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Inspirujemy, edukujemy, promujemy, a także prezentujemy najbardziej innowacyjne rozwiązania z naszej
branży. Promujemy najlepsze produkty, firmy, w Polsce oraz poza jej granicami. Śmiało można pokusić
się o stwierdzenie, że jesteśmy prekursorami tego „co
w trawie piszczy”. Nasza misja to między innymi pomoc
Konsumentom w wyborze właściwej, dobrej, elastycznej, energooszczędnej i funkcjonalnej stolarki.
Co się z tym wiąże? Pomoc w wyborze właściwych
okien, drzwi, rolet, bram garażowych, etc. a wydawać
by się mogło, że jest to z pozoru łatwa rzecz. Ale … nic
bardziej mylnego. Warto podkreślić, iż dokonujemy takiego zakupu na długie lata. Wybór odpowiedniej firmy,
produktu, czy też właściwego wykonawcy będzie efektywny dopiero wtedy, jeżeli będą Państwo zadowoleni
z procesu zakupu. Jak wiadomo na taki proces składa
się wiele czynników. Swoją „misję” traktujemy bardzo
poważnie, dlatego też zawsze staramy się wywiązywać
z powierzonych nam zadań.
Warto podkreślić, iż zawsze korzystamy ze sprawdzonych narzędzi. Aktywnie prowadzimy
dwie witryny internetowe, które skierowane są zarówno do firm jak i do Konsumenta.
Znajdziecie tam Państwo, najistotniejsze informacje z naszej branży (www.vipstolarka.pl),
a także będziecie mogli bez problemu zaczerpnąć wiedzy odnośnie tego gdzie w Polsce
kupić najlepsze okna i drzwi (www.salonystolarki.pl). Od wielu lat organizujemy
cykliczne, jedyne w swoim rodzaju spotkania branżowe (Konwenty Stolarki), na które
zapraszamy najwybitniejszych ekspertów z Polski oraz z zagranicy. Są to przedstawiciele
z różnych obszarów, między innymi: prawo, marketing, montaż, social media, itp. Zawsze
staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób, dlatego też nasze spotkania odbywają się
w różnych częściach Polski. Jednym z etapów naszych działań jest pobudzenie naszej branży
do ciągłego rozwoju. Jesteśmy pomysłodawcami takich programów jak: IRBS – Innowacyjne
Rozwiązania Branży Stolarki, w którym wyróżniamy najbardziej innowacyjne rozwiązania
w naszej branży, Rekomendowane Salony Okien i Drzwi, wyróżniamy oraz rekomendujemy
najlepsze salony w całej Polsce, Kobiety Branży Stolarki - wyróżniamy Kobiety w branży,
które bez wątpienia stanowią inspirację dla innych Kobiet w branży oraz naszego nowego
programu „4i” Innowation Leaders, w którym wyróżniamy najbardziej innowacyjne firmy
w naszej branży. Edukujemy, promujemy, informujemy już od 11 lat. Nasza działalność ma
wymiar wielowątkowy, dlatego też organizujemy także specjalistyczne szkolenia zamknięte
oraz otwarte skierowane do naszej branży. Chcielibyśmy, aby przedstawiciele branży stale się
edukowali i poszerzali swoją wiedzę na wielu obszarach działalności. Stale współpracujemy
z pracowniami architektonicznymi oraz SARP. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi trendami
obowiązującymi w naszej branży. Wiemy, że stolarka okienno – drzwiowa to nie tylko materiał,
ale także design, kolor, wykończenie. To szereg fascynujących oraz nurtujących Konsumenta
procesów oraz nowości.

Grzegorz Cendrowski
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Nagrodzony produkt: Wyłaz do dachów płaskich DRL

IRBS

Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Innowacyjna firma to firma kompletna i konkurencyjna
Dochodzenie wierzytelności od nierzetelnego kontrahenta jest często procesem kosztownym
i długotrwałym, tym bardziej jeśli mamy do czynienia z kontrahentem zagranicznym. Brak weryfikacji
partnera handlowego przed zawarciem z nim umowy albo brak skorzystania z elementarnych
form zabezpieczenia swoich roszczeń w umowie, może okazać się niezwykle kosztownym
zaniechaniem w sytuacjach spornego dochodzenia roszczeń. Poniższy artykuł ma być wsparciem
dla przedsiębiorców, wchodzących w relacje biznesowe z zagranicznym kontrahentem.

4.i

innovation
leaders

Przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, które
umie tworzyć, absorbować i zbywać nowe produkty, oraz takie, które charakteryzuje się zdolnością ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w ich otoczeniu i spełniać oczekiwania
konsumenta.
Przedsiębiorstwo zorientowane na innowacje
to takie, które prowadzi prace badawczo-rozwojowe, rejestruje patenty i znaki towarowe, kieruje na działalność badawczą i wdrożeniową dość
znaczne nakłady finansowe, permanentnie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne, ma
duży udział nowości, ciągle wprowadza innowacje rozwiązania na rynek i jest aktywna marketingowo.
W dniach 21-22 lutego br. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym & SPA Zamek Gniew w Gniewie
(woj. pomorskie) odbył się 24 Konwent Stolarki
VIP. W jednym miejscu podczas wieczornej Gali
blisko 140 uczestników miało niecodzienną okazję

poznać laureatów nowego i wyjątkowego programu/konkursu pod nazwą „4i” Innovation Leaders.
Celem konkursu „4i” Innovation Leaders jest
wyłonienie i docenienie tych przedsiębiorstw, dla
których szeroko pojęta innowacyjność jest motorem działania. To te firmy odniosły i odnoszą
konkretne sukcesy rynkowe dzięki inwestowaniu
w szeroko pojętą działalność innowacyjną i które
konsekwentnie ją rozwijają. Poprzez działalność
innowacyjną rozumiemy wszelkie nowe rozwiązania, usługi, technologie i produkty, które zostały
wdrożone do produkcji i wprowadzone na rynek,
jak również rozwiązania innowacyjne w sferze ludzi, organizacji przedsiębiorstwa, marketingu, czy
związane z jego działalnością społeczną – mówi
Grzegorz Cendrowski organizator programu, prezes Stolarka VIP.
Kapituła programu przyznała złoty, srebrny
i brązowy dyplom w 4 kategoriach tj. duże przedsiębiorstwa z kapitałem polskim, duże przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, małe i średnie przedsiębiorstwa z kapitałem polskim oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. A oto nasi laureaci tej pierwszej edycji programu:

Nazwa firmy

W kategorii
Złoty Dyplom

WYŁAZ DO DACHÓW PŁASKICH DRL
Wyłaz DRL to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na wygodne i bezpieczne wyjście na płaski dach. Konstrukcja
oraz rozmiary wyłazu DRL umożliwiają połączenie go ze schodami strychowymi i stworzenie kompleksowego
rozwiązania w zakresie dostępu do dachu płaskiego.
- termoizolacyjność - ościeżnica wykonana z wielokomorowych profili PVC
- wypełnionych materiałem termoizolacyjnym o przenikalności cieplnej 0,67W/m2K,
- szczelność - skrzydło wyposażone w gumową uszczelkę,
- bezpieczeństwo – solidne i bezpieczne ryglowanie skrzydła, możliwość montażu
- dodatkowej blokady ZBR chroniącej przed niezamierzonym zamknięciem,
- łatwość i komfort obsługi - skrzydło otwiera się do 60 °. Dzięki zastosowaniu
- sprężyn gazowych, otwieranie i zamykanie jest bardzo łatwe oraz umożliwia
- pozostawienie skrzydła w otwartej pozycji.
www.fakro.pl

Brevis s.c.

Firma polska, małe i średnie przedsiębiorstwa

Fakro Sp. z o.o.

Firma polska, duże przedsiębiorstwa

Roto Okucia Budowlane Sp. z o.o.

Firma zagraniczna, duże przedsiębiorstwo

Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.

Firma zagraniczna, duże przedsiębiorstwo
Srebrny Dyplom

Krispol Sp. z o.o.

Firma polska, duże przedsiębiorstwo

Zakład Stolarki Budowlanej „Cal” Sp.j.

Firma polska, małe i średnie przedsiębiorstwo

Brązowy Dyplom
Bielska Fabryka Dźwigów „ Befard”

Firma polska, małe i średnie przedsiębiorstwo

Witraż Sp. z o.o. Sp.k.

Firma polska, małe i średnie przedsiębiorstwo

Firma Bajcar

Firma polska, małe i średnie przedsiębiorstwo

Magnum Tadeusz Romański

Firma polska, małe i średnie przedsiębiorstwo
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Nagrodzone produkty: Inteligentne rozwiązania do okien, drzwi i bram

smartCONNECTED oraz Drzwi aluminiowe CREO z RC2
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Firma ROTO FRANK Okucia Budowlane
Nagrodzony produkt: Inteligentne
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okucia do okien i drzwi antywłamaniowych Roto TiltSafe RC2
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Roto NX TiltSafe RC2
Połączenie bezpieczeństwa
i komfortu!
BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

Okucie do okien antywłamaniowych
Roto TiltSafe zabezpiecza okno uchylone
na 65 mm przed wyważeniem w klasie RC2.
Zdrowy mikroklimat pomieszczeń
Maksymalna ochrona – stalowe zaczepy, rolka
antywyważniewa, klamka z kluczem
Możliwość wygodnego podłączenia do
systemu inteligentnego domu
Sprawdź jak to działa na www.roto-nx.com!
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Firma ROJAFLEX
Nagrodzony produkt: Napęd

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA
smartCONNECTED oraz drzwi aluminiowe CREO
Innowacyjnymi Rozwiązaniami Branży Stolarki 2019

elektroniczny do rolet ELFIS/ELFIM
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Innowacyjne R
Branży Stolar
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DOKUMENTY PRAWNE
DLA BRANŻY STOLARKI OTWOROWEJ
1

KDS

KATALOG
DOBREGO
SPRZEDAWCY

KDB

KATALOG
DOBREGO
BIZNESU
Jeżeli nie akceptujecie
umów narzucanych przez
deweloperów i spółdzielnie – to ten Katalog jest
Państwa.

