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REKOMENDACJA 
 

Towarzystwo Oświatowe PROFIL jest jednostką szkoleniową działającą od 1994 

roku. Obecnie prowadzimy liczne szkolenia m. in. w zakresie wyceny nieruchomości, obrotu 

i zarządzania nieruchomościami, kosztorysowania w budownictwie oraz kursy dla audytorów 

i certyfikatorów energetycznych. Zajmujemy się również wykonywaniem świadectw 

charakterystyki energetycznej budynku. 

Przetestowaliśmy wiele programów do wykonywania certyfikatów. Wybraliśmy 

najlepszy z nich, tj. rodzinę programów ArCADia firmy INTERsoft.  

Programy są czytelne i łatwe w obsłudze. Uwzględniają różnorodne potrzeby 

użytkowników - przydatne są przy wykonywaniu świadectw energetycznych dla wszystkich 

rodzajów budynków. Użytkownicy w korzystnej cenie otrzymują profesjonalne narzędzie 

służące nie tylko do wykonywania certyfikatów energetycznych, ale również audytów 

energetycznych dla potrzeb termomodernizacji. Wersja ArCADia - TERMO  GO jest 

rewelacyjnym połączeniem programu obliczającego świadectwa energetyczne z programem 

projektowym IntelliCAD. Użytkownik ma do dyspozycji rozbudowane biblioteki elementów 

budowlanych, co ułatwia tworzenie projektu, wzbogaca program i stanowi jego kolejny atut. 

Osoby korzystające z programu AutoCAD znajdą także wersję odpowiednią dla siebie. 

W czasie naszych szkoleń z zakresu energetyki budynku zapoznajemy słuchaczy z 

wszystkimi wersjami programu ArCADia - TERMO i przygotowujemy ich do biegłego 

posługiwania nimi na co dzień.  

Polecamy rodzinę programów ArCADia specjalistom z branży audytów 

energetycznych jako narzędzie o ogromnych możliwościach i najlepszym stosunku 

możliwości do ceny.  

                                                                              Z poważaniem 

 

  Prezes 


