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Prenumerata dla uczelni wyższych
W 2019 r. studenci wybranych wydziałów budownictwa oraz architektury w całej Polsce otrzymują miesięcznik

„Materiały Budowlane” dzięki firmom: CEMENT OŻARÓW, CHRYSO Polska, DRUTEX, ERBUD, FAKRO, H+H Polska,
HUFGARD Polska, PERI Polska, IMMERBAU, RÖBEN i VISBUD-Projekt, a także Stowarzyszeniu Producentów
Betonów, Polskiemu Związkowi Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” oraz
Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Firma Röben to jeden z czołowych producen-
tów ceramiki budowlanej na świecie. Przedsię-
biorstwo ma ponad 160-letnią historię, a jego ofer-

ta obejmuje przeszło 1500 produktów – cegły i płytki klinkierowe, da-
chówki ceramiczne, klinkierowe cegły brukowe, ceramikę posadzko-
wą, systemy schodowe oraz gotowe elementy małej architektury. Wy-
jątkowa linia produktów Röben łączy najlepsze parametry technicz-
ne, trwałość, estetykę i ekologiczność. Różnorodność oferty, bardzo
dobra jakość produktów, dostosowanie wyrobów do aktualnych tren-
dów i wymagań rynku sprawiają, że firma Röben cieszy się niezmien-
nie dużym uznaniem klientów. Ostatnio marka otrzymała tytuł Konsu-
menckiego Lidera Jakości 2017 w kategorii producenci klinkieru.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowlanych jest do-
browolnym i samorządnym zrzeszeniem inżynie-
rów i techników oraz innych osób fizycznych dzia-
łających w dziedzinie budownictwa, wytwarzania,

stosowania i rozpowszechniania materiałów i wyrobów budowlanych,
szkła i ceramiki. Zrzesza członków w 15 oddziałach wojewódzkich.
Nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego uprawniający m.in.
do podjęcia prac w ramach Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa.
Współdziała z administracją publiczną, organizacjami społecznymi,
izbami i stowarzyszeniami.

VISBUD-Projekt Sp. z o.o. odpowiada za
wprowadzenie technologii oraz produktów mar-
ki Hahne na rynek Polski. Posiada jedną z naj-
szerszych ofert materiałów chemii budowlanej

z zakresu hydroizolacji, w tym: ● system ochrony przeciwwodnej i prze-
ciwwilgociowej fundamentów IMBERAL® ● system renowacji zawilgo-
conych piwnic INTRASIT® ● system renowacji balkonów i tarasów
HADALAN® ● system renowacji i ochrony dachów DAKORIT® ● sys-
tem ochrony podłóg, posadzek przemysłowych HADALAN®.

Poza oczywistym zadaniem dystrybucji materiałów, do zadań firmy
VISBUD-Projekt należy też organizowanie szkoleń i działalność dorad-
cza. Szkolenia odbywają się w kraju oraz ośrodku szkoleniowym fir-
my Hahne w Datteln.

Stowarzyszenie Producentów Betonów
zostało powołane w 1994 r. Reprezentuje intere-
sy producentów prefabrykatów betonowych i au-
toklawizowanego betonu komórkowego. Prowadzi
szeroką działalność promującą producentów oraz

produkowane przez nich wyroby. Wydaje zeszyty tematyczne, któ-
re obok promocji stanowią znakomity materiał dla architektów, pro-
jektantów, pracowników nauki i studentów. Jest organizatorem cy-
klicznych konferencji naukowo-technicznych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym, które znajdują uznanie szerokiego grona
uczestników. Od 1996 r. członek Europejskiego Stowarzyszenia
Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego EAACA.

IMMERBAU Sp. z o.o. produkuje specjalistyczną
chemię budowlaną, wśród której są materiały do
ochrony i naprawy konstrukcji betonowych/żelbeto-
wych, zaprawy i iniekty podwodne, wylewki samopo-

ziomujące, a także betony specjalne, hydroizolacje. Oferuje też projekto-
wanie i produkcję materiałów na indywidualne zamówienie. Firma bardzo
ceni relacje z klientem i dlatego ofertę produktów uzupełnia fachowym do-
radztwem technicznym na każdym etapie procesu inwestycyjnego, dzia-
łając w myśl zasady, że problemy są po to, by je rozwiązywać. IMMERBAU
gwarantuje bardzo dobrą jakość produktów i terminową realizację zamó-
wień. Fundamentem firmy są: wiedza, doświadczenie zawodowe,
nowatorskie produkty i kompleksowe podejście do klienta.

■ 1 egzemplarz 25,00 PLN (w tym VAT)
■ Prenumerata roczna w wersji papierowej 300,00 PLN (w tym VAT);

do podanej ceny zostanie doliczony koszt wysyłki czasopism w wysokości
30 PLN (w tym VAT).

■ Prenumerata roczna PLUS 420,00 PLN (w tym VAT) – prenumerata
roczna w wersji papierowej + dostęp do internetowego archiwum arty-
kułów z wszystkich wydań czasopisma z lat 2004 – 2019 zamieszczo-
nych na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl.

Odbiorcy zagraniczni: obowiązuje cena wg kursu waluty NBP z dnia
poprzedzającego datę wystawienia faktury plus koszt wysyłki.

RABATY:
20% – dla członków stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, nauczy-
cieli, studentów i uczniów szkół o kierunku budowlanym
10% – prenumerata ciągła po podpisaniu odpowiedniej umowy

PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:
za pośrednictwem redakcji „Materiały Budowlane”:
• faksem: (22) 827 52 55, 826 20 27;
• e-mailem: materbud@sigma-not.pl;
• listownie: Redakcja „Materiały Budowlane”,

00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14A, skr. poczt. 1004;
• na stronie internetowej:

www.materialybudowlane.info.pl/prenumerata.html
za pośrednictwem Zakładu Kolportażu Wydawnictwa
SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
• faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49;
• e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl;
• na stronie internetowej: www.sigma-not.pl;
• listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa

SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.
Po otrzymaniu zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Należność za pre-

numeratę miesięcznika „Materiały Budowlane” należy wpłacać na konto:
BANK PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

Warunki prenumeraty miesięcznika „Materiały Budowlane” na 2019 rok

Wydawca:

Polski Związek Producentów
i Przetwórców Izolacji Poliureta-
nowych PUR i PIR „SIPUR” to

ogólnopolska organizacja działająca na rzecz upowszechniania nowo-
czesnych wyrobów poliuretanowych (pianek PUR i PIR) do izolacji
cieplnej w budownictwie. Związek aktywnie współpracuje z organa-
mi państwowymi i instytutami badawczymi w zakresie legislacji i nor-
malizacji. Ponadto od lat realizuje program edukacyjny POLIURETAN
IZOLUJE LEPIEJ, skierowany do obecnych i przyszłych inżynierów
budownictwa, a także konkurs na najlepszą pracę dyplomową z wy-
korzystaniem poliuretanów. Obecnie „SIPUR” zrzesza 29 firm działa-
jących w branży izolacji poliuretanowych.