3

4

BUSINESS
TO BUSINESS

UPM

Jeżeli chcecie renegocjować nowe warunki
z producentem – to ten
Katalog jest właśnie dla
Państwa.

UMOWA
PODWYKONAWCZA

MONTAŻU
Jeżeli zlecacie montaż
stolarki zewnętrznej
grupie – to ten Dokument
jest dla Państwa.

5

RODO

Dokumenty prawne – czyli zawsze
zawieraj umowy na piśmie

2

Jeżeli sprzedajecie swoje
produkty klientowi
ostatecznemu – to ten
Katalog jest dla Państwa.

B2B

Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

OTP

OCHRONA
TAJEMNICY

PRZEDSIĘBIORSTWA
Zatrudniasz pracowników
lub zlecasz usługi ten
dokument jest dla Ciebie.

SPECJALNA CENA!
NIE ZWLEKAJ! ZAMÓW!
marketing@stolarkavip.pl
tel. 531 561 202
Designed by Freepik

KATALOG DOBREGO SPRZEDAWCY (KDS)
Katalog Dobrego Sprzedawcy jest to zbiór dokumentów prawnych, w skład, którego wchodzą: gotowy wzór umowy sprzedaży stolarki z koniecznymi załącznikami oraz wiele interpretacji prawnych
związanych z rękojmią, gwarancją czy reklamacjami, etc... Katalog Dobrego Sprzedawcy skierowany jest w szczególności do wszystkich podmiotów
sprzedających okna, drzwi, bramy, rolety, roletki,
markizy, moskitiery, etc. w detalu, czyli do ostatecznego klienta.
OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
(OTP) – NOWOŚĆ!

6

PORADNIK
DLA BRANŻY
STOLARKI
OTWOROWEJ

Często przygotowanie nawet prostej umowy, która odzwierciedlałaby rzeczywistą wolę stron, jak
również umożliwiałaby należyte zabezpieczenie interesów kontrahentów, może przysporzyć
wielu problemów. W odpowiedzi na olbrzymie
zapotrzebowanie naszej branży, wielokrotnie akcentowane podczas naszych konwentów branżowych i w indywidualnych rozmowach, Stolarka
VIP zleciła prestiżowym Kancelariom Prawnym
przygotowanie wzorów umów, które zabezpieczają sprzedawcę, a także pozbawione są klauzul
niedozowanych. Zawiera przystępne omówienie
wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się
w praktyce obrotu gospodarczego. Wzory klauzul
umownych przedstawiono w sposób praktyczny,
z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dokumenty przeznaczone są tylko i wyłącznie dla branży stolarki
otworowej.

Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa to wzór klauzuli poufności, który ma na celu zabezpieczenie
wrażliwych informacji na temat przedsiębiorstwa
podczas zawierania umów z pracownikiem czy
innymi podmiotami. Jak powinna wyglądać i czego może dotyczyć, dowiecie się Państwo z przygotowanego kompendium, który zwiera m.in. wiele
interpretacji prawnych dotyczących naruszenia
tajemnicy firmy w tym przekazanie, ujawnienie lub
wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa. Ten dokument skierowany jest
do właścicieli salonów stolarki, producentów okien,
drzwi, bram garażowych, rolet, markiz, ale także do
wszystkich producentów komponentów, maszyn
i urządzeń, czyli wszystkich firm zatrudniających
pracowników.
UMOWA PODWYKONAWCZA MONTAŻU
Umowa Podwykonawcza Montażu jest to wzór
umowy, który służy regulowaniu stosunków Wykonawcy z Podwykonawcą w zakresie wykonania
konkretnego montażu. Warto zawsze podpisać

taką umowę, gdyż ona zabezpiecza nasze prawa
w przypadku sporu w sądzie. Umowa Podwykonawcza Montażu skierowana jest w szczególności
do wszystkich podmiotów, które zlecają wykonanie
montażu stolarki budowlanej firmom zewnętrznym
(np. grupom montażowym).
KATALOG DOBREGO BIZNESU (KDB)
Katalog Dobrego Biznesu jest to zbiór dokumentów, w tym interpretacje i rekomendacje umów
B2B. W stosunkach między przedsiębiorcami często zdarza się, iż Zamawiający dysponuje tak dużą
siła rynkową, iż narzuca Wykonawcy własny wzór
umowy. Rekomendowany wzór umowy równoważy obowiązki i uprawnienia obu Stron umowy, jednak ze wskazaniem na zabezpieczenie interesów
Wykonawcy. Katalog Dobrego Biznesu skierowany
jest w szczególności do producentów i właścicieli
salonów stolarki sprzedających okna, drzwi, bramy, rolety, roletki, etc. do firm, spółdzielni, deweloperów, etc...
UMOWY HANDLOWE B2B
Katalog Umów Biznesowych B2B to komplet dokumentów dotyczący umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami na linii producent - salon
stolarki. Są to przykładowe trzy umowy. Ten zbiór
dokumentów konkretny i szczegółowy może być
pomocny w przypadku weryfikacji już istniejących
umów lub aneksowania nowych umów na linii producent stolarki - salon stolarki. Katalog Umów B2B
skierowany jest do producentów okien, drzwi, bram
garażowych, rolet, markiz, roletek, moskitier, parapetów, ale także właścicieli salonów okien i drzwi.
PORADNIK RODO (RODO)
Jest to prawny poradnik, który zawiera 40 stron
ważnych i konkretnych zaleceń i wzorów i stanowi zestawienie najważniejszych informacji dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych.
Ściągawka RODO skierowana jest do firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
produkcji, sprzedaży i montażu stolarki okiennej,
drzwiowej oraz bram garażowych, rolet, markiz,
etc. W ściągawce RODO znajdziecie wiele odpowiedzi jak wdrożyć obowiązujące przepisy krok po
kroku oraz wiele niezbędnych wzorów i dokumentów do wdrożenia, jakie obowiązki mają przedsiębiorcy sprzedający stolarkę budowlaną, co zmieniło się w sposobie ochrony danych osobowych, jak
przygotować firmę do stosowania nowych obowiązujących przepisów prawa.
Więcej informacji o dokumentach na stronie www.
vipstolarka.pl lub zadzwoń pod nr 531-561-202
a otrzymasz szczegółowe informacje jak zamówić
dokumenty prawne.
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Nagrodzony produkt: System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE
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Firma SFS Polska
Nagrodzony produkt: System
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JB-D®/L

Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

IRBS

Innowacyjne R
Branży Stolar

System JB-D®/L
nowoczesny montaż okien na
krawędzi muru lub z częściowym
ich wysunięciem - do 40 mm

ALUMINIUM
ZMIENIA
WSZYSTKO

• proste modyfikowanie położenia
okna w przekroju ściany - redukcja
strat ciepła na styku okno-ościeże
• szybki i wydajny montaż okien bez
ryzyka osadzania wkrętów lub dybli
ramowych w niebezpiecznej strefie
przy krawędzi muru
• prosty system – jedynie dwa
tworzywowe elementy mocujące:
płytka i kątownik
• możliwość użycia z wszystkimi
dostępnymi wariantami
uszczelnienia
• przeciwwłamaniowy, klasa RC2
• nośności zweryfikowane zgodnie
z wymogami MO-02 (ift Rosenheim)
www.sfsintec.pl

IRBS

P�nor�miczne drzwi przesuwne
z ukryt� r�m�

MB-SKYLINE

smukł� konstrukcj� wykon�n�
z w�skich kszt�łtowników
niem�l jednolite przeszklenie
z delik�tnymi lini�mi podzi�łu
komfortowe, bezprogowe przejście
estetyczne poł�czenie wnętrz�
z otoczeniem zewnętrznym
skrzydł� o cięż�rze do 500 kg
i wymi�r�ch do 4 m
www.�luprof.eu
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Firma ELUMATEC POLSKA
Nagrodzony produkt: Automatyczny

robot do szklenia
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Branży Stolar

Innowacyjne standardy w zakresie
funkcjonalności okien
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Firma Saint-Gobain Innovative Materials Polska
Nagrodzony produkt: Szkło

niskoemisyjne ECLAZ

IRBS

Innowacyjne R
Branży Stolar

Funkcjonalność to podstawowa cecha, którą kierują się inwestorzy projektując nowy dom.
Dobór odpowiednich rozwiązań zapewnia komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz
energooszczędność, która jest cenną właściwością nowoczesnych budynków. Jednym
z ważniejszych elementów wpływających na zmniejszenie kosztów ogrzewania jest solidna i innowacyjna stolarka okienna.
Nieodpowiednio dobrane lub źle zamontowane okna mogą powodować duże straty ciepła, co
znacząco wpływa na koszty ogrzewania, dlatego
większość konsumentów zwraca uwagę na termoizolacyjność okien. Warto jednak pamiętać,
że to nie jedyny element, który przesądza o tym,
czy okna są faktycznie energooszczędne. Marka
Saint-Gobain Building Glass Polska wychodząc
naprzeciw potrzebom swoich klientów proponuje
nowoczesne rozwiązania oparte na przełomowej
technologii takie jak niskoemisyjne szyby ECLAZ
czy innowacyjne szkło grzewcze EGLAS.

