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bbs@binderholz.com ww.binderholz.com

Dostawca pełnego asortymentu produktówdrzewnych i innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych

Dzięki naszym produktom z litego drewna i innowacyjnym rozwiązaniom budowlanym klienci i firmy partnerskie na całym świecie wznoszą
budynki o różnym przeznaczeniu. Najnowsza technologia CNC umożliwia dowolną obróbkę naszych produktów budowlanych z drewna
masywnego. Kompetentny dział techniczny binderholz wspiera Państwa w opracowywaniu różnych koncepcji budowlanych i planowaniu
technicznym. Nasi inżynierowie służą Państwu swojąwiedzą specjalistyczną w celu realizacji dobrze przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych z
litego drewna.

Produkty tartaczne | drewno konstrukcyjne: CLT BBS, drewno klejone, drewno konstrukcyjne lite, płyty z drewna litego |
produkty dla majsterkowiczów | palety i wsporniki trocinowe | pellety i brykiety | ściółka dla koni

Hotel MalisGarten, Zell am Ziller | A Centrum sportowe King‘s Cross , Londyn | GB

Budynek biurowca binderholz w Baruth | D Centrum biznesowe w Saint-Denis | F
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Contact Poland:
HASSLACHER group
Wojcieszkiewicz Bartosz 
M +43 664 88 63 04 53 
info@hasslacher.comD
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SOLO BAND - TAŚMA KLEJĄCA DLA 
SZYBSZEJ PRACY

Taśma klejąca AIRSTOP SOLO optymalizuje szczelność powietrzną  
 budynku dzięki swojej unikalnej elastycznej strukturze i brakowi paska 
zabezpieczającego. Specjalistyczny nośnik zapewnia trwałą i szczelną 
bazę dla najwyższej jakości warstwy klejącej.

WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee | Österreich 
Tel: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at 

Szybka w układaniu

Łatwo odrywana

Bez paska  
zabezpieczającego

DIN 4108-11 ze zm. 
DIN4108-7  
ÖNORM B 8110-2 
SIA 180

 BEZPIECZNA DLA  
 ZDROWIA
 WOLNA OD 

 ROZCIEŃCZALNIKÓW
  TESTOWANA DLA 

 CZYSTOŚCI POWIETRZA  
 W POMIESZCZENIACH

ZALETY

ZASTOSOWANIE 
 Klejenie zakładów folii parochronnych  

i paroizolacji
 Klejenie i uszczelnianie płyt OSB i MDF  

od zewnątrz i wewnątrz budynku
 Uszczelnianie przebić izolacji  

powietrznoszczelnej i płaszczyzn styku 
z cegłą, betonem, drewnem i metalem

 OPATENTOWANY, WYJĄTKOWY  
NOŚNIK FOLIOWY: 
Wyjątkowo odporny i wytrzymały  
w  kierunku podłużnym dzięki siatce 
włókien 
W kierunku poprzecznym - oddzierany 
ręką bez użycia noża

 SPECJALISTYCZNA FOLIA NOŚNA:
 Taśma gładko i płynnie rozwija się 

z rolki 
Najprostsza do układania

 BEZ PASKA ZABEZPIECZAJĄCEGO
 Szybsza obróbka 

Oszczędność czasu i brak odpadów
 PERFEKCYJNA PRZYCZEPNOŚĆ I JAKOŚĆ 

 WYGODA PRZY ROZWIJANIU

 ESTETYKA WYKONANIA
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NOWOCZESNE ARANŻACJE
WNĘTRZ Z FERMACELL®

STYLOWE ROZWIĄZANIA  
FASADOWE Z JAMESHARDIE®

PERFEKCYJNA ŁAZIENKA  
Z FERMACELL®

Sucha zabudowa 

 · fermacell® gips-włókno i fermacell® greenline 
Ekonomiczne rozwiązania do budownictwa 
drewnianego, jedno- i wielokondygnacyjnego 
z płyt gipsowo-włóknowych fermacell®  
na sufity, ściany i podłogi

 · fermacell® Powerpanel H2O i fermacell® 
Powerpanel TE – do mokrych pomieszczeń 
i solidnych podłóg w pomieszczeniach mokrych 

Fasada

 · fermacell® Powerpanel HD i fermacell® 
Powerpanel H2O – do otynkowanych 
i wentylowanych ścian zewnętrznych

 · Ponadczasowa i ekonomiczna okładzina z desek 
HardiePlank®

WWW.FERMACELL.PL | WWW.JAMESHARDIE.PL

© 2021 James Hardie Europe GmbH. TM i ® są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi James Hardie Technology Limited i James Hardie 
Europe GmbH. Fermacell GmbH Polska • Migdałowa 4 • PL 02-796 WARSZAWA • POLSKA • fermacell-pl@jameshardie.com

