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Szanowni Państwo,
podczas XI Forum FIRIS będą mogli Państwo spotkać się z przedstawicielami 

następujących Firm branżowych:

Partner Strategiczny:

TILEA jest jednym z największych producentów hal ciśnieniowych na świecie. Firma zajmuje się projektowaniem, 
produkcją, montażem oraz serwisem hal o dowolnej wielkości. Klientami firmy są stowarzyszenia sportowe, 
największe kluby i miasta w Europie i poza nią. Jako jedyna firma na świecie prezentowała hale ciśnieniowe 
na EXPO Dubai. TILEA jest również zarejestrowanym partnerem NATO, dzięki oferowanym szpitalom polowym 
i halom logistycznym. Firma serdecznie zaprasza do odwiedzenia nowoczesnych zakładów produkcyjnych TILEA 
w Považská Bystrica na Słowacji. Siedziba firmy w Polsce znajduje się na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Kontakt:  Mirosław Nowicki, Sales Director Poland Tilea Sport Systems a.s.,  
https://tilea.systems, http://air-domes.net, tel.: 795 878 000

Partnerzy branżowi:

Głównym zakresem naszej działalności jest produkcja i sprzedaż produktów chemii basenowej. Nasze kompetencje 
opierają się na 50 letnim doświadczeniu firmy Chemoform AG w Niemczech. Jesteśmy również producentem 
i dystrybutorem produktów marki własnej LACOFORM, wysokiej jakości preparatów zapachowych do saun, 
łaźni parowych oraz wanien jacuzzi. Od roku 2017 jesteśmy jedynym oficjalnym dystrybutorem marki DINOTEC 
w Polsce, należącym do czołówki specjalistów w dziedzinie technologii wody i techniki basenowej. Oferujemy 
pełny wachlarz produktów tej marki, prezentującej wysoki standard jakości technologii basenowej.

Kontakt:  Chemoform Polska Sp. z o.o., www.chemoform,pl. tel.: 32 297 71 38, 
• chemia@chemoform.pl – dział chemiczny – zapytania dotyczące uzdatnia wody, kart charakterystyki, 

pozwoleń, 
• technika@chemoform.pl – dział techniki basenowej – zapytania dotyczące produktów marki Dinotec oraz 

techniki basenowej

Fitnet to producent kompletnych systemów ESOK – oprogramowania zarządzającego, bramek, automatów 
obniżających koszty działalności i dostawca szatni (HPL). Blisko 25 lat doświadczeń skutkuje najszerszym na 
rynku oprogramowaniem obejmującym różne przestrzenie obiektu takie jak sprzedaż, marketing, księgowość, dział 
techniczny, ratownictwo i inne. Siedziba firmy w Bydgoszczy i oddział na Śląsku znakomicie ułatwia bezpośrednie 
kontakty z klientami w całym kraju.

Kontakt:  Fitnet Sp. z o.o., www.fitnet.pl, biuro@fitnet.pl, tel.: 52 552 94 44 

Szukasz niezawodnego sprzętu do ćwiczeń cardio i siłowego? Znajdziesz go w ofercie GP Koncept. Doświadczenie 
w branży sportowej i znajomość rynku to nasze atuty. Z nami wyposażysz siłownię w maszyny m.in. siłowe stosowe, 
na wolny ciężar marki DHZ Fitness i Life Fitness, oraz w sprzęt cardio marki SPIRIT i Life Fitness. Dzięki obszernemu 
portfolio sprzętu, zaproponujemy ofertę dostosowaną do Twojego budżetu. Alternatywą dla maszyn fabrycznie nowych 
jest sprzęt regenerowany, który wygląda i pracuje jak nowy.

Kontakt: Maciej Wolny, www.gpkoncept.pl, tel.: 668 018 040

Husqvarna® – największy światowy producent wysokiej klasy maszyn, urządzeń i akcesoriów do pielęgnacji terenów 
zieleni w parkach, lasach i w ogrodach takich jak m.in.: roboty koszące Automower®, pilarki, kosiarki samojezdne, 
wykaszarki, podkaszarki. Tworzy maszyny z myślą o użytkowniku i łatwości obsługi, nieustannie je doskonali wdrażając 
inteligentne rozwiązania. Wyznacza kierunki rozwoju i obowiązujące standardy zarówno dla maszyn profesjonalnych jak 
i amatorskich. Produkty Husqvarna są sprzedawane w ponad 100 krajach za pośrednictwem sieci dilerskiej. 