Właściwe doświetlenie i wydajność
energetyczna
Czasami zapominamy jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa naturalne światło. Odpowiednie doświetlenie ogranicza zmęczenie i stres,
sprzyja skupieniu podczas pracy oraz pozytywnie wpływa na nastrój, a nawet jakość naszego
snu. Okna z najlepszą wydajnością energetyczną
w połączeniu z dostępem do światła dziennego
to modele marki Saint-Gobain Building Glass Polska w pakietach dwuszybowych i trzyszybowych
z wykorzystaniem nowoczesnego szkła ECLAZ.
Jest to najcieplejsze szkło niskoemisyjne nowej
generacji przeznaczone do produkcji najwyższej
jakości szyb zespolonych. Pakiety dwuszybowe
osiągają wartość współczynnika Ug=1,0 W/(m2.K)
zapewniając przy tym zyski cieplne w wysokości
60% oraz przepuszczalność światła na poziomie
80%, więc doskonale nadaje się dla budynków
nowych, jak i remontowanych. Natomiast w pakietach trzyszybowych ECLAZ najlepiej sprawdza się w nowych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Okna z wykorzystaniem szkła ECLAZ zaczynają mieć coraz większe znaczenie w uzyskaniu najwyższego poziomu energooszczędności,
dlatego wykorzystywane są do produkcji inteligentnych budynków przyszłości. Wszystko to
za sprawą istotnych wymogów, które spełnia to
szkło – od czynników wizualnych, przez izolację
termiczną i zyski ciepła, aż po dostęp do naturalnego światła. Utrzymanie równowagi pomiędzy
tymi elementami pozwala określić wydajność
energetyczną okna oraz znacząco wpływa na
komfort mieszkańców i ich lepsze samopoczucie.
Promienie słoneczne przenikające przez szyby zapewniają darmowe źródło ciepła, co szczególnie
można docenić podczas zimy. Zyski cieplne oraz

przepuszczalność światła umożliwiają osiągnięcie najlepszych parametrów wydajności energetycznej w klimacie łagodnym oraz zimnym, dzięki
potrójnym szybom zespolonym. Dodatkowo, szkło
to charakteryzuje możliwość łączenia z funkcjonalnością szkła bezpiecznego, akustycznego, dekoracyjnego czy szkła o właściwościach samoczyszczących.

Okna źródłem ogrzewania
Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem w obrębie stolarki okiennej jest szkło grzewcze EGLAS,
którego działanie oparte jest na zastosowaniu prądu elektrycznego w połączeniu z powłoką z tlenków metali nałożoną na taflę szkła. Szyby EGLAS
nie tylko eliminują uczucie nieprzyjemnego chłodu
w pobliżu okien, ale również za ich sprawą możemy uzyskać ciepło i termiczny komfort w każdym
pomieszczeniu naszego domu. Eliminując tzw.
efekt zimnej szyby możemy obniżyć temperaturę
w wewnątrz o dwa stopnie zachowując przy tym
komfort termiczny, czyli przyjemne uczucie ciepła.
Takie rozwiązanie pozwala zastąpić nieestetyczne i mniej praktyczne ogrzewanie tradycyjnego
typu i daje pełną swobodę w aranżacji wnętrza.
Jednak najbardziej przekonującym argumentem
jest oszczędność jaką zyskujemy decydując się
na szyby EGLAS, które gwarantują optymalizację
kosztów ogrzewania. EGLAS jest szkłem aktywnym, czyli zostało zaprojektowane tak, aby tafla
szkła mogła ogrzewać wnętrza. Rozwiązanie to
charakteryzuje się ergonomicznością, ponieważ
tego typu ogrzewanie nie zajmuje miejsca i stanowi część okna. Poza tym, jest to skuteczny sposób na utrzymanie czystego powietrza w domu
bez odczuwalnego efektu smogu i unoszącego się
kurzu, co sprawia, że szyby EGLAS są przyjazne
alergikom. Eliminują również pleśń i zapewniają
piękny widok przez cały rok usuwając parę czy
topiąc zalegający śnieg na szybie w czasie zimy.
Szyby te znajdują swoje zastosowanie w oknach
połaciowych, przeszkleniach tarasowych czy
wielkogabarytowych oraz jako świetliki dachowe. Można je również wykorzystać do stworzenia ogrodu zimowego, werandy lub szklanych
daszków. Co ważne, szyby EGLAS równie dobrze
nadają się do wnętrz w postaci szklanej ścianki
działowej, przeszklenia drzwi oraz podłóg.
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Firma Saint-Gobain Innovative Materials Polska
Nagrodzony produkt: Szkło

grzewcze EGLAS
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Firma ALUPROF

Nagrodzony produkt: System
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IRBS

IRBS

Firma GRUPAMAGNUM #NOWOCZESNAHURTOWNIA
Nagrodzony produkt: Interaktywny
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Firma PARTNER ALMA
Nagrodzony produkt: Bezklejowa
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technologia produkcji okien PVC w klasie RC2
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NOWOŚĆ
NAJCIEPLEJSZA ROLETA NADSTAWNA
z certyfikatem IFT Rosenheim

SKB STYROTERM
doskonałe właściwości termiczne skrzynki
Usb już od 0,40 W/(m²K)
dwie opcje rewizji: od wewnątrz
lub od zewnątrz pomieszczenia
system moskitier zabudowany w skrzynce
trzy warianty systemu, w tym opcja
skrzynki dopasowana do instalacji
mechanizmu żaluzji fasadowych

www.rolety.aluprof.eu
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Rekomendowane Salony Okien i Drzwi
2019/2020
Nazwa wyróżnionego salonu

Adres

Województwo

BINGO

ul. Rakowa 16, 51-421 Wrocław

Dolnośląskie

FIX OKNA

ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław

Dolnośląskie

FIX OKNA

ul. Borowska 186a, 50-577 Wrocław

Dolnośląskie

STOLARCZYK OKNA

ul. Przemysłowa 1, 58-210 Łagiewniki

Dolnośląskie

WW OKNA

ul. Jaracza 75D, 50-305 Wrocław

Dolnośląskie

INTERMO

ul. Abramowicka 222, 20-442 Lublin

Lubelskie

B&B BILUSA

ul. Wojcieszycka 8, 66-415 Kłodawa

Lubuskie

BUDOMAR

ul. Czapliniecka 120a, 97-400 Bełchatów

Łódzkie

IZOPLAST

ul. Strykowska 21, 91-725 Łódź

Łódzkie

MERANTI

ul. Wierzejska 19, 97-300 Piotrków Trybunalski

Łódzkie

MSTUDIO

ul. Łąkowa 7b, 35-562 Łódź

Łódzkie

Grupa SOLO

ul. Krakowska 56, 32-020 Wieliczka

Małopolskie

OKNOPOL NIEPOŁOMICE

ul. Grunwaldzka 11,32-005 Niepołomice

Małopolskie

MARK-BUD

ul. Kopciuszka 5, 05-092 Łomianki

Mazowieckie

NOVA BP

ul. Jagiellońska 34, 05-120 Legionowo

Mazowieckie

OKNOTERM

ul. Dworcowa 26, 05-500 Piaseczno

Mazowieckie

ELTOR

ul. Kępska 2a, 45-129 Opole

Opolskie

Grupa SOLO

ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów

Podkarpackie

PLUS PROJEKT

ul. Torowa 5, 35-205 Rzeszów

Podkarpackie

PRO-EXPERT

ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów

Podkarpackie

BUDMAK

ul. Swobodna 38, lok.3, 15-756 Białystok

Podlaskie

CK-STOLARKA

ul. Pucka 21, 84-106 Leśniewo

Pomorskie

OKNOSFERA

ul. Stary Rynek Oliwski 20, Gdańsk

Pomorskie

PERFECT HOUSE

ul. Dworcowa 3a, 77-100 Bytów

Pomorskie

VELLO

ul. Mickiewicza 12, 83-400 Kościerzyna

Pomorskie

WINDMAR

ul. Gdyńska 103, 80-209 Chwaszczyno

Pomorskie

WINDMAR

ul. Obrońców Tczewa 6/3, 83-110 Tczew

Pomorskie

ART. OKNA

ul. Bukowa 20, 43-300 Bielsko-Biała

Śląskie

ART. SEVEN

ul. Tarnogórska 6, 44-100 Gliwice

Śląskie

FINESTRE

al. Roździeńskiego 191, 40-315 Katowice

Śląskie

FIRMA SEGA

ul. Traugutta 48, 43-503 Czechowice -Dziedzice

Śląskie

Grupa PODHALE

ul. Aleja Powstań Śląskich 28, 41-700 Ruda Śląska

Śląskie

KOMSTA

ul. Nasienna, 44-120 Pyskowice

Śląskie

MIKEA SALON SPRZEDAŻY

ul. Mikołowska 112, 43-100 Tychy

Śląskie

MULTIKO

Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice

Śląskie

MULTIKO

ul. Prosta 180, 44-200 Rybnik

Śląskie

MULTIKO

ul. Katowicka 157, 41-500 Chorzów

Śląskie

OKNA JACHIMCZAK

ul. 3 Maja 37, 41-200 Sosnowiec

Śląskie

TIMBER

ul. Stawowa 48, 43-400 Cieszyn

Śląskie

FABRYKA OKIEN ROZWADOWSKI

ul. Onufrego Zagłoby 32A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Świętokrzyskie