Idealne wnętrze dzięki 
trwałej i pięknej fasadzie

Piękny budynek zasługuje na to, 
 aby pozostać pięknym  

- wewnątrz i na zewnątrz

2022

SUCHEJ ZABUDOWY

SYSTEMY
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Kompletny profesjonalny system dla bezpiecznego uszczelniania budynków. Ponad 30 
lat doświadczenia w badaniu, tworzeniu, produkcji, sprzedaży i obsłudze. Dla lepszej 
ochrony przed pleśnią i szkodami budowlanymi. 

pro clima –  dla doskonałej izolacji

Lepsza ochrona przed wilgocią i pleśnią

www.proclima.com

Trwała przyczepnośćTrwała przyczepność Klei trwale i niezawodnie;
zapewnia szczelność powietrzną i 
odporność na opady od wewnątrz i 
zewnątrz budynku.

Przebadana 
przyczepnośćsc

a
scUnikalna trwałość 

naskalę światową

proclima.com/100years

TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F

LAT
TRWAŁOŚCIS

se

 
 INTELLO • INTELLO PLUS
  AEROSANA VISCONN  

TESCON VANA • ORCON F
CONTEGA SOLIDO SL

KAFLEX • ROFLEX

Rewelacyjne zabezpieczenie dla Twojej konstrukcji. 
Wysokiej klasy system paroizolacyjny Hydrosafe®.
Wartość sd o 100-krotnej zmienności 
od 0,25 do >25. 
Badanie aktualizacyjne (ETA-18/1146) według 
europejskich norm budowlanych

Inteligentna paroizolacja

Produkt przebadany na 
obecność substancji 
niebezpiecznych zgodnie z

Taśma uszczelniająca w sprayu - Szybki i 
prosty sposób na uszczelnianie konstrukcji

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Pistolet do aplikacji 
masy uszczelniającej 
AEROSANA w tubach 
foliowych

Łatwa aplikacja: ogromna redukcja czasu pracy
Świetne rozwiązanie do uszczelniania złożonych przejść i detali
Pracuje razem z konstrukcją: długotrwała elastyczność
Przyczepność do wszelkiego rodzaju powierzchni budowlanych;   
działa również jako środek spoinujący
Nadaje się do otynkowania, zamalowania bądź zaklejenia

Natryskiwana izolacja powietrzoszczelna o 
wartości sd zależnej od poziomu wilgotności

 
 INTELLO • INTELLO PLUS
  AEROSANA VISCONN  

TESCON VANA • ORCON F
CONTEGA SOLIDO SL

KAFLEX • ROFLEX

Rothoblaas to włoskie przedsiębiorstwo, które przyjęło innowację 

technologiczną jako swoją misję, stając się w ciągu kilku lat liderem 

technologii dla konstrukcji drewnianych i bezpieczeństwa. Dzięki 

kompletnemu asortymentowi oraz rozwiniętej i przygotowanej 

technicznie sieci sprzedaży, przekazało swoje know-how 

wszystkim klientom, stając się głównym partnerem w zakresie 

rozwoju innowacyjnych produktów i technik budowlanych. To 

wszystko tworzy nową kulturę budowania zrównoważonego, 

zorientowanego na zwiększenie komfortu mieszkalnego oraz 

zmniejszenie emisji CO
2
.

Aby uzyskać więcej informacji: 
www.rothoblaas.com

ZAMOCOWANIA

HERMETYCZNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ

SYSTEMY ASEKURACYJNE

MASZYNY I URZĄDZENIA

AKUSTYKA

ROZWIĄZANIA SPEŁNIAJĄCE 
TWOJE WYMAGANIA
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NATURALNY 
SYSTEM BUDOWLANY

Prefabrykacja – wspiera architektów 
i wykonawców w szybkiej
i ekonomicznej budowie domów

Korzyści dla 
projektantów:
• Z prefabrykatów budujemy 

trwale, bezpiecznie, zna-  
cznie szybciej i wygodniej 
niż w przypadku technologii 
tradycyjnej

• Materiały, z których pro-
dukowane są prefabrykaty 
zapewniają ich stabilność 
wymiarową

• Grubość przegród ścian 
zewnętrznych, wynosząca 
od 250 do 500 mm, po-
zwala na budowę budynku 
energooszczędnego bądź 
pasywnego

STEICO: kompletny system 
budowlany od jednego producenta

Od 2015 roku dysponujemy 
najnowocześniejszą w Polsce linią do 
prefabrykacji domów drewnianych. 
Decydując się na prefabrykację domu 
w systemie STEICO masz pewność 
najwyższej jakości certyfikowanych 
materiałów pochodzących od jednego 
dostawcy. System budowlany STEICO to 
coś więcej niż suma pojedynczych kom-
ponentów. To optymalne rozwiązanie 
dla budownictwa drewnianego przy-
szłości. Tu każdy element jest 
dopasowywany co do milimetra. To 
gwarantuje najwyższą precyzję, be- 
zpieczeństwo i trwałość budynku na 
lata.

