
Pracownicy Aluprof Mistrzami Budownictwa
Pasywnego i Energooszczędnego

Producent innowacyjnych rozwiązań z zakresu stolarki aluminiowej – spółka
Aluprof – stawia nie tylko na rozwój pod kątem tworzenia unikatowego
know-how, zmieniającego branżę budowlaną. Najważniejszą wartością firmy są
ludzie. Dlatego też część pracowników Aluprof wzięła udział w Programie
Szkoleniowym Akademii Zdrowego Budownictwa. Kurs jest akredytowany
przez Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.

Budownictwo energooszczędne i pasywne to od jakiegoś czasu nie tylko trend, ale również – w
obliczu zmian klimatycznych – konieczność i jeden z najprężniej rozwijających się kierunków w
branży. Temu zagadnieniu poświęcone jest szkolenie Mistrz Budownictwa Pasywnego i
Energooszczędnego. Podczas trwającego 10 tygodni kursu poruszane są między innymi takie tematy
jak zachowanie bilansu energetycznego, przebieg i nadzór prac wykonawczych czy innowacyjne
rozwiązania dostarczania powietrza, ciepła, chłodu i wody. Tematyka szkolenia jest ważna nie tylko
ze względu na aktualne trendy związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, ale również
panujące prawo budowlane. Od początku 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki muszą
spełniać znacznie ostrzejsze niż do tej pory wymagania dotyczące energooszczędności. Z tego też
powodu kurs skierowany jest do szerokiego grona uczestników procesu budowy – od wykonawców i
architektów, przez inżynierów budownictwa i projektantów instalacji, po sektor bankowy oraz
pośredników nieruchomości.

Rozwiązania na miarę przyszłości
Ze względu na swoje właściwości aluminium jest często nazywane materiałem przyszłości i chętnie
wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie. Również w tym energooszczędnym i pasywnym,
czego dowodem są liczne systemy o wyjątkowych parametrach, które znajdują się w portfolio Aluprof.
– Misją Aluprof jest kreowanie nowych trendów i opracowywanie rozwiązań problemów dotyczących
branży budownictwa. Również pod kątem klimatu oraz tworzenia obiektów, które są przyjazne
środowisku i oszczędzają energię, a tym samym redukują ślad węglowy. Dlatego kładziemy
szczególny nacisk na rozwój naszej kadry i zdobywanie kluczowych kompetencji – mówi Małgorzata
Wojtasik, dyrektor handlowa i członkini zarządu Aluprof SA. Autorem szkolenia jest arch. Kamil
Wiśniewski, którego doświadczenie – zdobywane między innymi podczas inwestycji realizowanych w
Niemczech i Austrii – to ponad 75 000 metrów kwadratowych powierzchni zaprojektowanych w
standardzie pasywnym. Jest także współautorem opracowań naukowych i badawczych, dotyczących
budownictwa energooszczędnego. W eksperckich, prowadzonych od 9 lat szkoleniach, przeszkolił do
tej pory ponad 2200 osób.
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