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Firma BLACHY PRUSZYŃSKI powstała w maju 1985 r. Początki działalności stanowiła produkcja blaszanych akcesoriów oraz usługi dekarskie. Dynamiczny rozwój firmy
nastąpił w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy uruchomiono linię do produkcji
blachodachówek. Z każdym rokiem oferta była i jest rozszerzana o nowe wyroby budowlane – blachy trapezowe, panele, kasetony, kasety, profile zimnogięte. Pod koniec
pierwszej dekady XXI w. rozpoczęto produkcję płyt warstwowych w okładzinach metalowych z rdzeniem styropianowym oraz z wełny mineralnej. W połowie 2016 r. uruchomiono jedną z najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji płyt warstwowych
z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR. Najnowszym przedsięwzięciem było wzniesienie i uruchomienie w latach 2020/2021 r. kolejnego zakładu produkcji płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Firma BLACHY PRUSZYŃSKI
jest filarem całej Grupy Pruszyński, którą tworzy 20 spółek działających na terenie
Polski i Europy, dostarczających materiały i technologie do realizacji największych inwestycji w kraju i zagranicą.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (MOIIB)
działa od 2001 r. na podstawie Ustawy o Samorządach Zawodowych Architektów
oraz Inżynierów Budownictwa. Jest największą Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w kraju zrzeszającą blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.
Przynależność do Izby jest obowiązkowa i tylko osoby wpisane na listę członków mają
prawo pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego. Do obowiązków statutowych Izby należy: sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez jej członków, ochrona ich interesów,
nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej; prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej; nadawanie uprawnień budowlanych; współpraca
z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi
samorządami i stowarzyszeniami zawodowymi; prowadzenie zajęć doskonalenia zawodowego członków; organizowanie form pomocy koleżeńskiej; opiniowanie projektów
aktów normatywnych związanych z budownictwem; realizacja innych zadań statutowych.
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PPB PREFBET ŚNIADOWO Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku materiałów budowlanych od 1 lipca 1992 r. Główny zakład produkcyjny Spółki znajduje się w Śniadowie,
a dodatkowo dwa oddziały produkcyjno-handlowe zlokalizowane są w Łomży i Zambrowie. Przedsiębiorstwo zatrudnia 145 wykwalifikowanych pracowników.
PREFBET ŚNIADOWO oferuje energooszczędny i technologicznie prosty system budowy obiektów z betonu komórkowego i wyrobów silikatowych. Dopełnieniem asortymentu ściennych wyrobów murowych są drobnowymiarowe elementy betonowe oraz usługi
świadczone w obszarze budownictwa.
W 2019 r. Spółka PREFBET uruchomiła nowoczesny zakład innowacyjnych wyrobów silikatowych. Produkcja obejmuje wyroby o szerokości od 8 cm do 25 cm i klasach
wytrzymałości na ściskanie 15–30 MPa. W 2020 r. firma zakończyła projekt budowy
zakładu prefabrykacji elementów betonowych. Efektem powstania nowego zakładu jest
wiele nowych produktów betonowych o bardzo dużej wytrzymałości i dokładności,
których wyróżnikiem jest ergonomia.
PPB PREFBET ŚNIADOWO Sp. z o.o. kształtuje swój wizerunek, bazując na zaufaniu klientów do silnego i konkurencyjnego polskiego producenta, respektującego
uwarunkowania współczesnych trendów rynkowych i zasad zrównoważonego rozwoju
oraz ochrony środowiska naturalnego.

BENDA-LUTZ SKAWINA Sp. z o.o. zajmuje się od trzydziestu lat produkcją płatkowego proszku aluminiowego, aluminium rozpylanego i past aluminiowych. Inicjatorami powstania firmy, która rozpoczęła produkcję płatkowego proszku aluminiowego,
a od 2010 r. również past, był Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Betonów CEBET z Warszawy oraz firma Benda-Lutz Werke GmbH z Austrii. Produkcja aluminium rozpylanego rozpoczęła się dzięki współpracy firm Benda-Lutz Werke
GmbH oraz The Aluminium Powder Company Ltd. z Wielkiej Brytanii, które utworzyły firmę Benda-Lutz Alpoco Sp. z o.o. Zakład produkcyjny wszystkich produktów
został zlokalizowany na terenie byłej Huty Aluminium Skawina. W 2014 r. oba zakłady
zostały połączone w jedną firmę BENDA-LUTZ SKAWINA Sp. z o.o. Obecnie posiada
ona 5 linii produkcyjnych.
Owocna współpraca, ogromne zaangażowanie, zadowoleni klienci i inwestycje w innowacyjność złożyły się na sukces, który został doceniony przez zagraniczny kapitał.
Od 2012 r. firma jest częścią Grupy Sun Chemical Ltd., w której odpowiada za obsługę
sektora materiałów budowlanych w zakresie produkcji, sprzedaży i R&D.
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Grupa FAKRO działa na międzynarodowym rynku budowlanym. Została założona
w 1991 r., w oparciu o całkowicie polski kapitał. Po trzydziestu latach działalności
FAKRO jest jednym z największych producentów okien dachowych na świecie z ok.
15% udziałem w rynku globalnym. W skład Grupy FAKRO, zatrudniającej ok. 4000
osób, wchodzi 11 spółek produkcyjnych oraz 17 dystrybucyjnych, zlokalizowanych
w Europie i Ameryce. Przez rozbudowaną sieć dystrybucji, produkty firmy FAKRO
dostępne są we wszystkich krajach, gdzie istnieje zapotrzebowanie na okna dachowe. Można je znaleźć aż w ponad pięćdziesięciu krajach na całym świecie. W ofercie
FAKRO znajdują się również świetliki rurowe, wyłazy, schody strychowe. Ponadto firma oferuje okna fasadowe, bramy garażowe, drzwi wejściowe oraz bogatą gamę akcesoriów zarówno do okien fasadowych, jak i dachowych. Dotychczas nabywców znalazło
ponad 8,5 mln okien dachowych na całym świecie.

PREFABET OSŁAWA DĄBROWA SA – producent elementów drobnowymiarowych
z betonu komórkowego i cegieł wapienno-piaskowych o nazwie Ekosilikaty. Firma
działa nieprzerwanie od 1975 r. w województwie pomorskim, na Kaszubach. W swojej
ofercie posiada cztery konstrukcyjne odmiany betonu komórkowego i jedną odmianę
niekonstrukcyjną o nazwie handlowej OD 200, która pełni funkcję materiału izolacyjnego. OD 200 jest innowacyjnym materiałem termoizolacyjnym objętym ochroną patentową. PREFABET OSŁAWA DĄBROWA SA jest czynnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Betonów i Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe Murowanie”.
Firma stale dąży do poszerzenia swojej oferty produktowej czego dowodem są kolejne
składane przez nią zgłoszenia patentowe. Częścią firmy są dwie hurtownie budowlane
w Chojnicach i Szczecinku.
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STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
www.sitpmb.pl
Miesięcznik „MATERIAŁY BUDOWLANE”
www.materialybudowlane.info.pl