FIRMA DZIEMIDOWICZ

ul. Grunwaldzka 6, 62-200 Gniezno

Wielkopolskie

FIRMA DZIEMIDOWICZ

uL. Bukowska 177, 60-196 Poznań

Wielkopolskie

GRUPA CEZAB

ul. Wrocławska 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolskie

OKNA BEDNARE

ul. Kanałowa 17, 60-710 Poznań

Wielkopolskie

EKO-DOM Szczecin

ul. Andrzeja Struga 5, 70-784 Szczecin

Zachodniopomorskie

EKO-DOM Szczecin

ul. Szybowcowa 86, 70-843 Szczecin

Zachodniopomorskie

EKO-DOM Szczecin

ul. Welecka 1g, 72-006 Szczecin

Zachodniopomorskie

EKO-DOM Szczecin

ul. Szkolna 6, 72-100 Goleniów

Zachodniopomorskie

EKO-DOM Szczecin

ul. Czarnieckiego 30/31, 73-100 Stargard

Zachodniopomorskie

PUH „Żurowski”

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 75-100 Koszalin

Zachodniopomorskie

Patroni:
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Znak Jakości Rekomendowane Salony Okien i Drzwi
– dlaczego warto przystąpić do Programu, dlaczego
warto się wyróżnić?
W dzisiejszych czasach informacje napływają do nas z wielu kanałów. Prasa, radio, telewizja, Internet, social media, itp. Prawie w ogóle nie rozstajemy się ze smartfonami. W ciągu dnia rejestrujemy setki słów, obrazów, filmów, ale czy tak naprawdę potrafimy wybrać te właściwe sygnały,
właściwe produkty, właściwe firmy? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, a co od razu odrzucić?
Chcąc dokonać zakupu okien i drzwi wszędzie widzimy piękne zdjęcia, filmy, wizualizacje.
Hasła typu: „Piękne okna i drzwi”, „Tylko u nas
najtaniej”, „Kupuj tylko u nas”, „Montaż gratis”, etc... wręcz „krzyczą” do nas jako Konsumentów. Czy tak naprawdę jesteśmy uświadamiani, dlaczego powinniśmy dokonać zakupu
właśnie w takim salonie? Czy wyżej wymienione hasła to tylko marketingowy „bełkot”
i słowa wypowiadane beż żadnego uzasadnienia, a na miejscu zastajemy to, czego nigdy
nie chcielibyśmy zobaczyć. Obskurne wnętrza,
niemiła obsługa, słaba ekspozycja czy brak
doświadczenia, itp. Przykłady można mnożyć w nieskończoność. Zatem, czym
się kierować przy wyborze właściwych okien i drzwi, do jakiego salonu udać się po kupno właśnie
tych najlepszych, gdzie znaleźć
salony, które cechuje jakość,
rzetelność i profesjonalizm widoczny na każdym etapie zakupu produktów? Czy takie salony
w ogóle istnieją? Odpowiedź na
to pytanie jest bardzo prosta. Zawsze przy zakupie produktów, które
mają nam posłużyć przez lata powinniśmy
zwracać uwagę na zakup w salonach, które są
najlepsze i zyskały miano lidera na polskim rynku. Właśnie tego typu salony dbają o to, by na
każdym etapie zakupu produktu, który oferują
Konsumentowi, cechował je profesjonalizm.
Salony te dbają o to, by być rekomendowanymi
wśród innych. Wyróżniać się i cały czas sprawiać, by Klient był zadowolony w 100 %.

rekomendowane salony podlegają weryfikacji,
również w czasie obowiązywania certyfikatu.
Warto podkreślić fakt, że w obecnych czasach każda branża musi posiadać swoich liderów. Branża okien i drzwi także. Wiele firm
niestety nie zdaje sobie z tego sprawy i myśli
krótkofalowo. Uważając, że jeżeli teoretycznie
w danym czasie ma wielu Klientów, to będzie
tak przez cały okres prowadzenia działalności. W ogromnej liczbie przypadków okazuje
się, że takie myślenie jest mylne. Rację bytu na
polskim rynku mają tylko te firmy, które wciąż
się rozwijają, kładąc duży nacisk na szkolenia,
dobierają do swych zespołów tylko tych
najbardziej wykwalifikowanych pracowników, których cechuje profesjonalizm oraz długoletnie doświadczenie. Chcą się zmieniać
i nadążać za nowym odbiorcą
jego usług i produktów.
Salony, których polityka
opiera się na bardzo dobrze
przemyślanej strategii marketingowej doskonale zdają sobie
sprawę z tego, iż nie ma nic gorszego niż niezadowolony, sfrustrowany,
źle „obsłużony” Klient. W tym przypadku marketing szeptany okaże się o wiele skuteczniejszy niż piękne, wyszukane slogany reklamowe.
Dlatego też warto kłaść duży nacisk na jakość,
rzetelność, profesjonalizm oraz doświadczenie.
To czynniki niezbędne do tego by racjonalnie
funkcjonować na polskim rynku. Przystępując
do programu Rekomendowane Salony Okien
i Drzwi potwierdzasz, ze Twój salon jest godny
tego, aby być rekomendowany wśród liderów
na rynku.

2019

Zgłaszając się do programu Rekomendowane Salony Okien i Drzwi zyskują Państwo taki
prestiż i miano do rekomendacji wśród najlepszych. Wielu z nas na pewno od razu pomyśli
sobie: „W dzisiejszych czasach można kupić
wszystko, nawet certyfikat”. Owszem można,
ale nie w tym przypadku. Istotną cechą programu Rekomendowane Salony Okien i Drzwi jest
fakt, iż wyróżnienie zostaje przyznawane przez
niezależną Kapitułę, w której skład wchodzą:
eksperci, media branżowe, doradcy ds. wizerunku oraz tajemniczy Klient. Wszystko jest
weryfikowane i rzetelnie oceniane. Salon, który
przejdzie pomyślnie weryfikację, dopiero w takim momencie uzyskuje status salonu godnego rekomendacji wśród najlepszych. Wszystkie

Laureaci
programu
Rekomendowane
Salony Okien i Drzwi są w sposób wyjątkowy
prezentowani na stronie internetowej: www.
salonystolarki.pl
Jeśli uważasz, że Twój salon także zasługuje na miano Rekomendowanego Salonu Okien
i Drzwi, zapraszamy serdecznie do kontaktu
pod numerem telefonu 531 304 676 lub adresem e-mail: info@salonystolarki.pl
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Firma YAWAL

aluminiowy DP 180, System aluminiowy
do fasad FA50N RW, System TM82W HI
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Nagrodzone produkty: System
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Firma SWISSPACER
Nagrodzony produkt: Membrana

SWISSPACER Air

Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

IRBS

• INNOWACYJNE USZCZELKI
DWUSKŁADNIKOWE NA SKRZYDŁO

bez AIR | z AIR

Wpływ różnic wysokości
i klimatu na zjawiska ciśnienia
w szybach zespolonych

• PROFILE SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W
NOWOCZESNE PRZEKŁADKI TERMICZNE
TYPU ANTY BI METAL

bez AIR | z AIR

bez AIR | z AIR

• DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
(UW OD 0,73 W/M2K)
• MOŻLIWOŚĆ INSTALOWANIA SZYB
DWUKOMOROWYCH O GRUBOŚCI DO 60
MM
• AUTOMATYZACJA PROCESU OTWIERANIA I
ZAMYKANIA PRZY UŻYCIU SIŁOWNIKÓW
ŁAŃCUCHOWYCH GEZE I ESCO
• SMUKŁA KONSTRUKCJA UMOŻLIWIA
MAKSYMALNE DOŚWIETLENIE
POMIESZCZEŃ

• SZKLENIE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ UŁATWIA
MONTAŻ NAWET NAJWIĘKSZYCH PRZESZKLEŃ,
BEZ KONIECZNOŚCI WNOSZENIA ICH DO
WNĘTRZA POMIESZCZENIA

TAKŻE DRZWI PANELOWYCH

• UNIKALNA KONSTRUKCJA OKIENNA NIE MA
BEZPOŚREDNIEGO ODPOWIEDNIKA NA RYNKU

Różnice wysokości i wpływy klimatyczne prowadzą do
pojawiających się zjawisk nad- i podciśnienia w hermetycznym układzie szyby zespolonej. W rezultacie może dojść do
pęknięcia lub przedwczesnego starzenia się. Z najnowszym
produktem SWISSPACER AIR te naprężenia możemy znacząco zredukować.
SWISSPACER AIR wyrównuje w sposób ciągły ciśnienie wewnątrz szyby zespolonej z ciśnieniem zewnętrznym oferując
tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa, a także kompensuje wpływy klimatyczne. Oznacza to mniej pracy dla uszczelnienia, co w rezultacie pozytywnie wpływa na żywotność
całego zespolenia.
Także zapewnia ciągłą równoległość szyb względem siebie
co znakomicie poprawia aspekt estetyczny.