Prefabrykacja STEICO to najno-
wocześniejsza technologia

Domy w systemie STEICO są wysoce 
energooszczędne, zdrowe dla mie- 
szkańców i trwałe w użytkowaniu. 
Dzięki wysoko zautomatyzowanej 
prefabrykacji, inwestycje realizowane 
są w bardzo krótkim czasie.

Doskonała obsługa

Technologia prefabrykacji nie ogra-
nicza architektów. To fabryka dosto-
sowuje się do projektanta, a nie 
odwrotnie. Najpierw powstaje pro-
jekt, a na jego podstawie zaprojekto-
wane i wyprodukowane zostają po- 
szczególne moduły, z których 
zmontowany zostanie budynek.

Dostawa i montaż 
w najkrótszym 
możliwym czasie

+ + =
Belki 
dwuteowe

 Fornir klejony 
 warstwowo (LVL) 

 Ekologiczne materiały 
 termoizolacyjne

Prefabrykowany drewniany 
element konstrukcyjny

Więcej szczegółów znajdziesz na:
www.steico.com/pl/prefabrykacje/kontakt

Pytaj o produkty 
oznaczone 

certyfikatem FSC®.

STEICO_Anzeige_PED_A4_20220317_MM_KJ_JZ_WD.indd   1 23.03.22   11:19
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Learn more on
www.henkel-adhesives.com/engineered-wood

Photo credit: ZillerSeasons

Adhesives for high-strength 
engineered wood structural elements

Our portfolio of one component, moisture-curing 
liquid polyurethane adhesive systems enable the 
construction of safer and more sustainable buildings 
from engineered wood.
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	Pionier w produkcji CLT

	Ponad dwie dekady doświadczenia

	Ponad 35.000 realizacji na całym Świecie

	Nadzór nad Międzynarodowymi Projektami

	Partner zaangażowany w poszukiwania 
 indywidualnych rozwiązań

	Od wstępnych analiz projektu konstrukcyjnego 
 do realizacji produkcji

		Montaż elementów CLT przez naszych 
wykwalifikowanych partnerów

K LH  M a s s i v H o L z  G Mb H  |  8842 Teufenbach-Katsch | Gewerbestraße 4
Tel +43 (0)3588 8835 | office@klh.at | www.klh.at

o MFo  sp. z o.o. |  84-207 Łężyce
info@omfo.pl | www.omfo.pl

Nasz partner na miejscu.
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WYDANY - 

TIMBER ARCH 

VOL. 02
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Zaawansowana technologia

Szwajcarskie know-how

Inteligentne i efektywne
wykorzystanie drewna

Elastyczność oraz indywidualne
podejście

Wizualne drewno wewnątrz domu

novatop-system.pl

XXXXX
XXXXX

NOVATOP SYSTEM

NOVATOP ACOUSTIC NOVATOP SWP
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Wetguard: 
Półprzezroczysta membrana 
chroniąca przed wilgocią firmy SIGA 

Wetguard® jest nową, samoprzylepną, mem-
braną chroniącą przed wilgocią, którą można 
stosować zarówno podczas prefabrykacji jak i 
bezpośrednio na placu budowy.

SIGA Wetguard® 200 SA niezawodnie chroni 
prefabrykowane elementy drewniane przed wilgocią 
i uszkodzeniami podczas składowania, transportu, 
montażu w fazie budowy oraz zapobiega uszkod-
zeniom takim jak przebarwienia w widocznych 
miejscach. Co więcej stanowi ochronę przed 
naprężeniami i niedokładnościami wymiarowymi 
powodowanymi poprzez pęcznienie elementów.

O Wetguard

SIGA Wetguard to dyfuzyjna membrana, która 
wyposażona jest w specjalną antypoślizgową i wo-
doszczelną powłokę.

Wytrzymała warstwa chroni przed uszkodzeniami 
mechanicznymi a wysokowydajny klej SIGA na całej 
powierzchni zapobiega poślizgom na elementach 

drewnianych. Dzięki półprzezroczystemu wyglądowi 
SIGA Wetguard widoczne są nie tylko naniesione 
fabryczne oznaczenia i przebicia, lecz także charak-
terystyczna struktura powierzchni drewna.

 
Folia trwale chroni przed uszkodzeniami mechan-

icznymi i zapobiega poślizgom nawet przy dużej 
wilgotności. Mocna rolka umożliwia prostą i szybką 
aplikację bez zagnieceń oraz pewność szczelnego 
zabezpieczenia.