Kontakt:  Paweł Przywózki, Country Manager Husqvarna Professional, pawel.przywozki@husqvarnagroup.com,  
tel.: 502 669 581, www.husqvarna.pl

Myrtha Pools powstało w 1961 roku, a dzięki nieustannym badaniom i rozwojowi, wkrótce staliśmy się liderem 
w branży basenowej. Marką, która jest znana w sektorach sportowym, rekreacji i hotelarskim. Dzięki naszemu 
wizjonerskiemu podejściu, ciężkiej pracy, kreatywności i intuicji udało nam się stworzyć przyszłość, o której zawsze 
marzyliśmy. Stawiamy na innowacje technologiczne, co uczyniło nas Firmą, którą jesteśmy dzisiaj: wiodącą w budowie 
i montażu basenów we wszystkich zakątkach świata.

Kontakt:  Mateusz Szturomski, Business Development Manager: PL, CZ, SK, BY, LT, LV, EE, tel.: 502 245 361,  
www.myrthapools.com/en/



Tamex Obiekty Sportowe S.A. Od 1999 roku jest generalnym wykonawcą obiektów sportowych na terenie całej Polski. 
Zakres działalności: kompleksowe wykonawstwo obiektów sportowych, od koncepcji, poprzez wykonanie projektu, 
do realizacji „pod klucz” wraz z ich wyposażeniem. Firma wykonuje zarówno obiekty zewnętrzne, takie jak boiska 
piłkarskie, stadiony lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieżnie, jak również hale sportowe 
i tenisowe.

Kontakt: Tamex Obiekty Sportowe S.A., www.tamex.pl, biuro@tamex.pl, tel.: 22 556 24 23

Transcom Sp. z o.o. z Katowic od prawie 34 lat jest obecna na rynku basenów publicznych. Specjalizuje się 
w projektowaniu i wykonawstwie instalacji basenowych, wodnych placów zabaw, jak i w modernizacjach 
basenów zewnętrznych oraz krytych pływalni. Zajmuje się wdrażaniem programów poprawy efektywności 
ekonomicznej funkcjonowania basenów poprzez modernizacje instalacji uzdatniania wody, wentylacji i źródeł ciepła. 
Posiadamy system monitoringu i optymalizacji zużycia mediów i środków chemicznych mogący pracować on-line 
z wykorzystaniem połączeń internetowych pomiędzy obiektem basenowym i naszym serwerem. Firma projektuje 
i wykonuje także duże instalacje uzdatniania wody zwierząt. Specjalizujemy się w produkcji innowacyjnych rozwiązań 
technicznych dopasowanych do potrzeb. Gwarantujemy spełnienie wymaganych parametrów wody basenowej.

Kontakt: Transcom Sp. z o.o., www.transcom.pl, baseny@transcom.pl, tel.: 32 204 18 87

BUDOWA WYNAJEM OBSŁUGA WYPOSAŻENIE LODOWISK

Firma PIRUET przeszła całą drogę od obsługi lodowisk do miejsca, w którym kompleksowo produkuje, wynajmuje 
i zarazem obsługuje lodowiska. Wynajem lodowisk połączony z obsługą to kompleksowe rozwiązanie gwarantujące 
minimum nakładów pracy i zaangażowania ze strony klienta. Firma przykłada dużą wagę do profesjonalnej obsługi 
klienta i opieki nad lodowiskiem a wypracowane przez lata strategie zwiększają atrakcyjność i rozpoznawalność 
obiektu, dzięki czemu nasze lodowiska odwiedzają tysiące użytkowników. 

