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Sta łe dzia ły  

Wy daw ca

Czę sto tli wość  

uka zy wa nia się

Na kład

Dystrybucja

Na si Czy tel ni cy

l  techniki i technologie

l  maszyny i urządzenia; deskowania, rusztowania i osprzęt

l rynek budowlany

l przegląd

l  wydarzenia; inwestycje; konferencje i seminaria; przedsiębiorstwa; personalia

l targi, konferencje branżowe
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ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa

tel. 22 646 75 21 do 24

e-mail: forum@pcbmedia.pl

mie sięcz nik 

8 000 eg zem pla rzy 

FORUM BUDOWLANE to jedyne płatne czasopismo poświęcone mechanizacji 

budownictwa. Docieramy do 8 tys. osób. Duża część nakładu trafia w pulach 

po 10 egz. do wypożyczalni oraz ośrodków szkolenia operatorów maszyn 

roboczych, gdzie liczba czytelników jest zwielokrotniona. Jesteśmy dostępni jako 

prenumerata płatna dla wykonawców budowlanych. Redakcja jest patronem 

medialnym wielu spotkań branżowych, stąd też miesięcznik jest obecny m.in. 

na targach Autostrada-Polska, Intermasz, Wod-Kan, Energetab, Budma oraz 

konferencjach i imprezach jak chociażby Forum Rusztowaniowe, mistrzostwa 

w Bezpiecznym Montażu Rusztowań, czy Naczepomania. Wyrobiony przez 20 

lat system dystrybucji zapewnia skuteczny przekaz gwarantując archiwizację 

informacji wśród fachowych Czytelników.

Stronę portalu www.forum-budowlane.pl odwiedza miesięcznie około 20 tys. 

osób, a posty na facebook’u docierają do 4 tys. osób.

Wykonawcy i przedsiębiorcy budowlani, ka dra za rzą dza ją ca, 

in ży nie ro wie i tech ni cy budowlani, in spek to rzy nad zo ru, 

doradcy inwestycyjni, wy dzia ły in we sty cji w urzę dach gmin nych i wo je wódz kich 

szko ły o pro fi lu bu dow la nym oraz uczel nie, wypożyczalnie sprzętu budowlanego, 

ośrodki szkolenia operatorów maszyn budowlanych.

PolskieCentrumBudownictwaSp.zo.o.,00-768Warszawa,ul.Kostrzewskiego1
tel.226467521do24

e-mail:  forum@pcbmedia.pl
www.forum-budowlane.pl

NIP:527-10-44-561

FORUM BUDOWLANE to fachowy miesięcznik inwestora i wykonawcy budowlanego, 
szeroko prezentujący tematy z zakresu techniki i technologii, a w szczególności: 
maszyny i urządzenia, deskowania, rusztowania i sprzęt budowlany.
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Wydanie Termin 
dystrybucji

Termin przekazania 
materiałów TEMATY

Styczeń 29.01 08.01 żurawie wieżowe – realizacje
lasery budowlane
wezły betoniarskie
ciężkie samochody budowlane
naczepy niskopodwoziowe
deskowania ścienne i łukowe
projektowanie rusztowań
ubezpieczanie firm i robót budowlanych
bramy przemysłowe
środki ochronne i pasy bezpieczeństwa
przyrządy do ciecia ścian
wózki transportowe i taczki
urządzenia odpylające

środki łączności na placu budowy
oleje i smary do maszyn budowlanych
dodatek oprogramowanie dla budownictwa
mieszarki przepływowe
płyty warstwowe
elementy ścienne
tynki i zaprawy
posadzki i nawierzchnie specjalne
konstrukcje stalowe
budownictwo wielkopłytowe
wiertła do drewna i metalu
systemy centralnego smarowania maszyn
oprogramowanie dla budownictwa

Luty 26.02 05.02 agregaty prądotwórcze
agregaty tynkarskie
przecinarki jezdne do betonu i asfaltu
osprzęt do elektronarzędzi
wciągarki budowlane
leasing maszyn budowlanych
transport pionowy
wynajem sprzętu i maszyn budowlanych

systemy sterowania maszyn
odzież ochronna na budowie
lekkie ściany osłonowe
hydroizolacje bitumiczne
elementy mocujące
systemy kanalizacyjne i przepusty
transport w budownictwie