SIGA Wetguard® jest dostępny w trzech wymiarach 
(1560mm / 780mm / 390mm x 50m). Na życzenie 
klienta mogą zostać wyprodukowane specjalne mem-
brany o różnych wymiarach i wzorach.

 
SIGA Wetguard® zapewnia maksymalną ochronę 

podczas wszystkich etapów budowy, oszczędza-
jąc pracownikom dodatkowej pracy i czasu oraz 
sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem przy 
konwencjonalnych i  wymagających projektach 
drewnianych.

Stick with us. siga.swiss

NOWY
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SPONSORZY

ESSVE

JAGRAM PRO

HOLZWERKE LADENBURGER

MARCOPOL

PIVETEAU BOIS-SYLVA

PFLEIDERER

RAWLPLUG
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WKRĘTY NA TAŚMACH: DO PŁYT GIPSOWYCH, 
DREWNA, TARASÓW DREWNIANYCH

SUCHA ZABUDOWA : PEŁEN PROGRAM  
MOCOWAŃ, WKRĘTY I AKCESORIA

WKRĘT DO DREWNA

SYSTEM UKRYTEGO MONTAŻU  
TARASÓW DREWNIANYCH

HDS

MOCOWANIA W STALI : PROGRAM  
WKRĘTÓW SAMOWIERCACYCH

MOCOWANIA W BETONIE : WKRĘTY,  
KOTWY ROZPRĘŻNE I CHEMICZNE

NARZEDZIA PNEUAMTYCZNE I GAZOWE
GWOŻDZIARKI, ZASZYWACZE, SZTYFCIARKI

LOAD

RELOAD

WORK

DOPASUJ DO  
KAŻDEGO ZADANIA

PROFESJONALNE TECHNIKI MOCOWAŃ 
50 LAT DOŚWIADCZENIA

  

DLA 

TW
OICH RAMIONERGONOMICZNA REWOLUCJA

MALUJEMY PROSZKOWO WKRĘTY I NITY  
WG SYSTEMU KOLORÓW RAL

www.essve.pl
www.facebook.com/essvepoland/
www.instagram.com/essve_poland/
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 - tarasowe

     +48 660 758 022      +48 600 436 444
      robert.drahejm@ladenburger.de       dariusz.pakulski@ladenburger.de

Sklejone 2 wzgl. 3 oddzielone od drewna twadzielowego lamele zapewniają 
stabilny pod względem kształtów produkt drewniany. Lamele wykonywane są z 
tarcicy     świerka skandynawskiego. Dzięki pionowemy sklejaniu (żywicą 
melaminową, bezbarwną) zachowany zostaje typowy charakter belki z litego 
drewna. Znajduje zastosowanie w widocznych kostrukcjach dachowych i 
stropowych.

Drewno profilowane świerk skand. i modrzew syb.
Klasyczne i nowoczene 
deski:
 - podbitkowe

Robert Drahejm Dariusz Pakulski

Przedstawiciel na Polskę północną: Przedstawiciel na Polskę południową:

 - elewacyjne

 - podłogowe

Zakłady obróbki drzewnej Ladenburger zajmują się od poad 90 lat obróbką i uszlachenianiem naturlanego 
produktu: drewna.                                                                                                                                                          
Koncern ten, należy do wiodących przedsiębiorstw w Europie. Produkcja odbywa się w 4 zakładach w Niemczech 
przy zastosowaniu najnowocześniejszej techniki maszynowej.                                                                                    
Firma Ladenburger obsługuje rodzimy rynek w Niemczech, a także sąsiednie kraje europejskie.                                 
Dzięki wyspecjalizowaniu poszczególnych zakładów w wykonywaniu określonych produktów, firma Ladeburger jest 
w stanie elastycznie i szybko reagować na wymagania klientów. Tartaki koncernu posiadają certyfikat PEFC.

Drewno lite konstrukcyjne KVH
Wraz z opracowaniem i udostępnieniem drewna litego kostrukcyjnego KVH 
stworzone zostały liczne obszary zastosowania. Drewno lite KVH stanowi materiał 
budowlany o zdefiniowanych i niezmiennie wysokich właściwościach 
materiałowych. Suszone technicznie do maksymalnej wilgotności 15% (+/- 3%) co 
stanowi zasadniczą podstawę do rezygnacji z zastosowania ochrony chemicznej 
drewna. Gwarantuje to zachowanie masy oraz stabilność kształtów i wymiarów.

Drewno klejone warstwowo BSH
Mało kurczliwe, gdyż do jego produkcji stosowane są lamele o maks. wilgotności 
12%. O stabilnym kszatłcie za sprawą wielowarstwowej budowy i standardowej 
grubości lameli 40 mm. Sklejanie następuje przy zastosowaniu dopuszczonych      
do obrotu, ekologicznych i odpornych na zmiany pogodowe żywic melaminowych 
(przeźroczyste spoiny klejowe), powierzchnia gładko strugana, z fazowanymi 
krawędziami.