Kontakt: Piruet Sp. z o.o., www.piruet.pl, r.wdowiak@piruet.pl, tel.: 693 866 780

Variopool Polska Sp. z o.o. – reprezentuje holenderską firmę Variopool B.V. Od 1968 r., lider na rynku ruchomych den 
i pomostów przegradzających do basenów zrealizował ponad 1100 projektów. Projektuje, wytwarza, instaluje oraz 
serwisuje produkty ze swojej szerokiej oferty. Ruchome dna, pionowe i poziome pomosty przegradzające, ścianki 
przegradzające do wszystkich rodzajów basenów projektowane i produkowane są na indywidualne zamówienie we 
wszystkich rozmiarach. Synonimem nawy firmy jest innowacyjność a dewizą: jakość, bezpieczeństwo 
i zrównoważony rozwój.

Kontakt: Variopool Polska Sp. z o.o., www.variopool.pl, biuro@variopool.pl, tel.: 506 012 711

Partnerzy:

AP Elbas oferuje systemy optymalizacji zużycia mediów dla obiektów basenowych i sportowych, a w szczególności 
systemy sterowania wentylacją, technologią basenową i ogrzewaniem oraz hybrydowymi źródłami ciepła i energii 
elektrycznej. Integrujemy tradycyjne źródła ze źródłami OZE, zarządzamy magazynowaniem ciepła, wykonujemy oceny 
techniczne instalacji oraz prognozy możliwości redukcji kosztów zużycia mediów. Ich skuteczność została potwierdzona 
w wielu obiektach. 

Kontakt: AP ELBAS Sp. z o.o. Sp. K., www.elbas.pl, biuroap@elbas.pl, tel.: 22 674 11 66

Blink.Pro to nowoczesne i kompleksowe urządzenie wykorzystywane przez najlepszych specjalistów fitnessu, 
fizjoterapeutów, profesjonalnych sportowców, lekarzy, kierowców. To idealne rozwiązanie dla osób dbających o swoje 
zdrowie mentalne. Praca na naszym urządzeniu skoncentrowana jest na pobudzeniu układu nerwowego. Regularne 
treningi poprawiają czas reakcji, refleks, koordynację wzrokowo-ruchową, poszerzają pole widzenia. W konsekwencji 
tego zauważalna jest poprawa koncentracji, skupienia, decyzyjności, a dalej poprawa jakości naszego życia, 
asertywności, kreatywności, pewności siebie. To atrybuty każdej dbającej o swoje zdrowie 
i kondycję osoby,

Kontakt: Damian Włoskiewicz, biuro@blink.pro, tel.: 509 024 607, www.blink.pro

Blademaster to znajdująca się na rynku od 1987 roku firma produkująca światowej klasy sprzęt do konserwacji 
i ostrzenia łyżew. Produkty tej firmy są używane przez największe na świecie kluby NHL i centra hokejowe oraz 
zdobyły rekomendacje czołowych specjalistów w branży. Na bazie wielu lat doświadczeń Blademaster buduje maszyny 
na miarę każdego użytkownika. W ofercie znajduje się sprzęt stacjonarny, sprzęt przenośny oraz szeroka gama 
akcesoriów. Wszystkie maszyny Blademaster gwarantują dużą wytrzymałość i wysoką odporność na zużycie. Solidne 
wykonanie zapewnia bezawaryjność i pracę przez długie lata, a szlif wykonywany na maszynach BLADEMASTER 
zapewnia znakomite efekty.

Kontakt: www.blademaster.pl, info@blademaster.pl, serwis@blademaster.pl, tel.: 792 075 718
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Howardson Ltd. właściciel marek Dennis i SISIS Brytyjska marka ceniona za dostarczanie solidnych maszyn, dostęp 
do serwisu i części, a także za utrzymywanie świetnych relacji z klientami. Od 1932 r. SISIS projektuje i produkuje 
innowacyjne urządzenia do pielęgnacji naturalnych i sztucznych powierzchni trawiastych. Marka Dennis jest natomiast 
producentem najwyższej jakości kosiarek wrzecionowych jednocylindrowych i od kilkunastu lat jest rekomendowanym 
dostawcą dla FIFA i UEFA. Urządzenia tych marek używane są przez najlepsze i najbardziej rozpoznawalne kluby 
piłkarskie oraz pola golfowe.