1 000 m

500 m

www.swisspacer.com

• PROSTY I INTUICYJNY SYSTEM
ODWODNIENIA KONSTRUKCJI

• DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Innowacyjne R
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WYRÓWNYWANIE CIŚNIENIA
W SZYBACH JEDNOI DWUKOMOROWYCH

• DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Foreword
by(UW OD 0,5 W/M2K)
ROZWIĄZANIA
• SYSTEMOWE
INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI,
Andrew
Phan

Innowacyjne
Rozwiązania
Branży Stolarki

IRBS

Od innowacji do sukcesu
w branży stolarki budowlanej
Znaczące zwiększenie stopnia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw to niezbędny warunek ich konkurencyjności, a w konsekwencji – utrzymania dobrej kondycji gospodarczej
i pozycji rynkowej. Jest to głównym wyzwaniem, przed którym stoją dzisiaj wszystkie MŚP. Duże,
średnie, ale w szczególności małe firmy, żeby konkurować skuteczniej muszą zwiększyć, usprawnić swoją aktywność w następujących obszarach działalności: pozyskiwanie innowacji i zarządzanie innowacjami oraz rozpowszechnianie innowacji, w tym także poprzez ich komercjalizację.
Z określeniami innowacja czy innowacje kojarzymy działania skierowane na wdrożenie
zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności firmy, a więc w efekcie do
podniesienia jej wartości, ale jak jest naprawdę.
Praktyka dowodzi, że ciągle jeszcze w małych i średnich przedsiębiorstwach dominuje
taka strategia rozwoju firmy, która nakazuje im
szukać szansy raczej w prostych
sposobach zwiększania zdolności wytwórczych (mocy produkcyjnych), np. przez rozbudowę hal
produkcyjnych i parku maszynowego, zwiększanie zatrudnienia lub
wydłużanie czasu pracy, zaś jako
remedium na trudne czasy redukcja
kosztów, obniżanie płac lub zmniejszanie zatrudnienia, a nie inwestowanie w nowe, innowacyjne produkty i technologie czy w zmiany
organizacyjne lub handlowe.
Dla współczesnej firmy innowacje to wprowadzanie nowych produktów, wdrażanie nowych technologii, zmiany infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, działania zmierzające
do lepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników, rozwój sieci informacyjnych
i informatyzacja.
Cele, które skłaniają do wdrożenia innowacji we współczesnym przedsiębiorstwie, mają
charakter ekonomiczno-społeczny i zaspokojenia potrzeb klientów. Każdy przedsiębiorca,
który ma ambicje rozwijania swojej firmy, powinien tworzyć i wprowadzać innowacje. Jak
to określa P.F. Drucker „przedsiębiorca zawsze
poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje ją jako okazję”. Oczywiście motywem wprowadzanej zmiany jest zawsze dla przedsiębiorcy określona korzyść ekonomiczna – inaczej
trudno byłoby nazwać go przedsiębiorcą.
W programie IRBS wyróżniamy te rozwiązania, które spełniają kryteria innowacyjności, ale
często także wychodzą naprzeciw zmieniającym się czasom; informatyzacji, automatyzacji,
intuicyjności działań i potrzebom rynku, klientów biznesowych i konsumentów Program Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki może
być miarą innowacyjności naszej branży, ponieważ co roku wyróżniamy coraz więcej produk-

tów, w tym roku Kapituła programu wyróżniła
aż 31 rozwiązań zgłoszonych przez 24 firmy!
– mówi pan Grzegorz Cendrowski, organizator
programu IRBS z ramienia firmy Stolarka VIP.
Stolarka okienno-drzwiowa nowoczesnością stoi, ale my wszyscy musimy o tym mówić
i pokazywać innowacyjne firmy, innowacyjnych ludzi, innowacyjne rozwiązania. Chcemy
to w sposób szczególny podkreślić
i zwrócić uwagę na te firmy, które biorą czynny udział w rozwoju
naszej branży i aktywnie uczestniczą w ogólnopolskim programie
IRBS, poddając weryfikacji swoje
innowacyjne produkty czy rozwiązania. Program ten pod nazwą Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki daje
szansę na wyróżnienie produktów, systemów,
rozwiązań i właśnie firm, a także ludzi za nimi
stojących – mówi Grzegorz Cendrowski, organizator programu IRBS. Wierzymy, że wszystkie wyróżnione rozwiązania trafią „pod strzechy” naszej branży, gdyż z pewnością należą
do najlepszych rozwiązań w Europie, a może
i na świecie i warto je zastosować u siebie, a w przypadku gotowych wyrobów upowszechnić wśród wymagających konsumentów i architektów.

Innowacyjne Rozwiązania
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Laureaci Programu Innowacyjne
Rozwiązania Branży Stolarki 2019
Aluplast Sp. z o.o.

System drzwi przesuwnych SMART-SLIDE

Aluprof S.A.

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE

Aluprof S.A.

System rolet SKB STYROTERM

Elumatec Polska Sp. z o.o.

Automatyczny robot do szklenia

Fakro Sp. z o.o.

Brama garażowa BSS Supreme

Fakro Sp. z o.o.

Wyłaz do dachów płaskich DRL

GrupaMagnum #NowoczesnaHURTOWNIA

Interaktywny Kalkulator e-CBM

Hydro Building Systems Poland Sp. z o.o.

System okienny z ukrytą klamką WICLINE 75 MAX

Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o.

System profili okiennych PVC Elegante

ITA Sp. z o.o. Sp.k.

System do lakierowania okien i drzwi FINITURE

Manitou Polska Sp. z o.o.

Podwieszany wózek widłowy MANITOU TMM

Metal Union Sp. z o .o.

Międzyszybowa ramka dystansowa „JETSKIN”

Oknoplast Sp. z o.o.

Okno LUNAR

Partner Alma Sp.j.

Bezklejowa technologia produkcji okien PVC w klasie RC2

PHU Technika Okienna Sp.j.

Całoroczne pasywne drewniano-aluminiowe ogrody zimowe

Quadrature S.A.

System komputerowy WinPro 10 Corporate

Rojaflex

Napęd elektroniczny do rolet ELFIS/ELFIM

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

Okucia do okien i drzwi antywłamaniowych Roto TiltSafe RC2

Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

Szkło niskoemisyjne ECLAZ

Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

Szkło grzewcze EGLAS

SFS Group Sp. z o.o.

System JB-D®

SFS Group Sp. z o.o.

System JB-D®/L

SM Produkt Businnes s.r.o.

Profile izolacyjne do okien, drzwi i HS PURENIT, MERINIT, SIMERIT

So Easy System Sp. z o.o.

System drzwiowy MAAT

SWISSPACER

Membrana SWISSPACER Air

Teknos Sp. z o.o.

Powłoka do profili PVC UVILUX 1497-11

Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.

Inteligentne rozwiązania do okien, drzwi i bram smartCONNECTED

Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.

Drzwi aluminiowe CREO z RC2

Yawal S.A.

System TM82W HI

Yawal S.A.

System aluminiowy do fasad FA50N RW

Yawal S.A.

System aluminiowy DP 180

By

METAL UNION
sp. z o.o.

IRBS

Firma TEKNOS
Nagrodzony produkt: Powłoka

Innowacyjne
Rozwiązania
Branży Stolarki

do profili PVC UVILUX 1497-11

IRBS

IRBS

Firma WICONA

Innowacyjne
Rozwiązania
Branży Stolarki

Nagrodzony produkt: System okienny z ukrytą klamką WICLINE 75 MAX

Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

IRBS

we make the world last longer

WICLINE 75 MAX
Less is more!