Drewno klejone warstwowo Duo / Trio Belka
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Ekologiczne, wytrzymałe, 
wilgocioodporne, 
trudnozapalne.

/Pfleiderer_Polska/PfleidererPolska

Troska o zasoby naturalne 
planety i wrażliwość 
ekologiczna stanowią serce 
naszej działalności. 

Pfleiderer pozyskuje surowiec 
drzewny z certyfikowanych 
obszarów leśnych.

Płyty 
budowlane 
MFP

Szerokie spektrum zastosowań na każdym etapie 
budowy lub remontu. Od fundamentu aż po dach.

We care for nature www.pfleiderer.pl
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SCM Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 133, Suchy Las 
tel. (61) 651 47 60
scm.pl@scmgroup.com 
www.scmgroup.pl
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA Z KTÓR Ą
ZBUDUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚ Ć
SCM tworzy zaawansowane centra obróbcze CNC do produkcji elementów konstrukcji 
drewnianych. Są to innowacyjne rozwiązania dedykowane do obróbki wielkoformatowych 
płyt CLT i belek gięto-klejonych o wymiarach do 16000x3600x400 mm, belek z drewna 
klejonego Glulam i kolumn o przekrojach do 1250x610 mm. Belki konstrukcyjne, 
elementy ścian z drewna strukturalnego klejonego krzyżowo oraz elementy belek 
gięto-klejonych są wykonywane z najwyższą dokładnością i szybkością. 
Oprogramowanie Maestro beam&wall, opracowane przez SCM, oferuje elastyczny 
import plików z głównych programów używanych w sektorze, regularne rozbudowywanie 
funkcjonalności i stałe poszerzanie możliwości w zakresie technologii obróbki. 
You will never work alone: SCM będzie Ci towarzyszyć we wszystkich fazach 
żywotności maszyny. 

SCM_ADV_A4_POLSKA_2022.indd   1 14/03/22   08:57
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WYSTAWCY

•	ADKALIS
•	ANTE HOLZ
•	ARKANCE SYSTEM
•	B.PRO
•	DLUBAL
•	DIETRICH’S
•	EUROSYSTEM
•	HIT MACHINENBAU
•	ISO CHEMIE
•	KIILTO
•	KLIMAS WKRĘT-MET
•	LEITZ
•	ŁUKASIEWICZ-PIT
•	MAYR-MELNHOF HOLZ
•	MIAMI BUILDING  

DISTRIBUTION

•	MM Maszyny do Drewna
•	OTTENSTEN
•	PUIDUKODA POLSKA
•	PREBENA
•	RISTEK POLSKA
•	SCHIEDEL
•	SEMA SOFTWARE
•	SIHGA
•	SODRA POLSKA
•	STOWARZYSZENIE EDG
•	SZ-HOLZAGENTUR
•	TEREX
•	VESTA ECO
•	WDX
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adkalis.com

AXIL 3000 WZMACNIANIE 
I OCHRONA DREWNA

Opracowana z myślą o przyszłości, bio-organiczna technologia AXIL 3000 odpowiada na 
współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego

AXIL 3000 dla klasy 
stosowania 3.1 i  3.2

Préventif

WŁAŚCIWOŚCI DODATKI

Używaj środków biobójczych w sposób bezpieczny. Zawsze czytaj etykiety i informacje o produkcie przed użyciem.

14 dostępnych kolorówPrzeciwko owadom Przeciwko grzybom
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www.ante-holz.de/pl

Firma założona w 1927 r. przez Josefa Ante w Winter¬berg-Zü-
schen, która obecnie jest kierowana przez trzecie i czwarte pokole-
nie rodziny. Zatrudniająca ponad 1000 pracowników grupa ante w 
swoich czterech zakładach w Niemczech i Polsce wytwarza nowoc-
zesne produkty drewniane, które znajdują zbyt na całym świecie. 

Oferta firmy obejmuje tarcicę, lite drewno konstrukcyjne (KVH®), drewno klejone warstwowo 
(BSH), konstrukcje drewniane oraz produkty do domu i ogrodu, jak np. 
meble, wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia i płoty ekranowe. 
Produkcja peletu HD® z wiórów ze strugania i trocin uzupełnia 
łańcuch wartości. Tym samym ante przetwarza niemal 100% 
zrównoważonego surowca, jakim jest drewno. 
          

Grupa ante 

Nieważne jak na to spojrzeć,
my zawsze znajdziemy rozwiązanie.