Marzec 26.03 05.03 wozy wiertnicze
opony przemysłowe
logistyka placu budowy
wiertarki udarowe
ręczne młoty do wyburzania
cięzkie samochody budowlane
przegubowe wozidła budowlane
rozściełacze do asfaltu
wytwórnie mieszanki bitumicznej
deskowania kartonowe
urządzenia do poszukiwania rur i kabli

minimaszyny
zagęszczarki do gruntu
systemy zabezpieczeń rusztowań
konstrukcje podwieszane
beton sprężony
akcesoria do żelbetu
osuszanie murów
ceramika budowlana
termoizolacja
wywrotki
budownictwo drogowe

Kwiecień 23.04 09.04 urządzenia do czyszczenia maszyn
deskowania – nowości
finansowanie działalności firm budowlanych
małe walce drogowe
handlery teleskopowe
pompy do betonu
kruszarki
rusztowania przejezdne
oprogramowanie kosztorysowe – nowości
urządzenia do natryskiwania smoły
tarcze do cięcia materiałów budowlanych

frezarki drogowe
prefabrykaty-mosty
zabezpieczenia drogowe
odwodnienia mostowe
nawierzchnie bitumiczne
naprawa nawierzchni drogowych
budownictwo mostowe
kosztorysowanie
dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych
nożyce kruszące

Maj 21.05 07.05 elementy poszycia deskowań
ręczne narzędzia malarskie
równiarki drogowe
żurawie wieżowe
deskowania – realizacje
ciężkie samochody budowlane
maszyny do transportu bliskiego
zbiorniki magazynowe
urządzenia i zestawy wiertnicze
maszyny do produkcji materiałów budowlanych
systemy zarządzania firma budowlaną
silosy
odwodnienia liniowe
nawierzchnie betonowe

naprawa konstrukcji betonowych
kruszywa
beton towarowy
budownictwo przemysłowe
zabezpieczanie konstrukcji betonowych
szlifierki
bezpieczeństwo transportu
samochody dla budownictwa
silniki do maszyn i urządzeń
maszyny do robót drogowych

Czerwiec 18.06 04.06 serwis maszyn budowlanych
zaplecze placu budowy
elektronarzedzia akumulatorowe
podesty ruchome
zagęszczanie betonu
koparkoładowarki
walce do robót ziemnych
deskowania stropowe
oprogramowanie konstrukcyjne
sprzet wyburzeniowy
naczepy dla budownictwa

urządzenia do mechanicznego malowania
silikaty
folie izolacyjne
posadzki przemysłowe
chemia budowlana
zbrojenia
zabezpieczanie konstrukcji stalowych
groszkownice
agregaty do posadzek
pompy szlamowe
piły łańcuchowe do betonu

Tematy i Terminy – Rok 2018*

Targi Intermat w Paryżu – 23–28.04

Finał Kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”  
w Warszawie – 26.04

Targi Autostrada-Polska/Maszbud  
w Kielcach – 8–10.05

Dziennik targowy „FORUM BUDOWLANE EXPO”  
– wydanie I przed targami

Polski Kongres ITS w Warszawie – 22–23.05

Dodatek specjalny Forum Budowlane KOLEJNICTWO

Tragi Wod-Kan w Bydgoszczy – 5–7.06
Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań 

(BMR) w Olsztynie – 8.06
„Naczepomania” PTM w Łodzi – 8–9.06

Konferencja OSPTN w Ołtarzewie
Dziennik targowy „FORUM BUDOWLANE EXPO”  

– wydanie II na targach 
Dodatek specjalny Forum Budowlane MASZYNY 

I SPRZĘT DO ROBÓT WOD-KAN

Szcze gó ło we in for ma cje i ob słu ga zle ceń re kla mo wych: 
tel. 22 646 75 21 do  24

e-mail: forum@pcbmedia.pl 

* redakcja zastrzega sobie prawo do zmian



Tematy i Terminy – Rok 2018*

Wydanie Termin 
dystrybucji

Termin przekazania 
materiałów TEMATY

Lipiec 23.07 02.07 wykańczarki do budowy dróg
koparki gasienicowe
doki przeładunkowe
rusztowania realizacje
łyżki przesiewajaco – kruszące
niwelatory
inteligentny budynek
odkurzacze przemysłowe
tarcze do cięcia ceramiki

elementy stropowe
płyty warstwowe
profile stalowe
betoniarki
stabilizatory gruntu
wiertła do betonu
wyburzanie obiektów
szkolenia dla branży budowlanej
izolacje akustyczne

