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Nowy sklep PKN
Od niedawna, tuż przy siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, funkcjonuje nowy
sklep, którego oﬁcjalnego
otwarcia dokonano 1 czerwca 2011 roku.
Uroczyste otwarcie miało kameralny charakter. Wzięło
w nim udział najwyższe kierownictwo PKN, członkowie
Prezydium Rady Normalizacyjnej oraz przedstawiciele instytucji współpracujących
z PKN, będący jednocześnie
jego klientami, m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Techniki Budowlanej,
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Nowy sklep jest swego rodzaju „wizytówką” i centrum
informacji PKN. Swoim umiejscowieniem, stylistyką i wyposażeniem wnętrza, zastosowanymi rozwiązaniami
architektonicznymi i informa-
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tycznymi jest odzwierciedleniem nowoczesności i potwierdzeniem otwartości PKN
na klienta – powiedział Tomasz Schweitzer, prezes PKN.
W sklepie można kupić nie tylko normy i produkty normalizacyjne, ale również zasięgnąć
informacji na temat systemu normalizacji dobrowolnej.
Można również bezpłatnie zapoznać się z treścią Polskich
Norm, korzystając ze specjalnej, nowoczesnej czytelni
norm – wystarczy jedynie wypełnić kartę informacyjną.
Założeniem uruchomienia nowego punktu sprzedaży było
przede wszystkim ułatwienie
klientom dotarcia do sklepu
oraz zwiększenia komfortu zakupu bezpośredniego. Warto
nadmienić, iż normy sprzedawane są w formie papierowej
i w wersji elektronicznej (na
płytach CD lub w formie pliku
do pobrania).
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Nowa strona frico.pl

Zmiany cenników

Producent m.in. kurtyn powietrznych, ﬁrma Frico, uruchomiła nową stronę internetową www.frico.pl

De Dietrich: zwyżka cen

De Dietrich informuje, że w celu skompensowania skutków
inﬂacji oraz rosnących cen surowców do produkcji z dniem
6 lipca 2011 roku wprowadza korektę cen katalogowych
oferowanych urządzeń o jednolity wskaźnik +2,5%, za wyjątkiem:
– gazowych wiszących kotłów klasycznych typoszeregu
ZENA MS oraz ich wyposażenia,
– pakietu kotła kondensacyjnego z podgrzewaczem 100 l
o symbolu MCR/II 24/BS100,
– gazowych wiszących kotłów kondensacyjnych typoszeregu Innovens MCA PRO 45-115,
– systemów kaskadowych LW, LV i RG do kotłów Innovens
MCA PRO 45-115.
Zmiana cen nie dotyczy cennika części zamiennych. Wszystkie zamówienia złożone do dnia 5 lipca 2011 roku włącznie,
realizowane będą na dotychczasowych zasadach, zgodnie
z aktualnie obowiązującym cennikiem 2011/1.
Vaillant: Od dnia 16.05. obowiązuje nowy cennik urządzeń
marki Vaillant.
Sanplast: Od dnia 1.05.2011 roku obowiązuje nowy cennik
wyrobów marki Sanplast.

Mistrz Biznesu dla Armatury Kraków
Kapituła konkursu organizowanego przez miesięcznik Businessman.pl wyróżniła
ﬁrmę Armatura Kraków SA tytułem Mistrza Biznesu w kategorii przemysł II (dobra konsumpcyjne). Naczelną ideą konkursu Mistrz Biznesu jest nagradzanie i propagowanie nowatorskich, a zarazem etycznych standardów i postaw w polskiej gospodarce.
Tytuł Mistrza Biznesu przyznawany jest ﬁrmom wyróżniającym się na rynku gospodarczym wynikami ekonomicznymi, śmiałością gospodarczej wizji, biegłością w zarządzaniu, radzeniem sobie z przeciwnościami, perspektywami, podbojem nowych rynków, również zagranicznych, talentem w doborze kadr oraz
społeczną odpowiedzialnością biznesu. W skład Kapituły Nagrody Mistrz Biznesu wchodzą osobistości świata polskiej gospodarki, administracji, polityki, mediów i prawa. Kapituła posiadająca niezbędne doświadczenie, wiedzę oraz orientację w polskim biznesie zapewnia wszechstronną ocenę kandydatów.