Drewno konstrukcyjne (KVH®) Drewno klejone warstwowo (BSH)Produkty do domu i ogrodu

Firma założona w 1927 r. przez Josefa Ante w Winterberg-Züschen, która obecnie jest kierowana 
przez trzecie i czwarte pokolenie rodziny. Zatrudniająca ponad 1000 pracowników grupa ante w 
swoich czterech zakładach w Niemczech i w Polsce wytwarza nowoczesne produkty drewniane, 
które znajdują zbyt na całym świecie.
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Biuro Warszawa:
West Station I
Aleje Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
tel.:  (+48) 22 212 14 24

Biuro Łódź:
Opera Park
ul. Jaracza 64
90-251 Łódź
tel.:  (+48) 42 288 16 00

Biuro Kraków:
Equal Business Park
ul. Wielicka 28
30-552 Kraków
tel.:  (+48) 12 397 04 88

Biuro Tychy:
Al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
tel.:  (+48) 32 325 72 95

e-mail: info.pl@arkance-systems.com www.arkance-systems.pl

Ściany w konstrukcji ramowej o dowolnym układzie 
warstw ściany

Rozbudowane funkcje łączenia elementów konstrukcyjnych 
oraz otworów wraz z niezbędnymi elementami 
konstrukcyjnymi

Automatyczne rozmieszczanie łączników zgodnie 
ze zdefiniowaną konfiguracją

Rysunki warsztatowe wraz ze schematami cięcia 
elementów zawierające niezbędne wymiarowanie i schematy

Możliwość przygotowania plików do eksportu 
na maszyny CNC

Projektowanie konstrukcji z drewna klejonego CLT, 
paneli SIPS czy elementów masywnych z drewna litego

KONCEPCJA - ANALIZA - PROJEKTOWANIE - DOKUMENTACJA - PRODUKCJA - BUDOWA

OPROGRAMOWANIE BIM DO MODELOWANIA 
KONSTRUKCJI DREWNIANYCH W REVIT®
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Oprogramowanie  
nowej generacji

Odryj

Nowa generacja opartego na MES oprogramowania 
do analizy statyczno-wytrzymałościowej 3D prętów, 
powierzchni i brył. Dzięki unowocześnionemu 
interfejsowi użytkownika, RFEM 6 jest programem 
jeszcze bardziej wydajnym, zawierającym ulepszony 
raport z obliczeń, zintegrowane rozszerzenia do 
projektowania, narzędzia do automatycznego 
generowania obciążeń klimatycznych w oparciu o 
geolokalizację oraz wiele innych, nowych funkcji.

Uniwersalny Intuicyjny Wydajny

Oprogramowanie do analizy  
statyczno-wytrzymałościowej www.dlubal.com
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www.dietrichs.pl 
Tel: 695 36 38 08
polska@dietrichs.com

Możliwości

Wydajność

Profesjonalizm

Dietrich's

System Dietrich's nie jest kolejnym programem klasy CAD/CAM. 
Środowisko projektowe Dietrich's 3D CAD/CAM posiada 
specjalistyczne funkcje CAD dedykowane dla konstrukcji 
drewnianych, daje równoczesnie możliwość przygotowania 
dokumentacji do procesu produkcji, szczegółowej wyceny i oferty 
oraz materiałów marketingowych.

Dzięki szerokiemu spektrum oferowanych modułów systemu oraz 
jego elastyczności, zajmujemy się wieloma dziedzinami, uzyskując 
wysoką wydajność i szybkość.

Rozwiązania Dietrich’s dopasowane są do potrzeb i oczekiwań 
klientów ...

Więcej niż tylko CAD ! 
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http://www.eurosystempolska.com.pl/

Kompleksowy system membran i akcesoriów dachowych  
do dachów i poddaszy skośnych wentylowanych.
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ZAMÓW ONLINE 24/7!:  
shop.iso-chemie.eu

Z pomocą naszego ISOµ-SYSTEMU USZCZELNIAJĄCEGO W BUDOWNICTWIE  
DREWNIANYM uszczelnienie fug ruchomych udaje się w sposób prosty i pewny. Ponieważ 
nasze sprawdzone jakościowo produkty systemowe kompensują ruchy fug oraz są jedno-
cześnie zoptymalizowane jako blokada przed wilgocią i parą. Jest to niezbędne, gdyż fugi 
w budownictwie drewnianym są szczególnie obciążone.

ISOµ-SYSTEM USZCZELNIAJĄCY  
W BUDOWNICTWIE DREWNIANYM
SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA, IZOLACJA I OCHRONA PRZED ZŁYMI  
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI OD JEDNEGO PRODUCENTA

 ZAPRASZAMY!  21C
25. – 26.4.2022

GERMANY‘S

BEST
COMPANIES

2021/22

INNOVATION
AWARD

Examination 05/2021, Analysis period: 
2020, Level: CPC main classes, dtgv.de

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

ISO-Chemie

ISO-Chemie GmbH \ info@iso-chemie.pl \ www.iso-chemie.pl 

Anzeige_Holzbaudichtsystem_A5_0321.indd   1 15.03.2022   16:02:16



•	 www.forum-holzbau.pl | 203



 204 |

MOCNI NA POKOLENIA
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PODWÓJNY GWINT
Dodatkowe zwoje na szpicu pozwalają na szybsze  
„złapanie” drewna w pierwszym etapie wkręcania.

