regeneracja części maszyn

Autoryzowany serwis wykonuje wszelkie prace w zakresie
pomp, układów i regulacji.

Firma zajmuje się głównie działalnością usługową i produkcyjną.
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budownictwo
hydrotechniczne

budownictwo
hydrotechniczne

Elfracorr s.c,
K. i T. Dmowscy

PPHU Technosan
Sp. z o.o.

ul. Cementowa 3, 10-410 Olsztyn

ul. Elewatorska 7, 15-641 Białystok

warmińsko-mazurskie

podlaskie

+48 (89) 532 00 20

+48 (85) 661 28 68, +48 (85) 661 29 66

+48 607 303 330

+48 (85) 661 11 66

serwis@elfracorr.pl

technosan@technosan.com.pl

lubelskie

pekum_sekretariat@onet.pl

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem handlowym

+48 (81) 825 26 05

www.pekum.com.pl

www.elfracorr.pl

www.technosan.pl

+48 (81) 825 24 76

oferta

oferta

oferta

Firma zajmuje się naprawą pomp i podzespołów, naprawą gwarancyjną
i pogwarancyjną oraz sprzedażą części zamiennych.

PPUH Technosan Sp. z o.o. to hurtownia materiałów sanitarnych.
Firma świadczy także usługi w zakresie kompleksowej realizacji robót
budowlano-montażowych, w szczególności budowli inżynierskich
lądowych, takich jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz
o wykonawstwo robót drogowych i melioracyjnych. Technosan
obecnie posiada trzy oddziały (dwa w Białymstoku, jeden w Elblągu),
bazę sprzętową oraz własną flotę transportową.

serwis@elfracorr.pl

+48 (85) 661 13 24

kanalizacje, wodociągi, instalacje, ogrzewanie, pompy, oczyszczalnie

gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe

Bartosz Sp.j.

PW Wodrex Sp. z o.o.

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

ul. Modrzewiowa 41, 20-138 Lublin

podlaskie

lubelskie

+48 (85) 745 57 12

+48 (81) 748 14 34, +48 602 308 470

+48 (85) 745 57 11

+48 (81) 748 14 34

bartosz@bartosz.com.pl

prezes@wodrex.lublin.pl

kontakt z działem sprzedaży

kontakt z działem sprzedaży

www.bartosz.com.pl

www.wodrex.lublin.pl

oferta

oferta

bartosz@bartosz.com.pl

Wod-Bud Przedsiębiorstwo Usług
Wodno-Budowlanych
Sp. z o.o.

Pekum Sp. z o.o.
ul. Hanasiewicza 17 A, 35-103 Rzeszów
podkarpackie
+48 (17) 854 11 99, +48 (17) 864 06 20
+48 (17) 854-81-51
sekretariat@pekum.com.pl

ul. Piłsudskiego12, lok. 1, 23-200 Kraśnik

kontakt z działem sprzedaży

regulacja rzek, budowa zbiorników małej retencji, budowa
i rekultywacja wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
eksploatacja i budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, budowa
oczyszczalni ścieków.

wod-bud@wod-bud.com.pl
kontakt z działem sprzedaży

zakupy@wod-bud.com.pl
www.wod-bud.com.pl

Firma specjalizuje się w zakresie budownictwa inżynieryjnego
i hydrotechnicznego. Pekum Sp. z o.o. w Rzeszowie zatrudnia średnio
w ciągu roku 80 pracowników, w tym wysoko kwalifikowaną kadrę
techniczną z wyższym i średnim specjalistycznym wykształceniem
z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie inżynieryjnym
i uprawnieniami budowlanymi. Spółka posiada własne jednostki
sprzętowo-transportowe, w tym do robót ziemnych koparki, koparkoładowarki JCB oraz spychacze Herwester.

oferta

inżynieria sanitarna, roboty drogowe, hydrogeologia, ochrona
środowiska. gospodarka odpadami
Do głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa należą
usługi w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni
ścieków, dróg, składowisk, wysypisk gospodarki odpadami. Firma
posiada wdrożony system zarządzania jakością udokumentowany
Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN
ISO 9001:2001.

biuro@wodrex.lublin.pl

stacje wodociągowe, uzdatnianie wody, zestawy hydroforowe,
przepompownie i tłocznie ścieków, wentylacja, rekuperacja,
klimatyzacja, automatyka

budownictwo wodno-melioracyjne, budownictwo ziemne i drogowe
Przedmiotem działalności spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Wodrex Sp. z o. o. są: piętrzenia, doprowadzalniki wody, odwadnianie
gruntów, stawy rybne, zbiorniki retencyjne i oczka wodne, wały
przeciwpowodziowe, utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych,
stacji pomp, a także nasypy drogowe, odwodnienia, przepusty
i stabilizacje.