TG Instalacje
Warszawa –
przeprowadzka

W związku z rozwojem ﬁrmy, a także
zmianami sposobu obsługi klienta polegającymi na przeobrażeniu dotychczasowych działów obsługi klienta
w salony ekspozycyjne TG Express,
ﬁrma TG Instalacje ﬁlia ul. Chrzanowskiego 14 w Warszawie z dniem
6 czerwca zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Nowy adres to ul. Białołęcka 233 A, 03-253 Warszawa.
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15 lat Instal-Konsorcjum

W dniach 4–5 czerwca br.
w hotelu Andel’s w Łodzi, w 15.
roku działalności ﬁrmy Instal-Konsorcjum, odbyła się uroczysta konferencja jubileuszowa. W imprezie tej wzięli
udział właściciele, strategiczni dostawcy oraz pracownicy Instal-Konsorcjum, łącznie
ponad 230 osób.
Konferencję poprowadził
Artur Andrus z radiowej Trójki. Uroczystość rozpoczęła
się od powitania wszystkich
uczestników przez przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jerzego Zimona oraz prezesa zarządu Instal-Konsorcjum
Ryszarda Jędrzejewskiego.
Następnie prezes Ryszard
Jędrzejewski zaprezentował
działalność Instal-Konsorcjum, w szczególności cele
strategiczne, wyniki ﬁnansowe, działania handlowe
i marketingowe oraz zmiany,
jakie nastąpiły w składzie
hurtowni Instal-Konsorcjum
na przełomie ostatnich
pięciu lat.
Po tej części wręczono statuetki hurtowniom Instal-Kon-
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Viessmann przejmuje

sorcjum, które są w organizacji od początku jej istnienia:
– B&B Andrzej Bachmiński,
Jan Bobek sp. j. z Wrocławia,
– Heating-Instgaz sp. z o.o.
z Rzeszowa,
– Miedzik sp. z o.o. ze Szczecina,
– PHI Pamar Łyszczek Mariusz, Łyszczek Paweł sp. j.
z Bielska-Białej,
– Sanet Jolanta, Andrzej
Szostak sp. j. z Gdyni,
– Termeco Pajdowski i Tchórzewski sp. j. z Lublina.
Ponadto wręczono tabli-

ce dziękczynne dla twórców
i założycieli Instal-Konsorcjum: Andrzeja Bachmińskiego z B&B oraz Pawła Dziurgota z Heating-Instgaz.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część konferencji, podczas której
zabierali głos dostawcy, prezentując swoje ﬁrmy. Zostały również wręczone wyróżnienia specjalne i tablice
pamiątkowe dla dostawców,
z którymi ﬁrma współpracuje od 15 lat. W gronie tych
ﬁrm znalazły się:
– Comap Polska sp. z o.o.,
– Capricorn sp. z o.o.,
– Danfoss sp. z o.o.,
– Rothenberger Polska sp. z o.o.,
– Sanha Polska sp. z o.o.,
– Viega sp. z o.o.
Następnie zostały wręczone
tablice pamiątkowe pozostałym dostawcom. Miłe zaskoczenie nastąpiło przy prezentacji ﬁrmy Armatura Kraków, która postanowiła
wyróżnić Instal-Konsorcjum
i wszystkie nasze hurtownie,
wręczając statuetki krasnala instalatora Gaviusza, stworzonego jako symbol marki
GAVIA.
Wieczór uświetnił występ
solistki Teatru Wielkiego
w Łodzi, Bernadetty Grabias,
która swoim śpiewem przeniosła wszystkich obecnych
do świata opery.

HKB Ketelbouw

W maju bieżącego roku Viessmann Group przejął holenderskiego producenta kotłów grzewczych wysokoparametrowych oraz parowych, ﬁrmę HKB Ketelbouw B.V.
HKB specjalizuje się w wytwarzaniu kotłów o bardzo wysokich mocach, przeznaczonych do zastosowania w przemyśle. Dzięki temu przejęciu Viessmann mógł rozszerzyć zakres mocy oferowanych kotłów z wcześniejszych 20 MW
do 116 MW (120 ton pary na godzinę).
KHB Ketelbouw została założona w 1989 roku i ma dziś siedzibę w holenderskiej miejscowości Venlo. Głównym obszarem działalności ﬁrmy jest projektowanie, konstruowanie
oraz produkcja kotłów przemysłowych i systemów recyrkulacji ciepła, poprzez budowę instalacji, aż po budowę kompletnych kotłowni dla przemysłu. W minionym roku KHB
Ketelbouw wypracowało obrót w wysokości 15 milionów
euro. Firma zatrudnia 70 pracowników.
Ogromne know-how w budowie instalacji na całym świecie, które ﬁrma HKB zgromadziła przez lata swojej działalności, będzie wzbogacane w Grupie Viessmann. Dzięki
rozszerzeniu spektrum produktów przed sektorem instalacji przemysłowych w ﬁrmie Viessmann otwierają się nowe
perspektywy.
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Już po raz IV majowy Kongres