WYSOKIE PARAMETRY  
WYTRZYMAŁOŚCIOWE

SZYBSZY CZAS
WKRĘCANIA*

DO40% *w porównaniu do starych szpiców wkrętów ciesielskich Wkręt-met

więcej na: www.wkret-met.com

PRODUKTY CERTYFIKOWANE

MNIEJSZY OPÓR  
PODCZAS WKRĘCANIA*20%DO *w porównaniu do starych szpiców wkrętów ciesielskich Wkręt-met

WKRĘTÓW DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

www.klimas.com
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PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
do obróbki drewna

SERWIS I SPRZEDAŻ

Leitz Polska Sp. z o.o.        
ul. Duńska 4 
97-500 Radomsko
tel. 44 683 03 88

www.leitz.org
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Centrum Technologii Drewna
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań
Tel.: +48 61 849 24 00
E-mail: office.dbd@pit.lukasiewicz.gov.pl
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Follow us on

www.mm-holz.com

With strong roots, 
you can grow, and thrive. 
At Mayr-Melnhof Holz, our roots go back to 1850. 
Today, we are one of Europe‘s foremost companies in the 
wood processing industry. With more than 2,100 employees 
at now ten locations in Austria, Germany, Sweden, the Czech 
Republic, and Russia, we work with passion to produce time-
less and modern wood products. 

Mayr-Melnhof Holz is looking forward to catching up with re-
gional customers and to promoting our engineered solid wood 
products for modern and classical architecture. Top quality 
raw material and industry-leading technical processing gua-
rantee the famed durability, high load-bearing capacity, stabi-
lity, and ecology of Mayr-Melnhof Holz products. 

Glued laminated timber

Glulam fl oor and wall beams

Glulam house builing elements

Duo & trio beams

Cross-laminated timber

Glulam ceiling elements



 208 |



•	 www.forum-holzbau.pl | 209

MM Maszyny do Drewna Sp. Z o.o.
ul. Wyzwolenia 22
89-410 Więcbork
www.maszynydodrewna.com.pl

Mobile: + 48 728 990 339
Phone: +48 (0) 52 389 74 53
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www.ott.plOttensten Polska Sp. z o.o.,  
Przemysłowa 12, 73-110 Stargard

Gwoździarki, sztyfciarki, zszywacze, wiązarki, wkręty ciesielski
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DREWNO DEKORACYJNEDREWNO DEKORACYJNEDREWNO DEKORACYJNE
MATERIAŁY DO BUDOWY SAUNMATERIAŁY DO BUDOWY SAUNMATERIAŁY DO BUDOWY SAUN
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WWW.PREBENA.COM.PL

OFERUJEMY:

• ZSZYWKI | SZTYFTY | GWOŹDZIE

• NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

• KOMPRESORY I AKCESORIA

• SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE

NOWA BEZPRZEWODOWA TECHNOLOGIA

GWOŹDZIARKA 
HYBRYDOWA

BEZ GAZU
BEZ KABLI

POLSKI PRODUCENT ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
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Do wykonywania sztywnych połączeń ściennych 
elementów drewnianych.

Z dwoma łbami przewierca się przez drewnianą ścianę.

∙ Trójwymiarowa absorpcja obciążeń
∙  Łączy równolegle elementy z litego drewna  
 jak również i w narożnikach
∙  Połączenie wpuszczane w konstrukcję, nie  
 wymaga dodatkowej obróbki warstw 
 ściennych
∙  Wymagany tylko jeden otwór na każde   
 montowane złącze

SIHGA IdeFix® DWD

SIHGA GoFix® MS II

TAKE THE BEST

Aleksy Kondraszow
Area Sales Manager Polska, Kraje Bałtyckie, Ukraina, Rosja

Komórka: +48 734 452 788 | a.kondraszow@sihga.com

∙ Przynosi 50 % oszczędności na kosztach   
 magazynowania, ponieważ łączy w sobie   
 zalety łba talerzowego i łba stożkowego
∙ Umożliwia szybki montaż bez potrzeby   
 wstępnego nawiercania i wykonywania   
 wstępnego otworu pod wpuszczany łeb  
∙ Gwarantuje optymalne działanie  ciągnące w  
 drewnie o przekroju czołowym, redukuje   
 efekt rozszczepiania i umożliwia wkręcanie  
 w miejscach położonych blisko krawędzi
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Kiebitzweg 2
24787 Fockbek

Kontakt:  
Uwe Herring
u.herring@sz-holzagentur.de
+49 175 403 8004
www.sz-holzagentur.de

Kompetentny i niezawodny partner  
w dostawach drewna budowlanego.,  
belek KVH, BSH, rozwiązań systemu HBE,   
płyt drewnopochodnych, fasadowych itp.
40 lat doświadczenia na międzynarodowych 
rynkach. Zapewniamy doradztwo projektowe, 
obróbkę na wymiat, pełną logistykę dostaw. 
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Producent maszyn  
i systemów nadmuchowych.