Firma Bartosz projektuje i buduje stacje uzdatniania wody,
zestawy hydroforowe, tłocznie ścieków z separacją części stałych,
przepompownie i ścieków oraz wód deszczowych, wymienniki
powietrza z odzyskiem ciepła oraz centrale wentylacyjne. Działa
od 1990 roku i stosuje własne rozwiązania patentowe: wieże
napowietrzające, filtry płaskodenne, oryginalne złoża filtrujące oraz
spiralny wymiennik powietrza.
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żródła
informacji
biznesowej

indeks
Województwo lubelskie

Województwo warmińsko-mazurskie

Ciepło, Światło i Styl Sp. z o.o. – 5, 23
Drewans – 13
Hydromonter – 5
Inwestycja S.A. – 18
Ir-Bud Tartak w Sosnowicy – 14
PW Romar – 14
PW Wodrex Sp. z o.o. – 28
Pol-Lux – 19
Solarix – Technika Grzewcza i Sanitarna – 10
Teleyko – 16
Wod-Bud Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych Sp. z. o.o. – 29
Woodpol – 17
Zakład Drzewny II – 17
ZPHU Drew-Kot s.c. – 17

Bamax Serwis – 27
Elfracorr s.c, K. i T. Dmowscy – 28
Energia z wiatru.com.pl – 24
Farmer Sp. z o.o. – 18
Inwestplan Sp. z o.o. Tartak Miłomłyn – 13
Light-Eco – 6
MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j. – 6
PGB Polterm Sp. z o.o. – 19
PPH Kostrzewa Sp.j. – 20
PHU Pal-Drew – 14
PPHU Simex Ł. Kowalski – 27
Quercus Sp. z o.o. – 15
Rombud ZRB – 9
Tartak Giżycko – 15
TerWit B. Witkowski – 10
Uniwex-AJ Sp. z o.o. – 20
Warbit Sp. z o.o. PPHU – 16

Województwo podkarpackie

Akwa-Solar Artykuły Sanitarno-Grzewcze – 5
Jar s.c. ZPHU – 14
MGK Energia Grzegorz Korecki Ekologiczne Technologie i Usługi
Elektryczne – 6
Pekum Sp. z o.o. – 29
RMS Polska Sp. z o.o. – 9, 24
SunProfit Sp. z o.o. – 10
Tartak Rudna – 16
Zakład Remontów Pomp i Silników Elektrycznych El-Wir s.c., G. Cieśla,
E. Cieśla – 27

Regionalne Centra

Biura

Obsługi Inwestora (COI)

Obsługi Inwestora (BOI)

Partnerzy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
(PAIiIZ) na szczeblu regionalnym. Świadczą usługi doradczo-informacyjne dla przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych
inwestowaniem na danym terenie. COI zapewniają inwestorowi
kompleksową obsługę łącznie z opieką poinwestycyjną na
terenie województwa. Sieć COI budowana jest w porozumieniu
z Marszałkami Województw statutowo odpowiedzialnymi za
promocję gospodarczą regionu.

Działają w Urzędach Miejskich, podejmują działania stymulujące
aktywność gospodarczą miasta, bezpośrednio wspierają
obsługę i świadczą pomoc dla inwestorów chcących lokować
na terenie miasta swoje inwestycje, sporządzają i aktualizują
miejską ofertę inwestycyjną, współpracując z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego.

4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
tel. +48 81 537 16 21
fax +48 81 537 16 37
e-mail: coi@lubelskie.pl
www.partnercoi.lubelskie.pl, www.invest.lubelskie.pl

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Inwestora
Plac Wł. Łokietka 1
20-950 Lublin
tel. +48 81 466 25 07
e-mail: bsobotka@lublin.eu

4 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Urząd Miasta Rzeszów
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel./fax +48 17 875 46 99
fax +48 17 875 47 47
e-mail: bieniekj@erzeszow.pl

4 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Rynek 5
35-064 Rzeszów
tel./fax +48 17 852 43 76, +48 17 852 43 74
e-mail: coi@rarr.rzeszow.pl
www.coi.rzeszow.pl

Województwo podlaskie

Bartosz Sp.j. – 28
Consultor – 13
Dak-Pol Sp. z o.o. – 13
Eco Technologies s.c., E. Cwalina, R. Cimochowski – 7, 23
Electrum Sp. z o.o. – 24
Instal Bialystok S.A. – 27
Key Technika Grzewcza i Armatura Sanitarna – 5
MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j. – 6
Moderator Sp. z o.o. – 19
Nibe-Biawar – 7
PPHU Technosan Sp. z o.o. – 28
PHU Hydrobud St. Kuźmiński – 9
Tartak Borowski – 15
Tartak Supraśl Sp. z o.o. – 16

4 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Urząd Miasta Białystok
Biuro Obsługi Inwestora
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel. +48 85 869 61 19
fax +48 85 869 62 11
e-mail: tbuczek@um.bialystok.pl

4 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. +48 85 749 74 95
fax +48 85 749 74 40
e-mail: adam.borawski@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl/coi

