
Ciekawe linki

  

INSTYTUCJE

http://poland.ashraechapters.org/
Amerykańskie stowarzyszenie inżynierów Ogrzewnictwa Chłodnictwa Wentylacji i Klimatyzacji

http://www.clch.pl/
Centralne Laboratoriom Chłodnictwa

http://www.coch.krakow.pl/
Centralny Ośrodek chłodnictwa w Krakowie

http://www.not.org.pl
FSNT-NOT - Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelna Organizacja
Techniczna

http://www.prozon.org.pl
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej Prozon

http://www.itb.pl
Instytut Techniki Budowlanej

http://www.izbaarchitektow.pl
Izba Architektów Polskich

http://www.ipb.com.pl
Izba Projektowania Budowlanego (IPB)

http://www.iph.bydgoszcz.pl
Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

http://www.kwik.is.pw.edu.pl
Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji 

http://www.kominiarz.org.pl
Korporacja Kominiarzy Polskich 

http://www.kape.gov.pl
Krajowa Agencja Poszanowania Energii 

http://www.chik.pl
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji 
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http://www.forum-chlodnictwa.org.pl/
Krajowe Forum Chłodnictwa  

http://www.nape.pl
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

http://www.pkn.pl/
Polski Komitet Normalizacyjny 

http://www.pzits.org.pl
Polski Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 

http://www.zgpzitb.org.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

http://www.pzits.krakow.pl
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Kraków 

http://www.chik.pl
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP 

http://www.wentylacja.org.pl/
SPW - Stowarzyszenie Polska Wentylacja 

http://www.kominypolskie.com.pl/
Stowarzyszenie "Kominy Polskie" 

http://www.uprp.pl
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

http://www.zae.org.pl
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

  

  

  

PORTALE BRANŻOWE

http://www.wentylacja.com.pl/
Prężny serwis branżowy - wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, ogrzewanie. Stanowi bazą dla
poszukujących informacji branżowych, katalogu firm, giełdy pracy, aktualności, itp.
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http://www.klimatyzacja.biz/
Największy w Polsce serwis branży klimatyzacji. Wraz z serwisami chlodnictwo.biz 
i wentylacja.biz stanowią całość. Można tu znaleźć wiele ciekawych informacji branżowych,
wykonawców czy też producentów sprzętu, itp.

http://www.wentylacja.biz/
Największy w Polsce serwis branży wentylacji. Wraz z serwisami chlodnictwo.biz i
klimatyzacja.biz stanowią całość. Można tu znaleźć wiele ciekawych informacji branżowych jak
również wykonawców czy też producentów sprzętu, itp.

http://www.chlodnictwo.biz/
Największy w Polsce serwis branży chłodniczej. Wraz z serwisami wentylacja.biz i
klimatyzacja.biz stanowią całość. Można tu znaleźć wiele ciekawych informacji branżowych jak
również wykonawców czy też producentów sprzętu, itp.

http://www.ogrzewnictwo.pl/
Portal branży ogrzewniczej - optymalne ogrzewanie - kominki ,grzejniki, piece. Normy
i przepisy, instytucje, programy użytkowe.

http://www.klimatyzacja.pl/
Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie - artykuły, aktualności, giełda ogłoszeń, spotkania
branżowe, forum.

http://www.systemyogrzewania.pl/
Portal branżowy dotyczący ogrzewnictwa, sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.

http://www.filtrowentylacja.pl/
Serwis poświęcony zagadnieniom związanym z odpylaniem, wentylacją przemysłową, oraz
oczyszczaniem gazów. Znajdziemy tu normy, ustawy i rozporządzenia, branżową bazę firm
oraz fotoreportaże z wystaw i targów.

http://www.e-kotly.com.pl/
Portal branżowy o kotłach co, piecach, paliwach, oraz ogrzewnictwie. Technologie, rodzaje
kotłów, oprogramowania.

http://www.eer.pl
Portal poświęcony zagadnieniom związanym z wentylacją i klimatyzacja - aktualności.

http://www.masarnia.pl/
Internetowy informator branżowy.

  

http://www.renewable-energy.pl
Forum Odnawialnych Źródeł Energii
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http://www.agroenergetyka.pl
Informacje, aktualnosci o OZE, odnawialne zródla energii, biogaz, biomasa, biopaliwo,
energetyka odnawialna, sloma, topla, brykiet, pelety
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