


Zakres raportuZakres raportu

CZĘŚĆ I: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

� Budownictwo jednorodzinne

� Budownictwo wielorodzinne

CZĘŚĆ II: BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE

juŜ
dost ępny!!

W ramach projektu przygotowywane są dwa odrębne raporty:

Plan wydania II części raportu – wrzesie ń 2011 r.



BUDOWNICTWOBUDOWNICTWO
MIESZKANIOWEMIESZKANIOWE



Cel projektuCel projektu
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWEBUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

� jaką technologią budowane są ściany budynków mieszkalnych?

� jakimi materiałami posługują się wykonawcy przy wnoszeniu ścian?

� wielkość rynku materiałów wznoszeniowych w budownictwie
mieszkalnym?

� jaki jest średni koszt budowy ścian zewnętrznych według
najpopularniejszych technologii?

� jakie marki materiałów wznoszeniowych stosują wykonawcy?

Celem opracowania jest dostarczenie informacji i wiedzy dotyczącej 
rynku materiałów wznoszeniowych w Polsce w 2010 roku. Analiza 
wielkości rynku materiałów wznoszeniowych została zaprezentowana
w podziale na poszczególne typy budownictwa mieszkalnego
(jedno i wielorodzinne) oraz technologię wznoszenia ścian nadziemnych 
(zewnętrzne i wewnętrzne nośne) i działowych. Dodatkowo raport 
zawiera prognozę potencjału rynku na lata 2011-2012.

Chcesz poznaChcesz pozna ćć……



BUDOWNICTWO MIESZKANIOWEBUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

� rodzaje materiałów wznoszeniowych

� technologie budowy ścian nadziemnych

� koszt budowy ściany wg róŜnych technologii wznoszenia

� cegły ceramiczne

� pustaki ceramiczne

� cegły wapienna-piaskowe

� bloczki silikatowe

� bloczki z betonu komórkowego

� pustaki betonowe

� wyroby gipsowe

CzCzęśęści skci sk łładowe raportu:adowe raportu:

Charakterystyka materiaCharakterystyka materia łłóów wznoszeniowychw wznoszeniowych

Analiza cen materiaAnaliza cen materia łłóów wznoszeniowychw wznoszeniowych



Charakterystyka dziaCharakterystyka dzia łłalnoalno śści firm wykonawczychci firm wykonawczych

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWEBUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

� profil firm wykonawczych

� plany rozwojowe firm wykonawczych

GGłłóówni gracze na rynku materiawni gracze na rynku materia łłóów wznoszeniowychw wznoszeniowych

� marki stosowane w budownictwie mieszkaniowym

� marki materiałów wznoszeniowych polecane przez wykonawców

CzCzęśęści skci sk łładowe raportu:adowe raportu:



BUDOWNICTWO MIESZKANIOWEBUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

� wielkość rynku* materiałów wznoszeniowych w 2010 r.

� rynek mat. wznoszeniowych w nowym budownictwie jednorodzinnym

� rynek mat. wznoszeniowych w nowym budownictwie wielorodzinnym

CzCzęśęści skci sk łładowe raportu:adowe raportu:

WielkoWielko śćść rynku materiarynku materia łłóów wznoszeniowychw wznoszeniowych

Prognoza wielkoPrognoza wielko śści rynku materiaci rynku materia łłóów wznoszeniowych w wznoszeniowych 
w ujw uj ęęciu ilociu ilo śściowym w latach 2011ciowym w latach 2011 --20122012

*/ wielko ść rynku mat. wznoszeniowych – wielkość powierzchni (w m2) ścian nadziemnych 
(zewnętrznych, wewnętrznych nośnych) oraz ścian działowych w budynkach mieszkalnych 
nowych i remontowanych. Dodatkowo uwzględniony został podział na rodzaje zastosowanych 
materiałów wznoszeniowych.



Forma raportu: Raport przesyłany jest do klienta w formie elektronicznej

(plik PDF) oraz w wersji papierowej.

Istnieje równie Ŝ moŜliwo ść zamówienia cało ści opracowania ju Ŝ teraz!:

Koszt kompleksowego opracowania składającego się z dwóch raportów to:

8 000 PLN + 23% VAT

CZĘŚĆ I:  BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE                 4 500 PLN + 23% VAT
CZĘŚĆ II: BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE                4 500 PLN + 23% VAT

Dost ępność raportu: Raporty dostępne są po przesłaniu wypełnionego 
formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail:
a.sakowski@asm-poland.com.pl  

Forma opracowania wynikForma opracowania wynik óów i cenaw i cena



Warunki zamówienia:
1. Zamówienie jest prawnie wiąŜącą umową pomiędzy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. a Zamawiającym.
2. Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury VAT. Do ceny netto doliczamy 23 % VAT.
3. Warunkiem otrzymania raportu jest dokonanie wpłaty na rachunek ASM:

BPH Oddział w Kutnie, nr konta: 67 1060 0076 0000 3200 0083 3311 

Forma raportu: Raport wysyłany jest do klienta w formie elektronicznej plik (pdf) oraz w wersji papierowej

Zajmowane stanowisko:Imię i nazwisko (osoba wypełniająca) 

Cena raportu:

□ Budownictwo mieszkaniowe – 4 500 PLN + 23% VAT

□ Całość opracowania (cz. I i II) - 8 000 PLN + 23% VAT

* proszę zaznaczyć wybran ą wersj ę opracowania

Materiały wznoszeniowe – Stan obecny i perspektywy
rozwoju do roku 2012

Podpis i pieczątka firmy zamawiającego:Data:

UPOWAśNIAM ASM DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY 

Telefon:

Fax:

e-mail:

Adres firmy:

BranŜa:

Sektor:

Nazwa firmy:

NIP:

Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie faxem na numer /24/ 355 77 01
bądź adres e-mail: a.sakowski@asm-poland.com.pl

Formularz zamFormularz zam óówieniawienia



BliŜszych informacji o raporcie udzielają:

Adam Sakowski – Project Manager
Tel. /24/ 355 77 19
e-mail:  a.sakowski@asm-poland.com.pl

Marcin Goł ębiowski – Analityk
Tel. /24/ 355 77 66
email: m.golebiowski@asm-poland.com.pl

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno
-------------------------------------------------------
NIP: 775 22 53 397;  nr KRS: 0000198125
Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście 
Kapitał zakładowy: 480 000 zł
-------------------------------------------------------
www.asm-poland.com.pl

KontaktKontakt