Sierpień 20.08 03.08 ręczne przecinarki spalinowe
przenośniki taśmowe
wibratory do produkcji materiałów budowlanych
kompresory
rozściełacze do budowy dróg betonowych
klimatyzacja i wentylacja mechaniczna
samochód dla małej firmy budowlanej
szkolenia operatorów maszyn
budowlane zsypy do gruzu
silomaty
ogrodzenia placu budowy

beton komórkowy
fasady systemowe
hale przemysłowe
izolacje p/poż
silikony
sprężarki
podnośniki koszowe
kompaktory
samochody specjalne

Wrzesień 17.09 03.09 częsci zamienne do maszyn budowlanych
maszyny do układania i obróbki kostki brukowej
ładowarki kołowe
deskowania – systemy samowznoszące
dźwigi towarowe
samochodowe żurawie samowyładowcze
ciężkie żurawie samochodowe
ciężkie walce do asfaltu
elektronarzędzia – nowości
sprzęt do oczyszczania szalunków
oprogramowanie dla budownictwa
palownice
odkurzacze przemysłowe

zarządzanie flotą samochodów i maszyn
opony przemysłowe
wynajem rusztowań
ceramika budowlana
akcesoria do żelbetu
termomodernizacja
jastrychy i podkłady podłogowe
masy uszczelniające
zabezpieczenie budynku przed wilgocią
przesiewacze
recyclery
oprogramowanie dla budownictwa

Październik 22.10 01.10 maszyny używane
maszyny do obróbki stali zbrojeniowej
sprzęt i akcesoria szalunkowe
przeciski pneumatyczne
maszyny i urzadzenia do wycinania szczelin
ubijaki
drabiny budowlane
zgarniarki i zamiatarki
pompy do zapraw
belki równające i profilujące beton
wibromłoty
zabezpieczenia wykopów
ciężkie przecinarki drogowe

maszyny do malowania dróg
koparki kołowe
młoty do wyburzania na wysięgniku
wózki widłowe
renowacja betonu
domieszki do betonu
płyty karton-gips
poliuretany
konstrukcje szkieletowe
ubrania robocze
ciężkie samochody budowlane
remontery drogowe

Listopad 19.11 05.11 minikoparki
tarcze do cięcia betonu
osprzęt do maszyn budowlanych
rusztowania nośne
ogrodzenia na placu budowy
ręczne urządzenia i kielnie do wygładzania betonu 

i zapraw
zacieraczki do betonu
narzędzia pneumatyczne
systemy elektroniczne w cieżkich maszynach 

budowlanych
ręczne narzedzia budowlane

betonomieszarki
deskowania słupowe
suwnice
agregaty i akcesoria spawalnicze
automatyka bram i doków przemysłowych
tarasy i podłogi technologie
systemy odprowadzania wody
instalacje
stal konstrukcyjna
renowacja budynków
izolacje techniczne
technika diamentowa

Grudzień 17.12 03.12 technika zamocowań
spycharki
równiarki
miniładowarki
szlifierki kątowe
nagrzewnice
urządzenia oświetleniowe
wozidła sztywnoramowe

przyczepy i lawety
geosyntetyki
obiekty z prefabrykatów
techniki zamocowań
systemy elewacyjne
blachy
powłoki malarskie

 
* redakcja zastrzega sobie prawo do zmian

Szcze gó ło we in for ma cje i ob słu ga zle ceń re kla mo wych: 
tel. 22 646 75 21 do  24

e-mail: forum@pcbmedia.pl 

Tragi Energetab w Bielsku-Białej – 11–13.09

Targi Agro Pomerania w Barzkowicach – 7–9.09

Dodatek specjalny Forum Budowlane ENERGETYKA

Dodatek specjalny Forum Budowlane ROLNICTWO

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Infrastruktury 
w Warszawie – 26–28.09

Agro Show w Bednarach – 20–23.09

Targi Kompozyt-Expo w Krakowie – 16–17.10

Konferencja „Dni Betonu” w Wiśle – 08–10.10

Centralne Targi Rolnicze w Warszawie – 29.11–01.12

Dodatek specjalny Forum Budowlane ROLNICTWO

Targi POL EKO SYTEM w Poznaniu – 23-25.10

Dodatek specjalny Forum Budowlane  
MASZYNY KOMUNALNE


