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Jeden z największych dostawców urządzeń i komponentów do 
chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce – Termo Schiessl Spółka z o.o. – 
został oficjalnym partnerem firmy Panasonic. 
Dystrybutor ma obecnie w swojej ofercie kilka tysięcy wyrobów od 
kilkudziesięciu producentów z branży chłodnictwa, klimatyzacji i 
pomp ciepła. 
Teraz do asortymentu Termo Schiessl dołączyły produkty Panasonic. 
Na polskim rynku Termo Schiessl działa od 1997 roku. Wchodzi w 
skład Grupy Schiessl, jednego z największych europejskich hurtowni-
ków w branży chłodnictwa i klimatyzacji. Firma ma osiem oddziałów 
na terenie całej Polski. W każdym znajduje się magazyn i punkt dys-
trybucji urządzeń, komponentów, części zamiennych oraz akceso-
riów chłodniczo-klimatyzacyjnych. 

Termo Schiessl  
nowym dystrybutorem Panasonic

Prefabrykowane grupy pompowe ułatwiają połączenie kotła z 
instalacją i znacznie skracają czas wykonania kotłowni. Dodat-
kowymi argumentami za ich stosowaniem jest zredukowanie 
przestrzeni zajmowanej przez armaturę i pompy oraz estetycz-
ny wygląd zmontowanej całości. Nowoczesna kotłownia pozo-
staje miejscem zlokalizowania źródła ciepła dla budynku, pełni 
jednak coraz częściej wiele innych funkcji użytkowych. Estetyka 
pomieszczenia kotłowni zaczyna odgrywać dużą rolę przy jego 
projektowaniu. Grupy pompowe ułatwiają spełnienie wyma-
gań inwestora i architekta.
Firma Oventrop zaplanowała na okres jesienny promocyjną 
sprzedaż grup pompowych Regumat. Atrakcyjne ceny w pro-
mocji mają na celu przekonanie instalatorów do zakupu i prze-
ćwiczenia nowej techniki, w przyszłości pozyskanie ich do roli 
propagatorów szerszego jej stosowania. Jako produkt uzupeł-
niający Oventrop oferuje w promocji również atrakcyjny cenowo regulator pogodowy, 
pozwalający uzależnić temperaturę zasilania instalacji od temperatury zewnętrznej. To 
rozwiązanie zdecydowanie podnosi komfort wewnętrzny budynku i zapewnia bardziej 
ekonomiczną pracę instalacji. Promocja obejmować będzie następujące produkty: Re-
gumat S-130, Regumat M3-130, Regumat F-130, Regumat RTA-130, Regtronic EH, rozdziela-
cze do grup pompowych.
Promocję przewidziano na okres od 1 września do 31 grudnia 2011. 

OVENTROP – promocja  
grup pompowych Regumat

Rockwool Polska otrzymał w czerwcu tego roku certyfikat ISO 14001:2004. Uzyskanie 
tego certyfikatu jest w dużym stopniu następstwem funkcjonującego od lat w organiza-
cji wewnętrznego standardu w zakresie zarządzania środowiskowego. Podstawowe za-
łożenia, na których opierają się działania w zakresie systemu zarządzania środowisko-
wego, to identyfikacja aspektów środowiskowych. 
W trakcie weryfikacji przeanalizowano istniejące w Rockwool Polska aspekty i wynikają-
ce z nich cele, zadania i programy środowiskowe. Jednocześnie sprawdzono procedury 
planowania, realizacji, monitorowania i działania w obszarach związanych z procesem 
produkcji, magazynowania, informowania i dostępu do informacji czy inwestowania.

Rockwool z certyfikatem 
ISO 14001:2004

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań,
www.glendimplex.pl, www.dimplex.pl

Największy wybór

pomp ciepła

w Polsce

solanka-woda woda-woda powietrze-woda
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…w Warszawie
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
O/W oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/W w 
porozumieniu z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynie-
rów Budownictwa zapraszają na kurs przygotowu-
jący do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
prowadzony przez wybitnych specjalistów – rzeczo-
znawców budowlanych, wykładowców wyższych 
uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej. 
Terminy kursu: 
- I termin:  15, 16, 21, 22, 23 października 2011 r.
- II termin: 29, 30 października 4, 5, 6 listopada 2011r. 
Dodatkowo jeden dzień w terminie 19 lub 20 listopa-
da 2011r. – zajęcia z podziałem na specjalności.
Tematyka kursu: Prawo budowlane; Certyfikacja, 
aprobaty, dopuszczenie do obrotu, normy; Warun-
ki techniczne, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie; Użytkowanie budynków; Samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dozór 
techniczny; Pozwolenia na budowę. Rozbiórki; Pra-
wo geodezyjne; Kodeks Postępowania Administra-
cyjnego; Kodeks Cywilny; Ustawa o samorządach 
zawodowych; BHP; Przepisy ppoż.; Konstrukcje bu-
dowlane; Przepisy dot. instalacji elektrycznych i tele-
komunikacyjnych; Przepisy dot. instalacji gazowych; 
Sieci, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne i 
ochrona środowiska; Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, 
wentylacja i klimatyzacja; Drogi i mosty.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MOIIB, przy 
ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie. Koszt kursu – 1450 zł + 
VAT 23%. 
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykłado-
we pytania testowe, akty prawne, catering (obiad, 
kawa, herbata, ciastka).
Informacje: PZITB O/W – tel. 22 827 25 76, biuro@pzitb.
com.pl; MOIIB – tel. 22 300 05 75, maz@piib.org.pl