Kontakt: Perfetto Sp. z o.o., www.perfetto.com.pl, biuro@perfetto.com.pl, tel.: 61 820 84 16

Jesteśmy producentem tkanej sztucznej trawy. 140 lat doświadczenia to gwarancja sprawdzonych rozwiązań. Nasze 
nawierzchnie znajdują się na ponad 200 boiskach na czterech kontynentach. Oferujemy trawy: 
• piłkarskie zasypowe i bezzasypowe, 
• wielofunkcyjne, oraz 
• hybrydowe. 
Nasze produkty podlegają recyklingowi, a to co je wyróżnia to wytrzymałość zamocowania pęczka oraz ich naturalny 
wygląd. Przy intensywnym użytkowaniu i prawidłowym serwisowaniu, żywotność naszych traw wynosi 15–20 lat.

Kontakt: www.wovengrass.eu, grass@dywilan.pl, tel.: 42 25 36 480

Firma EKO-LUX to kompleksowa obsługa basenów i obiektów sportowych.
• utrzymanie czystości, najwyższy poziom usług,
• profesjonalny serwis sprzątający dzienny/nocny,
• dezynfekcja, zamgławianie, ozonowanie obiektów,
• umiejętny dobór chemii czyszczącej pod opieką doświadczonego specjalisty,
• nadzór nad procesem uzdatniania wody – SUW,
• zabezpieczenie techniczne obiektów,
• wentylacja.

Kontakt: Firma Usługowo-Handlowa „EKO-LUX” Marzena Korczak, www.eko-lux.pl, tel.: 604 241 761

Od 20 lat jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych środowiska, żywności 
i kosmetyków. Zapewniamy najszerszą na rynku ofertę usług związanych z badaniem jakości wody basenowej.
Analizy obejmują pełny zakres wymaganych pomiarów i badań:
• In-situ: pH, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, ozon, kwas izocyjanurowy 
• Mikrobiologicznych 
• Fizykochemicznych 

Pobierz bezpłatny e-PRZEWODNIK „W JAKI SPOSÓB SPEŁNIĆ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WODY NA PŁYWALNIACH” 
https://www.gba-polska.pl/w-jaki-sposob-spelnic-wymagania-dotyczace-wody-na-plywalniach/

Kontakt:  Ewa Izydorska, Dyrektor Branży Środowiska Komunalnego, srodowisko@gba-polska.pl, tel.: 604 960 244, 
www.gba-polska.pl

Od ponad 35 lat pomagamy klientom na całym świecie wyposażać obiekty sportowe. Najpierw określamy ich potrzeby, 
a następnie dobieramy i dostarczamy rozwiązania szyte na miarę. Ponadto wyposażamy centra biznesowo-biurowe, 
szkoły oraz muzea. Nasza pasja napędza nas do kolejnych realizacji, w największych obiektach, takich jak:
•  Areny sportowe: Arena Puławy, Arena Będzin, Arena Suwałki, Arena Tarnów, Hala Gimnastyczna Leszka Blanika 

Gdańsk, Arena Gliwice, Arena Toruń, Ergo Arena Gdańsk, Atlas Arena Łódź, Spodek Katowice, Hala Stulecia Wrocław, 
Hala Sportowa Częstochowa, HWS Jastrzębie Zdrój, HWS Lubin

• Stadiony: PGE Stadion Narodowy Warszawa, Polsat Plus Arena Gdańsk, ŁKS Łódź, Wisła Płock
• Centra biznesowo-biurowe: Varso Warszawa, Olivia Business Centre, Alchemia Gdańsk
•  Muzea: Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Bursztynu Gdańsk, Arsenał – Muzeum 

Narodowe Kraków, Muzeum Józefa Piłsudskiego Sulejówek, Muzeum Zamkowe Malbork, MIIWŚ Gdańsk

Kontakt: Krzysztof Wawrzak, Dyrektor Handlowy, kwawrzak@interplastic.pl, tel.: 609 109 500, www.interplastic.pl

Konica Minolta jest liderem w tworzeniu i dostarczaniu nagradzanych rozwiązań związanych z drukiem, systemów 
nadzoru oraz technologii IT. W swojej ofercie posiada SwimEye – system detekcji utonięć, który dzięki zaawansowanej 
technologii zwiększa poziom bezpieczeństwa na basenach. SwimEye wykorzystuje inteligentne kamery MOBOTIX 
– wydajne rozwiązanie do monitoringu, które potrafi wykryć potencjalne zagrożenie. Są autonomiczne, łatwe 
w obsłudze i działają bez względu na warunki atmosferyczne.

