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w kręgu budownictwa

LEED, BREEAM i DGNB  
– certyfikacja budynków

Zabytkowa drewniana wieża radiostacji  
w Gliwicach

Renowacja konstrukcji drewnianych  
przy pomocy elementów stalowych
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Spis treści 
02 I spis treści 

 02 I Spis treści

 03 I  Wielokryterialna ocena budynków  
– czyli co to jest LEED, BREEAM i DGNB

 09 I Nowa etykieta energetyczna
 10 I  Audyt energetyczny budynku szkolnego,  

część II
 17 I  Zasady projektowania tarasów nad 

pomieszczeniami ogrzewanymi, część II

 21 I Meble i tak dalej…

 26 I  Uniwersalne elementy nadprożowe

    28 I EUROKODY – patroni i partnerzy
 E02 I  EUROKODY – projektowanie konstrukcji 

drewnianych wg norm europejskich, Eurokod 5

 52 I  Renowacja konstrukcji drewnianych przy pomocy 
elementów stalowych

 55 I  Konstrukcja zabytkowej wieży radiostacji  
w Gliwicach

 59 I  Program ArCon WoodCon do projektowania 
konstrukcji drewnianych dachów i ścian

 60 I  Przeniesienie pozwolenia na budowę  
a decyzja o warunkach zabudowy  
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