Najlepsze praktyki Z CAŁEGO ŚWIATA
Systemy powłok Teknos do powierzchni drewnianych są
stosowane w produkcji okien i drzwi na całym świecie.
www.teknos.com

IRBS
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Firma METAL UNION
Nagrodzony produkt: Międzyszybowa

ramka dystansowa „JETSKIN”

IRBS

Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Okna dla miast przyszłości.
Innowacyjne okna aluminiowe z ukrytą klamką nadają wnętrzom harmonijny wygląd. Ich nowoczesny design gwarantuje maksymalna
przestrzeń, która zapewnia więcej światła i komfort, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych parametrów energooszczędności.
Nowatorska koncepcja ukrytej klamki w oknach WICLINE 75 MAX uzyskała uznanie międzynarodowych jurorów konkursu iF DESIGN
AWARD 2018 oraz nagrody Red Dot Design Award 2018

YEARS
since 1948

Innowacyjne R
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MONTAŻ DUŻYCH PRZESZKLEŃ,
CZYLI NOWOCZEŚNIE,
FUNKCJONALNIE, BEZPIECZNIE
Duże, panoramiczne przeszklenia to obecnie bardzo częste rozwiązania, wybierane
w nowoczesnych domkach jednorodzinnych,
apartamentach, hotelach, ale także w ogrodach zimowych czy mansardach. Klienci coraz
częściej wybierają tego typu elementy w swoich domach. Duży nacisk kładą na nowoczesność oraz odpowiedni design. Co się z tym
wiąże? Konieczność zastosowania specjalistycznego montażu oraz wybór odpowiednich
urządzeń - takich, które podołają tego typu zadaniu i sprawią, że Klient będzie zadowolony
przez długie lata z wyboru takich przeszkleń
i profesjonalnego, ciepłego ich montażu.
Co często kojarzy nam się z montażem dużych przeszkleń? Ciężkie, dwukomorowe szyby,
mozolna praca, długie godziny spędzone na
budowie, ogromne nakłady finansowe przeznaczone na grupę montażową, usterki, wady,
reklamacje, BHP, itp. To pasmo niekończących
się „nieszczęść”. Nic bardziej mylnego, jeśli wybierzemy odpowiedni typ montażu oraz
urządzenia, które znacznie ułatwią nam pracę
i sprawią, że nie będzie ona mozolna, ale będzie
bezpieczna, szybka, skuteczna. W dobie dzisiejszego braku wykwalifikowanych pracowników oraz przestrzegania zasad BHP, wybór
odpowiedniego sprzętu służącego do montażu dużych przeszkleń to kolejny czynnik przemawiający za wynajmem lub jego zakupem.
Obecnie w Polce istnieje kilka firm, w których
można kupić tego typu specjalistyczny sprzęt
lub go wynająć w zależności od potrzeb. Jedną
z wiodących firm jest firma MAEDA z Radomia ,
która dysponuje manipulatorami, przyssawkami oraz mini żurawiami.
Wybór urządzeń oferowanych przez firmę to
gwarancja nowoczesnych oraz funkcjonalnych
rozwiązań podczas różnych prac budowlanych.
Oferta firmy jest szeroko rozbudowana i z pewnością każdy Klient znajdzie coś dostosowanego do swoich potrzeb. W rozbudowanej ofercie
firmy znajdują się różne typu mini żurawi służące do wielu zastosowań. Produkty marki MAEDA to gwarancja wyboru najwyższej jakości
urządzeń. W ofercie firmy znajdują się między
innymi: żurawie pająki, gąsienicowe oraz dźwi-

gowe. Warto zwrócić uwagę na to, że montaż
przeszkleń, zwłaszcza tych o dużych gabarytach, wymaga szczególnej uwagi, ze względu
na delikatny, „kruchy” charakter szyb oraz ich
duży ciężar.
W wielu przypadkach wstawianie tego typu
przeszkleń za pomocą ludzkich rąk jest niemożliwe lub wręcz niebezpieczne. Dzięki zastosowaniu mini żurawi ten problem jest rozwiązany.
Zastosowanie mini żurawi sprawdza się także
w przypadku gdy teren budowy, na którym
prowadzone są wszystkie prace jest trudno dostępny. Unikniemy wtedy zastosowania dźwigów budowlanych, zwłaszcza niemobilnych,
które nie gwarantują nam dużej precyzji co do
wymaganych efektów. Zastosowanie tego typu
urządzeń gwarantuje wysoką wydajność prac,
mobilność i ogromną elastyczność przekraczający możliwości grup montażowych. Co się
z tym wiąże ograniczenie kosztów zatrudnienia
i znaczne zwiększenie ekonomiczności pracy
pod względem czasowym oraz finansowym.
Mini żuraw może precyzyjnie przenosić nawet
największe przeszklenia dzięki zastosowaniu specjalnych przyssawek pneumatycznych
o odpowiednim udźwigu. Tak zwane chwytaki
próżniowe dają możliwość przenoszenia szyby
w dowolne miejsce. Mocny uchwyt to bezpieczeństwo zarówno dla przenoszonego ładunku, jak i dla pracownika.
Gdzie można zastosować mini żurawie do
montażu dużych przeszkleń? Montaż dużych
przeszkleń to obecnie silny trend nie tylko
w budownictwie biurowym, usługowym czy
przemysłowym – to także szyby fasadowe, jak
ogrody zimowe i szklane dachy. Wielkogabarytowe okna, montowane są w wielu miejscach.
Należą do nich: domy jednorodzinne i posesje
prywatne, podgrzewane dachy, fasady i wnętrza budynków biurowych, budynków usługowo – handlowych, budynków administracji
państwowej, obiektów sportowych, placówek
oświatowych, uczelni, muzeów. Jak widać
w dzisiejszych czasach wynajem lub zakup
tego typu urządzeń jest wręcz koniecznością.

Firma MANITOU POLSKA
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Nagrodzony produkt: Podwieszany wózek widłowy MANITOU TMM
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Firma SFS Polska
Nagrodzony produkt: System
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JB-D®
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System JB-D®

regulowany montaż okien w strefie
izolacji termicznej ścian budynków
niskoenergetycznych i pasywnych
• optymalizacja położenia okna
w przekroju ściany
• najlepsze wykorzystanie
parametrów montowanego okna
• idealne rozwiązanie dla murów
trójwarstwowych
• szybki i wydajny montaż okien bez
dodatkowych rusztowań, podestów
• szeroki zakres regulacji
i wysunięcia
•m
 ontaż przeciwwłamaniowy, klasa RC2
• nośności zweryfikowane zgodnie
z wymogami MO-02 (ift Rosenheim)
C

www.sfsintec.pl

M
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Firma INOUTIC/DECEUNINCK
Nagrodzony produkt: System

profili okiennych PVC Elegante

IRBS

Innowacyjne R
Branży Stolar

IRBS

Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

SPRZEDAŻ ONLINE I SPRZEDAŻ
MOBILNA STOLARKI
Mamy połowę 2019 roku i nikogo nie dziwi określenie “era smartfona”. Za pomocą kilku przesunięć palcem, można już kupić niemal
wszystko w sieci, wystarczy kilka ruchów na
dotykowym ekranie... Ale czy na pewno? W
branży stolarki otworowej wciąż wielu sprzedawców jak i producentów jest przekonana, że
online nie da się sprzedawać okien czy drzwi,
a jeśli już to w bardzo ograniczonym zakresie.
Jako główne bariery są wskazywane:
• problemy z samodzielnym pomiarem,
• nieznajomość wymagań technicznych,
• obawa co do ewentualnych kwestii serwisowych i reklamacyjnych.
Analizujemy rynek sprzedaży stolarki budowlanej online od 2009 roku. Na początku,
obserwowaliśmy sklepy internetowe z oknami, głównie na rynku niemieckim. W tym czasie w Polsce, sprzedaż okien online praktycznie
nie istniała, może poza nielicznymi sklepami,
w których oferowano konstrukcje o tzw. standardowych wymiarach. Dostrzegamy, jak
branża ewoluuje dostosowując się do zmieniającego się świata. Obecnie na rynku polskim,
funkcjonuje co najmniej kilka sklepów internetowych ze stolarką, pozwalających na indywidualne dostosowanie produktów do potrzeb
Klientów. Można zaryzykować stwierdzenie, że
na polskim rynku osiągamy właśnie ten etap,
z którym mieliśmy do czynienia dziesięć lat
temu na rynku niemieckim. Napawa to optymizmem o tyle, że możemy w ciągu najbliższych
lat spodziewać się szybkiego wzrostu liczby
sklepów umożliwiających konfigurację produktów z branży stolarki. Niezależnie od tego jakie
obawy może to budzić wśród właścicieli stacjonarnych salonów sprzedaży, to jest to zmiana
wyczekiwana, nieubłagana i dzieje się tu i teraz, na naszych oczach. Samodzielny pomiar
przestaje być problemem, jeśli sklep zagwarantuje jego weryfikację po wpłacie zaliczki.
Przemyślany schemat procesu daje użytkownikowi poczucie właściwego wyboru, nawet jeśli
nie jest zaznajomiony z produktami okiennymi.

Dostępność punktów serwisowych w regionie
klienta i jasna komunikacja co do warunków
serwisu jest wystarczająca dla konsumentów,
którzy już mają doświadczenia z zakupami
urządzeń przez Internet.
Szybki rozwój, zarówno na rynku e-commerce
jak i w branży stolarki, determinuje konieczność
wprowadzania kolejnych usprawnień. Aktualnie
statcounter podaje, że 41% udziału w ruchu
internetowym w Europie generują telefony
komórkowe, 54% komputery (stacjonarne
i przenośne), a 5% tablety. Pięć lat temu było
to odpowiednio: 14%, 80% i 7%. Gemius z kolei
w raporcie e-commerce Polska za 2018 rok
podaje, że 58% badanych dokonywała zakupów
z użyciem urządzeń mobilnych, a w grupie osób
do 24 roku życia było to ponad 80%(!). Zarówno
te dane, jak i statystyki sklepów ze stolarką,
które obsługujemy, jasno pokazują, że Klienci
coraz chętniej korzystają z urządzeń mobilnych
do robienia zakupów przez Internet i dotyczy
to również branży stolarki. Obecne na rynku
sklepy internetowe, co raz odważniej inwestują
w rozwiązanie dostosowane do urządzeń
mobilnych. Dla nowych e-sklepów budowanie
od początku solidnej, mobilnej części interfejsu
wydaje się jedyną właściwą ścieżką rozwoju.
Branża stolarki w e-commerce nie należy
do najłatwiejszych, to fakt. Bez wątpienia nie
można do niej podejść „szablonowo”, próbując
przenosić na ten grunt bezkrytycznie, schematy z innych segmentów rynku. Warto natomiast
zainteresować się rozwiązaniami dedykowanymi dla tej wymagającej branży. Przed wyborem
konkretnego narzędzia, dobrze zwrócić uwagę
na możliwość dopasowania go do indywidualnych potrzeb wynikających z asortymentu, rynku na jakim sklep ma działać i grupy docelowej.
Taka solidna analiza jest niezbędnym filarem
udanego startu w e-Commerce.
Z życzeniami wielu udanych e-transakcji
Arkadiusz Dziki,
współtwórca i CEO IC COMPLEX Sp z o.o.
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Firma ALUPLAST
Nagrodzony produkt: System
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drzwi przesuwnych SMART-SLIDE
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Firma QUADRATURE
komputerowy WinPro 10 Corporate