Kontakt:  Łukasz Krzywiec, VSS Key Account Manager Konica Minolta Business Solutions Polska,  
lukasz.krzywiec@konicaminolta.pl, tel.: 538 890 738, www.konicaminolta.pl/pl-pl



Mariner 3S – odkurzacze basenowe ze Szwajcarii
Mariner 3S oferuje profesjonalne odkurzacze basenowe, automatyczne oraz ręczne akumulatorowe.
Zakres usług: doradztwo w zakresie doboru urządzeń, sprzedaż, serwis, wynajem krótko- i długoterminowy. Gwarancja 
na automatyczne odkurzacze basenowe Mariner 3s wynosi 5 lat.

Kontakt: Aleksander Woliński, aleksander.wolinski@mariner-3s.com, tel.: 797 745 463,  www.mariner-3s.com

Spółka n-ICE Group jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się europejskich firm z branży lodowiskowej. Rolby 
„n-ICE” sprzedawane są nie tylko na polskim rynku, ale głównie na rynkach zagranicznych. Obecnie około 70% 
produkcji maszyn „n-ICE” przeznaczane jest na eksport. Rolby n-ICE można spotkać na lodowiskach w blisko 40 krajach 
na 3 kontynentach. Okrągłe logo firmy stało się rozpoznawalne w najdalszych zakątkach Świata, a polska marka n-ICE 
z sukcesem konkuruje na globalnym rynku producentów rolb.

Kontakt: Zbigniew Danielczyk, Prezes Zarządu, biuro@n-icegroup.pl, tel. kom.: 662 794 007, www.n-icegroup.pl

Jesteśmy jednym z wiodących producentów niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Firma powstała w 1992 roku 
realizuje obecnie najbardziej skomplikowane pomysły inwestorskie w oparciu o wieloletnie doświadczenie w obróbce 
stali nierdzewnej, wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesny park technologiczny. Nasze produkty sprzedajemy na 
całym świecie, począwszy od krajów Europy – zarówno wschodniej jak i zachodniej, a kończąc w najdalszych zakątkach 
Azji, Australii, Afryki i obydwu Ameryk.

Kontakt: PEK-MONT Sp. z o.o., www.pekmont.com, michal.peciakowski@pekmont.pl

Od 1989 roku firma Pol – Glass wspiera pasjonatów rozrywki wodnej produkując najwyższej jakości atrakcje 
przeznaczone dla parków wodnych, obiektów basenowych i rekreacyjnych. Łącząc ponad 30 lat doświadczenia, 
innowacyjne myślenie i wysoki poziom doświadczenia technicznego, zapewniamy wyjątkową jakość, niepowtarzalny 
dizajn i najlepszą wartość dla każdego realizowanego przez nas projektu. Nasza firma, znajdująca się w Goleniowie, 
jest jednym z większych i jednym z nielicznych już producentów atrakcji wodnych w Europie. To tu łączymy ze sobą 
innowacyjne rozwiązania oraz tradycyjne rzemiosło tworząc najlepsze atrakcje wodne w Europie.

Kontakt:  Michał Włosowski, kierownik działu sprzedaży, m.wlosowski@pol-glass.com, tel.: 508 180 450, 
www.pol-glass.com

POOL MUTE PANEL jako pierwsza firma na świecie opracowała profesjonalny system tłumienia hałasu w basenach 
z kanałami przelewowymi. System wyciszenia został opracowany poprzez zastosowanie nowoczesnych 
i innowacyjnych paneli tłumiących hałas powstały w wyniku cyrkulacji wody. Priorytetem naszej firmy jest 
bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Panele zamontowane są wewnątrz kanału przepływowego niecki pływalni co nie 
wymaga ingerencji w strukturę pływalni, a także unieruchomienia jej dla klientów.