Producer of insulation blowing machines 
and blowing systems.

www.terex.pl terex@terex.pl
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Wydawnictwa specjalistyczne
Czasopismo „Przemysł drzewny”, branżowe broszury 
i podręczniki, a także katalogi czy kalendarze to nasze 
flagowe projekty.

Komunikacja medialna
Przygotujemy artykuły, reportaże, treści stron  
internetowych; fachowe i przyciągające czytelników.

Raporty branżowe
Szukamy informacji na zamówienie. Analizujemy dane  
i statystyki. Robimy badania rynku. Monitorujemy media.

Organizacja eventów i konferencji
Od zaproszenia prelegentów, przez pozyskanie  
sponsorów po organizację cateringu – kompleksowo 
zajmiemy się organizacją każdego wydarzenia.

w w w. f o r e s t o r. p l

TWÓJ DORADCA 
W KOMUNIKACJI 

MARKETINGOWEJ 
w sektorze leśno-drzewnym

b i u r o @ f o r e s t o r. p l

8 8 0  1 0 0  6 8 2   /   6 0 9  1 9 2  6 3 5
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25-26
KWI ’22

HOTEL 
WINDSOR
Jachranka / Warszawa

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA NAZWA FIRMY ADRES EMAIL

1

2

3

4

5

* cena netto, obowiązuje przy zamówieniu złożonym od 1.02.2022-15.03.2022
Bilet nie zawiera noclegu w hotelu, który w razie zapotrzebowania należy zamówić samodzielnie

Bilet/ów wstępu Bilet/ów wstępu
na dwudniową konferencję 
- cena 500 zł*/szt

na dwudniową konferencję wraz z uroczystą 
kolacją w dniu 25.04 - cena 700 zł*/szt

Zamawiam bilet wstępu  
na Forum Holzbau Polska
25-26.04.2022  /  Hotel Windsor, Jachranka

Jeśli chcesz zamówić więcej niż 5 biletów dla 1 firmy, skontaktuj się z nami  
w celu uzyskania dodatkowej 10% zniżki: biuro@forum-holzbau.pl  /  tel. 609 192 635, 880 100 692

więcej informacji: 
www.forum-holzbau.pl

ilość ilość

DOROTA 
SIBIŃSKA 
XY Studio

Projektowanie budynku przedszkolnego 
z CLT w aspekcie polskiego prawa 
budowlanego

TOMASZ 
SASIN 

Politechnika Warszawska

Termomodernizacja z wykorzystaniem 
lekkich elementów prefabrykowanych

MICHAŁ 
SZREDER
Szreder AC

Komfort termiczny i prawidłowa 
wentylacja w budynku szkieletowym

MAREK  
IDZIAK-SĘPKOWSKI 

IS Architekci

Drewniane budownictwo modułowe 
CLT - pomiędzy sztuką architektury, a jej 

industrializacją. Hotel na Podhalu.

WOJCIECH 
PILACKI
Pracownia Projektowa

Modułowość w lekkich 
prefabrykowanych konstrukcjach 
drewnianych. Aspekty ekonomiczne od 
etapu projektu do wykonania”.

MAGDALENA 
SZABERT 

Eurban Construction Ltd

Projektowanie dla ekonomii obiegu 
zamkniętego: CLT, digitalizacja, kredyty 

węglowe

PIOTR 
BRODNIEWICZ 
Polskie Domy Modułowe

Konstrukcji nośna z nowoczesnego 
drewna masywnego na budynek 
Centrum Badawczo-Rozwojowego 
w Piszu. Połączenie układu słupowo-
ryglowego z tarczą z płyt CLT

DR DAMIAN  
POKLEWSKI-KOZIEŁŁ 

GIERBIENIS + POKLEWSKI

Tradycja i innowacja. Wielofunkcyjny 
budynek z drewna klejonego krzyżowo 

w Leśnym Ogrodzie Botanicznym 
Marszewo.
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BLISKO 300 
uczestników

KILKUDZIESIĘCIU  
wystawców

KILKUNASTU
prelegentów

UNIKALNA  
wiedza i kontakty

NOWE
technologie

AKTUALNE  
normy i przepisy

Największe wydarzenie dla profesjonalistów 
branży konstrukcji drewnianych