Zmiana cen wody i ścieków

W dniach 27–28 maja w Piasecznie pod Warszawą odbył się Kongres, w którym udział
wzięli uczniowie oraz absolwenci Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Warszawy, gmin:
Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków na okres
od 30 czerwca 2011 r. do 29 czerwca 2012 r. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
w budynku wielolokalowym wynosi 7,02 zł/miesiąc.

Akademii Viessmann

Do przedstawicielstwa ﬁrmy Viessmann w Piasecznie przyjechało łącznie ok. 90 uczniów
i absolwentów Akademii Viessmann. Już po raz czwarty mieli oni możliwość uczestnictwa
w tego typu spotkaniu. Jednym z poruszanych tematów była przyszłość branży grzewczej, perspektywy zawodowe
w jej obrębie oraz zyski z tego
płynące. Dyskutowano m.in.
o potrzebie nieustannego podnoszenia kwaliﬁkacji i samokształceniu, od którego zależy
konkurencyjność poszczególnego instalatora, czy właściciela ﬁrmy z branży grzewczej.
Celem Kongresu było również
zapoznanie uczestników z najnowszymi produktami marki Viessmann, przedstawienie im panujących trendów
oraz form współpracy praktykowanych w ﬁrmie. Spotkanie w Piasecznie było również
doskonałą okazją do integracji wszystkich uczniów i absolwentów Akademii.
Wśród przybyłych osób przeprowadzono ankietę mającą na
celu określenie potencjału Akademii Viessmann. Wyniki były
bardzo zadowalające. Z badania wynika, że jest duża motywacja uczniów do podnoszenia
kwaliﬁkacji, a także dalszego podejmowania nauki z chęci poszerzenia wiedzy. Większość
ankietowanych wyraziła także chęć podjęcia współpracy zawodowej z ﬁrmą Viessmann.
Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann już od 2003 roku kształci swoich słuchaczy. Podczas 2 lat nauki uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z zakresu nowoczesnych technik grzewczych. Jest to jedyna szkoła w Polsce o tym proﬁlu prowadzona przez producenta systemów
grzewczych – ﬁrmę Viessmann www.viessmann.pl

w Warszawie

Grupa odbiorców
gospodarstwa domowe
pozostali odbiorcy
cele przeciwpożarowe
zdroje

Ceny brutto
wody (zł/m3)

Ceny brutto za zbiorowe
odprowadzanie ścieków
(zł/m3)

Taryfa łącznie,
ceny brutto
(zł/m3)

4,32
4,32
3,02
3,02

5,65
5,65
–
–

9,97
9,97
3,02
3,02

Śniadanie Mistrzów z iBox Universal
W maju 2011 roku odbył się cykl
spotkań z instalatorami organizowanych przez Hansgrohe i Bims Plus w
dwunastu miastach Polski. Była to
kontynuacja akcji urodzinowej 10 lat
iBox universal.
Śniadania Mistrzów prowadził Arkadiusz Cieśla, szef działu technicznego ﬁrmy Hansgrohe. Podczas spotkań rozdane zostały nagrody za
największą sprzedaż iBox universal
w pierwszym kwartale 2011 roku.
Dwa pierwsze miejsca przypadły instalatorom z Wrocławia, a dwa kolejne – z Bydgoszczy.
Udział w Śniadaniu Mistrzów pozwalał każdemu z instalatorów na zakup trzyelementowego zestawu produktów Hansgrohe w atrakcyjnej cenie, a obecnie mają oni dodatkowy specjalny rabat na określony pakiet produktów.
iBox universal to jeden, uniwersalny element instalacyjny do montażu podtynkowego.
Można na nim zamocować różne rozwiązania zewnętrzne – od baterii prysznicowej, po termostat czy panel.