Kontakt: Artur Paczyński. Prezes Zarządu, biuro@poolmutepanel.com, tel.: 729 848 333, www.poolmutepanel.com

Profesjonalne Lodowiska Sp. z o.o. wykonuje najwyższej jakości lodowiska w oparciu o własną produkcję oraz 
komponenty renomowanych firm. Tworzymy unikatowe rozwiązania technologiczne dopasowane do potrzeb naszych 
klientów. Doradzamy  i zapewniamy kompletną obsługę inwestycji od fazy projektowej aż po realizację i serwis 
gwarancyjny. Zaprojektujemy i wykonamy lodowiska mobilne dowolnego wymiaru: odkryte i zadaszone jak również 
lodowiska stałe. Stawiamy na jakość, doświadczenie i profesjonalizm.

Kontakt:  Robert Nowak, Dyrektor Finansowy, robert.nowak@profesjonalnelodowiska.pl, tel.: 602 656 036,  
www.profesjonalnelodowiska.pl

SOLO Workout to system inteligentnych czujników, które zamienią dowolny rodzaj maszyny stosowej, bramy czy 
kardio w sprzęt inteligentny. Czujniki umożliwiają dostęp do zebranych informacji zarówno użytkownikom, jak 
i personelowi klubu. Wykorzystanie czujników pozwala siłowni na stały dostęp do danych na temat obłożenia 
poszczególnych maszyn oraz na tworzenie planów treningowych dla ćwiczących. Aplikacja umożliwia ćwiczącemu 
śledzenie treningu w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji użytkownika oddano także w pełni funkcjonalny planer, filmy 
instruktażowe oraz integrację z trenerami personalnymi.

Kontakt: Rafał Kasperowicz, Prezes Zarządu, info@soloworkout.com, tel.: 604 569 325,  www.soloworkout.com

Firma Splash Zone jako jedyna w Polsce oferuje wynajem wodnych torów przeszkód i placów zabaw renomowanej 
firmy WIBIT oraz AQUAGLIDE. Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy organizacji oraz przeprowadzaniu eventów 
na wodzie, które przyciągają i integrują całe rodziny na  pływalni. W naszej ofercie posiadamy największy wybór 
elementów z różnymi stopniami trudności, dzięki temu możemy zaspokoić każde oczekiwanie klienta, dostosować je do 
warunków technicznych oraz przy kolejnej realizacji zaproponować inną kombinację najwyższej jakości. 

Kontakt: Michał Kramer, biuro@splashzone.pl. tel.: 535 589 017, www.splashzone.pl
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TEMPISH S.R.O to czeska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą sprzętu sportowego, której początki sięgają 
1994 roku. W roku 2006 nastąpiło otwarcie polskiego oddziału firmy z siedzibą w Rudzie Śląskiej. TEMPISH Polska to 
czołowy producent i dostawca łyżew oraz rolek na rynku polskim, który prowadzi działalność hurtową i detaliczną na 
terenie całego kraju. Jest to również wyłączny dystrybutor takich marek jak; Fischer (Hockey), Fox40 czy Blademaster. 
Firma w swojej  ofercie posiada asortyment takich producentów jak Inglasco, Guardog, Blue-Sport, Labeda, Howies 
i Imports Dragon. Stabilność, dobra logistyka oraz solidność to główne atrybuty, dzięki którym firma zdobyła zaufanie 
wśród wielu kontrahentów.

Kontakt: Grzegorz Cituk, grzegorz.cituk@tempish.pl, tel.: 507 159 204, www.tempish.com/pl

Gdy liczy się precyzyjne cięcie, wysoki komfort pracy i niezawodność, wybór może być tylko jeden – Toro. To dlatego 
wiele firm zajmujących się profesjonalną pielęgnacją zieleni uważa, że urządzenia Toro są bezkonkurencyjne i zapewniają 
niespotykaną wydajność. Produkty Toro gwarantują wysoką jakość, produktywność oraz legendarną już jakość koszenia. 
Ponad 1500 patentów dotyczących pielęgnacji traw udowadnia, że innowacyjność jest kluczem do sukcesu firmy Toro.

