INFORMACJE O FIRMACH
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST Sp. z o.o. z siedzibą
w Zielonej Górze jest Firmą zajmującą się produkcją chemii budowlanej.
Spółka powstała w 1991 r. i od tamtej pory przechodząc kolejne etapy
rozwinęła się do rozmiarów liczącego się na rynku polskim producenta
i dystrybutora chemii budowlanej. Kapitał Firmy jest w całości polski.
Obecnie firma współpracuje z siecią 400 hurtowni na terenie całej Polski.
W 1992 roku podpisano umowę o współpracy z kanadyjską firmą
produkującą zaprawy klejowe. Zakupione zostały technologie, na bazie
których rozpoczęto ich produkcję w Polsce.
W 1995 r. fabryka została zmodernizowana pod kątem specjalistycznej
produkcji. Rozpoczęto produkcję zapraw budowlanych oraz całej gamy
produktów chemii wykorzystywanej w budownictwie.
W 1997 r. podpisano pierwsze kontrakty handlowe z holenderską firmą
SPS z Hertogenbosch produkującą akrylowe tynki i farby. Produkty tej
firmy stanowiły jeden z najchętniej kupowanych przez klientów
asortymentów.
Równolegle ze sprzedażą materiałów na licencji zagranicznej wprowadzała
i promowała własne produkty, systematycznie rozszerzając asortyment.
Na chwile obecną proponowanych jest kilkadziesiąt wysokiej jakości
produktów, które wchodzą w skład systemów ociepleń FAST.
Do dziś głównym filarem produkcji są materiały do systemów ociepleń.
Pieczę nad wysoką jakością produkcji sprawują dwa laboratoria: produkcji
suchej i mokrej, gdzie na bieżąco bada się wytwarzane materiały oraz
opracowuje nowe projekty.

Firma KOELNER S.A. to lider na rynku zamocowań do budownictwa
i przemysłu w Polsce oraz czołowy producent elementów złącznych
w Europie. Od ponad 20 lat Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw
sztucznych, produkcją łączników budowlanych do suchej zabudowy
wnętrz, izolacji termicznych, pokryć dachowych, lekkich konstrukcji
przemysłowych oraz elementów mocowań. Firma zajmuje czołowe miejsce
na krajowym rynku urządzeń i elektronarzędzi.
Do zabezpieczenia warstwy fakturowej wielkiej płyty Firma KOELNER
stosuje sprawdzony i dopuszczony atestami i świadectwami System
COPY-ECO.
Oferta asortymentowa Grupy KOELNER to prawie 40 tysięcy produktów
oferowanych pod znanymi markami: KOELNER; MODECO;
RAWLPLUG; GLOBUS Wapienica; RAWLFIXING;
LFS Koelner;
ŚRUBEX Łańcut.
Firma KOELNER to międzynarodowe przedsiębiorstwo, o czym świadczą
liczne zakłady produkcyjne usytuowane zarówno za granicą, jak i na
terenie Polski. Ciągle rozwijająca się sieć dystrybutorów i biur sprzedaży w
obecnej chwili obejmuje swym zasięgiem 14 państw na całym świecie.
Udział eksportu w sprzedaży ciągle wzrasta i wynosi obecnie 48%,
a głównym obszarem eksportowym, na którym sprzedawane są towary
i produkty GRUPY KOELNER, jest Europa Środkowo-Wschodnia.
Pełny serwis w zakresie obsługi inwestycji od etapu projektowania do jej
zakończenia sprawia, że Firma jest partnerem dla najbardziej
wymagających klientów. Posiada szeroką, własną sieć sprzedaży: 9
krajowych i 19 zagranicznych oddziałów, obejmuje swą działalnością całą
Europę.

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.

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
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

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
i
BJS Sp. z o.o. Rzeszów

Organizują
seminarium szkoleniowo-promocyjne
z cyklu

NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE

bjs.sekretariat@gmail.com
www.bjs.com.pl

Firma P.W. FAST Sp. z o.o.
• ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra
tel.: (068) 328 62 00
fax: (068) 328 62 05
e-mail: biuro@fast.zgora.pl

System ociepleń firmy FAST oparty na
styropianie i wełnie mineralnej.
Błędy wykonawcze przy wykonywaniu ociepleń
i wynikające z nich konsekwencje.
***

www.fast.zgora.pl

KOELNER S.A.
• ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
tel.: (071) 326 01 00
fax: (071) 372 61 11
e-mail: info@koelner.pl
www.koelner.pl

Systemy zamocowań do fasad firmy
KOELNER. Pokaz montażu kołków oraz próba
ich wyrywania.
***
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