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“Przegląd Budowlany” is a scientific and technical magazine
with over 80 years of tradition, addressed to engineers active in
the construction field. “Przegląd Budowlany” (Builders review)
presents elaborates and reviews related to new technologies,
specialist articles devoted to the most recent solutions and
research results from the general construction field, as well
as information on new products, construction materials and
technologies. The magazine is published by Polish Association
of Engineers and Construction Technologists.
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