Firma FAKRO
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Nagrodzony produkt: Brama garażowa BSS Supreme
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Nagrodzony produkt: System

IRBS

IRBS

IRBS

Brama garażowa nie pełni już stricte użytkowej funkcji, lecz staje się
również jednym z ważniejszych elementów architektury budynku.
Czasem podkreśla i dopełnia walory estetyczne
domu, a czasem wręcz stanowi punkt wyjścia
w kompozycji wizualnej obiektu.
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Segmentowa brama garażowa BSS Supreme z serii INNOVIEW Line została zaprojektowana i zbudowana przez
specjalistów FAKRO „od nowa”. Z najwyższej jakości materiałów stworzona została konstrukcja, która swoją
funkcjonalnością i innowacyjnością kształtuje nowe standardy.
- termoizolacyjność – panel o grubości 60mm o przenikalności cieplnej 0,36 W/m2K
- trwałość – wytrzymałe sprężyny skrętne,
- bezpieczeństwo – dodatkowe osłony rolek i sprężyn w kolorze białym,
- łatwość sterowania – niezawodna automatyka, w której uchwyt automatu jest zintegrowany z elementami bramy,
- komfort i estetyka – ocynkowane prowadnice, osprzęt i osłony sprężyn lakierowane na biało, ciche zawiasy
- z podwójnymi rolkami,
- nowoczesność – możliwość zastosowania technologii Z-Wave i stworzenia FAKRO smartHome,
- kompleksowość – możliwość stworzenia jednolitej linii wzorniczej i kolorystycznej z pozostałą stolarką
- linii INNOVIEW: aluminiowo-drewnianymi oknami pionowymi, drzwiami wejściowymi oraz markizami.

www.fakro.pl
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Nagrodzony produkt: Okno LUNAR
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Firma PHU TECHNIKA OKIENNA
Nagrodzony produkt: Całoroczne
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pasywne drewniano-aluminiowe ogrody zimowe
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Firma ITA
Nagrodzony produkt: System

do lakierowania okien i drzwi FINITURE
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Firma SM PRODUKT BUSINNES
Nagrodzony produkt: Profile

izolacyjne do okien, drzwi i HS PURENIT, MERINIT, SIMERIT
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IRBS
PROFIL KOMPENSACYJNY
TERMICZNY PURENOWY

PROFIL CERTYFIKATU TERMICZNEGO
– MERINITE

DLA WSZYSTKICH OKIEN I DRZWI

SMART PANEL
Systemy Smart Home stają się bardzo popularne i coraz
więcej osób interesuje się tym tematem. Wybierając system
dla swojego domu użytkownicy, poszukują rozwiązań sprawdzonych i pewnych. Dom to inwestycja na całe życie, dlatego
nikt nie chce być królikiem doświadczalnym. Wybrany system
powinien pozwolić na realizację wszystkich potrzebnych funkcji, a jego rozbudowa czy zmiana w przyszłości nie powinna
wiązać się z wykonywaniem wszystkiego od początku. Dom
inteligentny powinien pozwolić na komunikację z dowolnego
miejsca na ziemi, a komfort i poczucie bezpieczeństwa użytkowników powinny być podstawowym założeniem tworzenia
takich systemów. Te kryteria stały się punktem wyjścia przy
opracowywaniu systemu Smart Home Grenton.

SMART HOME GRENTON
Smart Home Grenton to produkt jednego z wiodących
polskich projektantów oraz producentów system automatyki budynkowej. Rozwijany od 2010 roku system Smart Home
charakteryzuje się niezwykle rozbudowaną funkcjonalnością
oraz stabilnością pracy systemu.
Smart Home Grenton jest systemem, który może być rozwijany zarówno w topologii przewodowej, jak i bezprzewodowej (Z-Wave). Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowana gama modułów integrujących system Grenton z innymi
systemami. Uruchomienie systemu Smart Home wiąże się
po pierwsze z wykonaniem instalacji w standardzie Smart,
a następnie z prawidłową konfiguracją systemu. Firma Grenton wychodzi z założenia, że system Smart Home musi mieć
możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika, co wymaga od instalatorów przygotowywania
konkretnych rozwiązań. W tym celu instalatorzy otrzymują
oprogramowanie Object Manager, które jest narzędziem pozwalającym na szczegółową konfigurację systemu. Realizacja podstawowych funkcji systemu Smart Home odbywa się
niezwykle szybko, prosto i intuicyjnie. Niemniej Object Manager posiada rozbudowane funkcje, pozwalające na wdrożenie
najbardziej zaawansowanych algorytmów sterowania.
Elementem, którego nie może zabraknąć w systemie Smart
Home, jest aplikacja na telefon lub tablet. Firma Grenton
umożliwia przygotowanie interfejsów do sterowania domem
zarówno na system Android, jak i iOS. Dodatkowo, w bardzo
szybki sposób, możemy dostosować interfejs dla każdego
z domowników oddzielnie.

SMART PANEL
System Smart Home Grenton komunikuje się z użytkownikami zarówno przez aplikacje, jak i interfejsy. Mogą to być
klasyczne łączniki, szklane Touch Panele oraz najnowsze rozwiązanie, jakim jest Smart Panel.

Podstawowa konfiguracja Smart Panelu pozwala na zaprogramowanie każdego przycisku w indywidualny sposób.
Dodatkowo panel wykrywa czas naciśnięcia przycisku i uzależnia od tego wykonywaną funkcję, np. krótkie naciśnięcie
przycisku powoduje włączenie/wyłączenie lampy, a dłuższe przytrzymanie tego samego przycisku umożliwia płynne
ściemnianie lub rozjaśnienia tejże lampy. Smart Panel rozróżni cztery różne czasy naciśnięcia przycisku, a ponadto może
wykryć podwójne lub potrójne kliknięcie. Dzięki posiadanemu
wyświetlaczowi, przy każdym przycisku możemy wyświetlać
ikonę, symbolizującą daną funkcję. Przycisk ma możliwość
pracy zarówno w trybie przycisku monostabilnego, jak i bistabilnego. W przypadku tego drugiego, ikona również może
się zmieniać, w zależności od tego czy urządzenie na wyjściu
jest włączone czy wyłączone.

WINDA CZEKA, DO ZOBACZENIA
PIOTRZE
Smart Panel jest nieodłącznym elementem systemu Smart
Home Grenton i dzięki temu pozwala na wykorzystanie
wszystkich możliwości tegoż systemu. Posiadany wyświetlacz może wyświetlać ikony, ale również teksty oraz komunikaty. Dzięki rozbudowanej integracji systemu Smart Home
Grenton możemy z poziomu Panela np. zamówić windę, a jej
przyjazd zostanie nam zakomunikowany na wyświetlaczu
Smart Panela. Rozwiązanie takie zostało wdrożone w jednym z apartamentowców, który został wykonany w całości
w oparciu o system Grenton. Jeżeli dodatkowo doposażymy
system Smart Home Grenton w Beacony, nasz system rozpozna, że z domu wychodzi konkretna osoba i pożegna dokładnie tę osobę – „Winda czeka, do zobaczenia Piotrze.”
Tak jak cały system Smart Home Grenton, Smart Panel
cechuje się bardzo dużą elastycznością i możliwością zmian
konfiguracji. Opisywane wcześniej strony można dowolnie
zmieniać w przyszłości, nadając im zupełnie inne funkcje.
Domy inteligentne, to już nie tylko hasło marketingowe
dla bardzo zamożnych osób. Rozwój technologii sprawił, że
systemy Smart Home stają się coraz bardziej popularne i dostępne. Jeżeli koszt takiego systemu nie przekracza 3% całkowitych kosztów budowy, nie powinno się już mówić o barierze finansowej. Pozostaje jednak bariera wynikająca z braku
świadomości na temat systemów Smart Home, zarówno po
stronie użytkowników, jak i instalatorów. Z tego względu firma Grenton zaprasza osoby zainteresowane poznaniem systemu Smart Home Grenton na szkolenia, które przybliżą zarówno kwestie całego systemu, jak również narzędzie, jakim
jest Smart Panel.

www.grenton.pl
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60 mm = 0,75 W/m2K