Kontakt: Perfetto Sp. z o.o., www.perfetto.com.pl, biuro@perfetto.com.pl, tel: 61 820 84 16

TT Soft Sp. z o.o. jest liderem w kategorii systemów obsługi klienta ESOK dla dużych obiektów i organizacji rekreacyjno- 
-sportowych. Dla naszych Klientów oferujemy szczególnie produkty związane z automatyzacją obsługi klienta (opisanej 
tutaj: https://ttsoft.pl/blog-2/) oraz sprzedażą biletów i usług przez Internet. Polecamy najnowsze autorskie automaty 
naszej produkcji: wydawacz opasek basenowych oraz automat rozliczający i odbierający opaski basenowe.  
Więcej szczegółów na ttsoft.pl.

Kontakt: Grzegorz Tarnowski, info@ttsoft.pl, tel.: 692 294 923

Reprezentujemy firmę z branży basenowej zajmującą się obsługą i konserwacją techniczną instalacji basenowych. 
Jesteśmy na rynku od 1999 roku i z powodzeniem mając w stałej obsłudze ponad 60 obiektów spełniamy najwyższe 
standardy przewidziane dla tej działalności. Świadczymy usługi modernizacyjne. Mając możliwości techniczne, 
monitorując zdalnie instalacje zapewniamy ciągły nadzór nad pracą basenu. W dyspozycji mobilna załoga interwencjo- 
-serwisowa działająca 24 godz. na dobę.

Kontakt: Grzegorz Umięcki, biuro@umiec.pl, tel.: 606 358 582,  www.umiec.pl

Partnerzy merytoryczni:

Agrapool Consulting – polscy doradcy basenowi 

Kontakt: Wiesław Smolec, prezes zarządu, biuro@agrapool.pl, tel.: 505 007 343, www.agrapool.pl

COMPER od 1998 r. zajmuje się usługami publicznymi, w tym w sektorze sportu i rekreacji. Specjalizujemy się 
w pomocy publicznej, łączymy skutecznie prawo z ekonomią oraz rachunkowością. Maksymalizujemy dla Klienta 
cele biznesowe przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu jego ryzykiem biznesowym i prawnym. Opracowujemy 
produkty sportowe, modele finansowe oraz projektujemy infrastrukturę finansowo-księgową w zakresie związanym 
z pomocą publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji powierzeniowych. 

Kontakt: Maciej Fornalczyk, comper@comper.com.pl, tel.: 693 388 348, www.comper.com.pl

PROZAM Piotr Pieprzyca to firma, która od 2006 roku zajmuje się kompleksową obsługą procesu udzielania zamówień 
publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na bieżąco doradza w sprawach związanych 
z zamówieniami publicznymi i organizuje proces udzielania zamówień u zamawiających. Przez ponad 15 lat swojej 
działalności pracuje również z wykonawcami, co umożliwia nie tylko znajomość specyfiki rynku zamawiającego, 
ale także wykonawców. Piotr Pieprzyca z chęcią dzieli się wiedzą nabytą przez 20 lat uczestnictwa w toczących się 
postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Kontakt:  PROZAM Piotr Pieprzyca, www.prozam.pl, tychy@prozam.pl, pieprzyca@prozam.pl,  
tel.: 663 756 641, 693 536 540

Kancelaria Gniatkowski od 2006 r. świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców (od międzynarodowych 
korporacji po firmy jednoosobowe) oraz klubów i związków sportowych. 

Kontakt:  Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gniatkowski, www.gniatkowski.com, info@gniatkowski.com, tel.: 739 255 150

TKHolding Truszczyński Kobierzewski Sp. z o.o. − to grupa firm zrzeszająca najlepszych specjalistów branży 
architektonicznej oraz projektowej. Specjalizuje się w projektowaniu dużych obiektów branży akwaparkowej 
i basenowej. Projekty tworzą korzystając z najnowszych technologii m.in. BIM (ang. Building Information Modeling) 
czy VR (ang. Virtual Reality). Indywidualne podejście do każdej planowanej inwestycji pozwala na zastosowanie 
optymalnych rozwiązań. Kładą nacisk na funkcjonalność, estetykę i aspekt ekologiczny.

Kontakt: TKHolding Truszczyński Kobierzewski Sp. z o.o., www.tkholding.pl, office@tkholding.pl