4 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Urząd Miasta Kielce
Referat Aktywizacji Gospodarczej
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
tel. +48 41 367 63 56
e-mail: dorota.lasocka@um.kielce.pl

4 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Województwo świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Centrum Obsługi Inwestora
Al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2, pokój nr 18 (parter)
25-516 Kielce
tel. +48 41 342 19 55
fax +48 41 342 10 38
e-mail: coi@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl/centrum-obslugi-inwestora-,6245.html

Amerigo Sp. z o.o. – 7
Ecovarm Sp. z o.o. – 19
Elektrociepłownia Bartos Sp. z o.o. – 18
PP Metalbet M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn – 9
Saleko PU – 18
Solarix – Technika Grzewcza i Sanitarna – 10
Soleko – Systemy Solarne – 10, 18
Tartak Olczyk – 15
Teknamotor Sp. z o.o. – 20
Zakład Metalowo-Kotlarski SAS – 20
Zakład Produkcji Drzewnej w Lipnie – 17
ZPU Delkar – 24

4 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Urząd Miasta Olsztyn
Biuro Strategii Rozwoju Miasta
ul. Wyzwolenia 30 A
10-101 Olsztyn
tel. +48 89 523 61 20
e-mail: szczyglinska.agnieszka@olsztyn.eu

4 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel. +48 89 521 12 80/82
fax +48 89 521 12 60
e-mail: coi@wmarr.olsztyn.pl
www.coi.wmarr.olsztyn.pl

30

31

żródła
informacji
biznesowej
Agencje Rozwoju Regionalnego (ARR)
Świadczą usługi konsultacyjno-doradcze, diagnozują potrzeby przedsiębiorstw, definiują rodzaj i zakres potrzebnej pomocy, a także
dostępne instrumenty wsparcia, udzielają informacji o aktualnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa, promują programy
adresowane do przedsiębiorstw, przyjmują i oceniają wnioski o udzielenie dotacji oraz przekazują je do PARP.

4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

4 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Biłgorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 686 48 87, +48 84 686 53 93
fax +48 84 686 53 93
e-mail: biuro@barr.org.pl
www.barr.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42 A
16-400 Suwałki
tel. +48 87 566 70 35, +48 566 61 06
fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl
www.ares.suwalki.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
ul. Lipowa 16/23, 15-427 Białystok
tel. +48 504 513 508, +48 85 744 55 54
fax +48 85 744 55 54
e-mail: pk.bialystok@ares.suwalki.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. +48 81 743 65 43, +48 81 743 73 25
fax +48 81 743 73 26
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
www.lfr.lublin.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 218
18-400 Łomża
tel. +48 504 513506, +48 86 215 69 80
fax +48 86 215 69 80
e-mail: pk.lomza@ares.suwalki.pl

4 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Regionalny Punkt Konsultacyjny
ul. Chopina 18
39-300 Mielec
tel. +48 17 788 18 50
fax +48 17 788 18 64
informacja o dyżurach: dodatkowo punkt świadczy dyżury
w miejscowościach: Mielec, Radomyśl Wielki, Czermin, Borowa,
Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Padew Narodowy, Wadowice
Górne, Przecław, Niwiska, Cmolas, Majdan Królewski, Raniżów,
Kolbuszowa, Dzikowiec
e-mail: marr@marr.com.pl
www.marr.com.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
tel. +48 85 740 86 83
fax +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl
www.pfrr.pl

4 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach (FARR)
ul. Mickiewicza 1 A
27-200 Starachowice
tel. +48 41 274 46 90
fax +48 41 274 04 09
e-mail: f-arr@pro.onet.pl
www.farr.pl

Przemyska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Ks. Piotra Skargi 7/1
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 670 27 49
fax +48 16 676 09 86
informacja o dyżurach: dodatkowo punkt świadczy dyżury
w miejscowościach: Lubaczów, Jarosław
e-mail: pk@parr.pl
www.parr.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. +48 41 344 43 92
fax +48 41 344 43 92
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
www.sih.com.pl

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Chopina 51
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 867 62 57
fax +48 17 852 06 11
informacja o dyżurach: dodatkowo punkt świadczy dyżury
w miejscowościach: Rzeszów, Strzyżów
e-mail: pk@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl/uslugi/punkt-konsultacyjny

4 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
tel. +48 23 697 06 66
fax +48 23 697 06 67
e-mail: darsa@darsa.pl
www.darsa.pl

Tarnobrzeska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Marii Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 822 61 87
fax +48 15 823 19 52
e-mail: tarr@poczta.fm
www.tarnobrzeg.pl/gospodarka/tarr.html

Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Regionalny Punkt Konsultacyjny
ul. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel. +48 89 521 12 50
fax. +48 89 521 12 60
informacja o dyżurach: dodatkowo punkt świadczy dyżury
w miejscowości: Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Iława
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
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