
INFORMACJE O FIRMACH 

 

Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. to firma o 
ponad 70-letniej tradycji i doświadczeniu w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych dla potrzeb budownictwa. Dzięki 
ciągłym innowacjom i dostosowywaniu oferty produktowej 
do potrzeb Klienta zdobyliśmy uznanie na rynku polskim i 
za granicą, znajdując odbiorców naszych produktów w 
ponad 30 krajach m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji, 
Estonii, Singapurze, Izraelu, Tajwanie, Kuwejcie, Chile. 
Wysoką jakość naszych wyrobów oraz troskę o środowisko 
potwierdzają uzyskane przez firmę certyfikaty: Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz Systemu 
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, a także 
niezbędne atesty poszczególnych wyrobów.  

Aktualna oferta firmy Gamrat S.A. zawiera:  
»   systemy rynnowe Gamrat z PVC;  
»   podsufitka Gamrat z PVC;  
»   okładziny elewacyjne z listew z PVC Gamrat Siding;   
»   węże i przewody elastyczne Gamrat z PVC;  
»   elastyczne wykładziny obiektowe;  
»   szczelny system wykończenia pomieszczeń HiGam;  
»   okładzina ścienna Gamrat Forum;  
»   geomembrany izolacyjne FolGam;  
»   membrany DachGam;  
»   system instalacji basenowych i technicznych z PVC-U;  
»   systemy rur ciśnieniowych Gamrat z PVC-U;  
»   systemy rurowe kanalizacyjne Gamrat z PVC-U;  
»   system rur z wydłużonym kielichem Gamrat z PVC-U -                          
ciśnieniowe i  kanalizacyjne;  
»   systemy rurowe PE do wody pitnej i innych mediów;  
»   systemy rurowe Gamrat z PE do rozprowadzania paliw gazowych. 

 
Firma BJS Sp. z o.o.  to nowoczesne przedsiębiorstwo 

zaopatrujące w materiały budowlane głównie firmy 
wykonawcze, klientów indywidualnych z regionu 
Podkarpacia, Polski, Ukrainy, prowadząc jednocześnie 
bezpłatne profesjonalne doradztwo techniczne. Firma 
oferuje materiały budowlane renomowanych producentów z 
Polski i Europy.  
 
„BJS” Sp. z o.o. oferuje profesjonalne wykonawstwo dachów 
przemysłowych oraz usługi budowlane w zakresie:  
»   obudowy hal przemysłowych 
»   krycia dachów płaskich membranami dachowymi z PCV 
»   renowacji dachów płaskich i skośnych membranami z PCV. 
» uszczelnień foliami i geomembranami z PCV (budowli 
hydrotechnicznych, obiektów komunikacyjnych,  fundamentów i części 
podziemnych budynków, posadzek, tarasów, składowisk odpadów 
komunalnych i inne). 

 
 
 
Organizatorzy seminarium: 
 
 
Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa  
Oddział w Rzeszowie 
• ul. PCK 2  
      35-060 Rzeszów 
      tel.: (017) 862 41 35 
      fax: (017) 852 13 89 
      e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl 
 
 
Zakłady Tworzyw Sztucznych  
Gamrat Spółka Akcyjna 
• ul. Mickiewicza 108 

38-200 Jasło 
tel.: (013) 491 42 52   

    fax: (013) 491 45 80 
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl 
www.gamrat.pl  
 
 

BJS Sp. z o.o. Rzeszów 
• ul. Siemieńskiego 14 

35-203 Rzeszów 
tel.: (017) 862 22 86   

    fax: (017) 852-18-87 
e-mail: biuro@bjs.com.pl  
bjs.sekretariat@gmail.com 
s.orszulik@bjs.com.pl 
bjs.orszulik@gmail.com 
www.bjs.com.pl 
 
 

 
Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa  

Oddział w Rzeszowie  
 

Seminarium szkoleniowo-promocyjne  
 

z cyklu 
 

NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE  
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INNOWACYJNE WYROBY Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH FIRMY GAMRAT DLA 
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*** 
PRAKTYCZNY POKAZ ZGRZEWANIA 

MEMBRANY   DACHGAM  
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