80 mm = 0,79 W/m2K

70 mm = 0,62 W/m2K
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BRAK WYKWALIFIKOWANYCH RĄK DO
PRACY – PRACOWNICY CUDZOZIEMSCY
NA RATUNEK POLSKIM PRACODAWCOM
Stopa bezrobocia w Polsce wciąż osiąga kolejne, rekordowo niskie poziomy.
Osoby zarejestrowane w bazach urzędów pracy w dużej mierze uznaje są za stale bezrobotne,
czyli niezdolne, z różnych powodów, do aktywizacji zawodowej. Nie odnotowuje się także,
aby Polacy na dużą skalę byli skłonni do powrotu z emigracji. W efekcie, pracodawcy z prawie
wszystkich branż coraz częściej stają przed problemem braku pracowników, posiadających
pożądane przez nich kwalifikacje, zmagając się jednocześnie z rotacją już zatrudnionych osób.
Skutki takiego stanu rzeczy mogą być dla
przedsiębiorców, a co za tym idzie, także dla
całej polskiej gospodarki, opłakane. W skrajnych przypadkach dochodzi do ograniczania
produkcji, rezygnacji z realizacji nowych projektów i czynienia inwestycji w rozwój firmy. Stąd
też z roku na rok coraz większą popularnością
cieszy się wśród polskich firm zatrudnianie cudzoziemców, co odzwierciedlają statystyki –
nawet 2/3 cudzoziemców migrujących do Unii
Europejskiej za pracą, wybiera właśnie Polskę!
Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Setki tysięcy cudzoziemców, migrujących
zarobkowo spoza Unii Europejskiej do Polski
każdego roku, wymaga zalegalizowania – uzyskania prawa do pobytu i pracy na terytorium
Polski. Legalizacja pracy cudzoziemca może
odbyć się m.in. poprzez:
• wpisanie oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi do
ewidencji oświadczeń, dokonywane przez
pracodawcę we właściwym urzędzie pracy
(dot. m.in. obywateli Ukrainy i pozwala na
wykonywanie pracy przez cudzoziemca do
6 miesięcy w każdym okresie 12 miesięcy);
• uzyskanie zezwolenia na pracę wydawanego na wniosek pracodawcy przez właściwego wojewodę (wydawane jest na
okres do 3 lat);
• uzyskanie zezwolenia jednolitego na pobyt
i pracę wydawanego na wniosek cudzoziemca przez właściwego wojewodę (wydawane jest na okres do 3 lat).
Ostatnia z wymienionych procedur zawiera
w sobie jednocześnie legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce. Dwie pierwsze najczęściej
tylko otwierają drogę cudzoziemcom do legalnego wjazdu do Polski, którzy ubiegają się np.
o polską wizę krajową, wydawaną na maksymalnie 365 dni, lub korzystają z ruchu bezwizowego, jak niektórzy obywatele Ukrainy.
Skutki powierzania nielegalnego
wykonywania pracy cudzoziemcom.
Uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń nie należy do łatwych, a w większości województw
jest to procedura trwająca miesiącami, co spę-

dza sen z powiek osób zarządzających kadrami. Jednak brak odpowiednich zezwoleń, błędy
w prowadzeniu dokumentacji pracowników cudzoziemskich, czy niedopełnienie szczególnych
obowiązków, ciążących na zatrudniających
cudzoziemców, może nieść za sobą poważne
konsekwencje. Za wykroczenia związane z powierzaniem nielegalnego wykonywania pracy
cudzoziemcom odpowiadać może zarówno firma, jak i osoby nią zarządzające, a w katalogu
kar są zarówno grzywny, jak i nawet zakaz zatrudniania cudzoziemców!
Bądź gotowy na kontrolę PIP
i Straży Granicznej!
Zamierzając zatrudnić cudzoziemców, warto
zadbać o przeszkolenie osób zarządzających
kadrami tak, aby już począwszy od etapu rekrutacji wszystkie, często dość skomplikowane
procedury, przebiegały prawidłowo. W przypadku firm już zatrudniających cudzoziemców,
najlepszym rozwiązaniem jest audyt legalności
zatrudnienia – pozwala ujawnić nieprawidłowości i w porę je wyeliminować oraz wdrożyć
dobre praktyki na przyszłość. Istotne jest także
zaplanowanie przedłużenia legalności pobytu
i pracy cudzoziemca – długi czas trwania procedur może prowadzić do powstania przerw
w legalnym zatrudnieniu, o ile z odpowiednim
wyprzedzeniem nie zostaną podjęte konieczne
kroki. W trudniejszych przypadkach warto mieć
wsparcie specjalistów, posiadających nie tylko
teoretyczne, ale i praktyczne doświadczenie.
Zespół prawników i specjalistów Kancelarii
Sadkowski i Wspólnicy pomaga w legalnym
zatrudnianiu cudzoziemców największym polskim pracodawcom, świadcząc bieżące doradztwo prawne oraz reprezentując ich oraz
cudzoziemców we wszelkiego rodzaju postępowaniach legalizacyjnych.
W sprawie podjęcia współpracy w tym zakresie, serdecznie zachęcamy do kontaktu.
Michał Wysłocki
Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego
Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy
Ekspert Business Centre Club
ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
e-mail: m.wyslocki@siw.pl
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DLACZEGO WARTO SIĘ SZKOLIĆ?
W dzisiejszych czasach, w natłoku wielu informacji każdy chce być ze wszystkim na bieżąco.
Wybieramy szybko i tanio. Ale czy zawsze tak warto? Czy lepiej nie postawić na jakość
i profesjonalizm zamiast na to co szybkie i tanie.
Właśnie dlatego, tak ważny jest dobór odpowiednich szkoleń. Często takich szytych na miarę. Jesteśmy
dumni z tego, że podczas szkoleń, konwentów oraz forum, które organizujemy jako Stolarka VIP, nasi uczestnicy mogą nie tylko czerpać wiedzę merytoryczną, ale
także praktyczną, konkretną. Podczas wielu naszych
konwentów stolarki uczestnicy mają szansę nawiązać
nowe znajomości, nawiązać kontakty biznesowe, zrealizować wyjątkowe projekty, itp. i rozwijać się na kilku
płaszczyznach jednocześnie. Podczas naszych konwentów oraz na Międzynarodowych Forach Stolarki
gościmy wielu ekspertów polskich oraz zagranicznych.
Goście czyli uczestnicy biorący udział w naszych wydarzeniach mają szansę poznać wiele zagadnień związanych ze stolarką otworową, w tym także z nowościami
z zagranicy. Jest to więc idealne miejsce do nawiązania
nowych relacji biznesowych, nawiązywania szerszej
sieci kontaktów, itp.
Czasami wybieramy drogę na skróty. Myślimy, że kupując na przykład szkolenie on-line, w dodatku otwarte będzie szybciej i prościej. Kupujemy coś, wydajemy
określoną kwotę, a później okazuje się, że wiedza, którą otrzymaliśmy „w pigułce” nie jest nam do niczego
potrzebna. Co wtedy? Szukamy innych rozwiązań, alternatyw i w rzeczywistości wydajemy dwa razy taką
kwotę. Nie chcemy już szybkich, internetowych rozwiązań, niepotrzebne nam są szkolenia ogólne, ale

szczególne, szyte na miarę. Sięgajmy więc po te, gdzie
możemy kogoś poznać, porozmawiać na żywo i czegoś się naprawdę dowiedzieć, nauczyć. Dlatego też
serdecznie polecamy Państwu nasze Konwenty Stolarki, Międzynarodowe Fora oraz szkolenia indywidualne
szyte na miarę. Na przełomie kilku lat zorganizowaliśmy 25 Konwentów Stolarki, III Międzynarodowe Fora
oraz kilkanaście szkoleń indywidualnych. Wychodząc
naprzeciw innowacjom oraz wszelkim zmianom stale
przygotowujemy nowe wydarzenia oraz dbamy o to,
aby przygotowywać szkolenia szyte na miarę właśnie
Państwa potrzeb. Potrzeb związanych z innowacją, potrzebą rozwoju, potrzebą ciągłych zmian, doskonalenia
się, itp. Dlaczego tak istotne dla rozwoju naszej branży
jest branie udział w Konwentach Stolarki oraz Międzynarodowych Forach? W jednym miejscu mają Państwo
ogromną dawkę wiedzy merytorycznej oraz praktycznej, dostęp i możliwość porozmawiania z ekspertami
polskimi oraz zagranicznymi, nie płacąc dodatkowych
ogromnych kwot pieniężnych. Możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych, które zaowocują
w przyszłości jest nie do przecenienia. Jak widać warto zainwestować przede wszystkim swój czas na to, co
nowe, nieznane i zaowocuje w przyszłości.
Serdecznie zapraszamy do współpracy, a także na
nasze konwenty stolarki. Szczegóły współpracy
można uzyskać pod pod nr tel. 531-561-202.
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Hotel Panorama

„Idealne okno, idealna fasada, idealny serwis, idealny montaż”
Spotkanie profesjonalistów z Polski i Europy

Stolarka VIP

To co nas wyróżnia:
• Konwenty Stolarki
• Międzynarodowe Fora Stolarki
• Indywidualne projekty szyte na miarę
• PR i marketing w internecie
• Specjalistyczne szkolenia

Nasze Programy:
• Rekomendowane Salony Okien i Drzwi
• Ekskluzywna Stolarka VIP
• Kobiety Branży Stolarki
• Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki
• 4.i Innovation Leaders

4.i innovation
leaders
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Więcej informacji: www.vipstolarka.pl • e-mail: marketing@stolarkavip.pl • tel.: 531 561 202
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