Kursy przygotowujące do egzaminu 
na uprawnienia budowlane…

…w Łodzi
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) 
Oddział w Łodzi planuje zorganizować kolejną edycję kur-
sów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane w specjalności ogólnobudowlanej.
W ramach 142 godzin wykładów na każdym z kursów omó-
wione zostaną zagadnienia z prawa budowlanego, przepi-
sów techniczno-budowlanych podstawowych specjalności 
budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i środowiska, cer-
tyfikacji, normalizacji, stosowania wyrobów budowlanych, 
prawa zamówień publicznych itp. 
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, 
zawierający wymagane do egzaminu przepisy prawne. 
Wykłady będą się odbywać w siedzibie Łódzkiej Okręgowej 
IIB w Łodzi przy ul. Północnej 39. 
We wrześniu 2011 uruchomione zostaną następujące kursy:
• podstawowy z zajęciami od poniedziałku do czwartku 
(od godz. 16.15) po 3 lub 4 godziny oraz jedno spotkanie w 
sobotę o godz. 9.15 (6 godz.). Termin kursu: od 8 września do 
15 listopada 2011 r.
• weekendowy odbywać się będzie od piątku od godz. 
16.30 (po 3 lub 4 godz.) do niedzieli (sobota i niedziela od 
godz. 9.15 – po 6 godz.). Termin kursu: od 9 września do 13 li-
stopada 2011 r.
Koszt uczestnictwa w kursie podstawowym – 2600 zł, week-
endowym – 3000 zł.
Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz 
członkowie okręgowej IIB mają możliwość skorzystania z 
opłaty ulgowej. 
Zapisy są przyjmowane na bieżąco:
• w biurze Zespołu Rzeczoznawców o/ł PZITB Łódź,  
ul. Piotrkowska 94, VI piętro, pokój 62, 
• tel. 42 630 10 25 lub 697 698 080,
• za pomocą poczty elektronicznej (kursy_pzitb@tlen.pl), 
wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stro-
nie internetowej http://www.pzitb.lodz.pl/kursy.html. 

Zgodnie z unijnym prawem od 1 września zabroniona jest sprzedaż żaró-
wek o mocy 60 watów. Tradycyjna żarówka zdaniem UE jest mało eko-
logiczna – produkuje za dużo ciepła i pobiera za dużo energii. Ma być 
zastąpiona przez tzw. energooszczędne żarówki, które, jak przekonu-
ją urzędnicy UE, mimo swojej wyższej ceny, są bardziej wydajne i mają 
mniejszy wpływ na środowisko. Energooszczędne żarówki mają jednak 
wielu przeciwników, według których dają gorsze światło i wbrew zapew-
nieniom producentów szybciej się przepalają. Poza tym żarówki energo-
oszczędne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, bo zawierają toksyczną 
rtęć. Alternatywą dla świetlówek kompaktowych mają być żarówki dio-
dowe, popularnie nazywane LED-ami. 

Koniec tradycyjnych żarówek 60 W

Firma Hewalex została nagrodzona Certyfikatem Wiarygodności Bizne-
sowej. Tym samym dołączyła do grona firm o najwyższej i wysokiej oce-
nie stabilności wystawianej według D&B Poland. Certyfikat daje gwa-
rancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym 
warto nawiązywać kontakty han-
dlowe. Wyróżnienie przyznawa-
ne przez Dun & Bradstreet Poland, 
honorowane jest na całym świe-
cie i przyczynia się do zwiększenia 
atrakcyjności rynkowej firmy.

Hewalex z Certyfikatem 
Wiarygodności Biznesowej

Firma Flowair zamieściła nowy program doboru mocy urządzeń. W pro-
gramie, w stosunku do poprzedniej wersji: dokładniej zdefiniowano cha-
rakterystyki obiektu (np. wybór rodzaju dachu, uwzględnienie istnieją-
cego ogrzewanego budynku do wyliczeń), rozbudowano opcję wyboru 
trybu wentylacji (mechaniczna, grawitacyjna), uwzględniono odzysk 
ciepła przy wyliczaniu całkowitego ciepła potrzebnego do podgrzania 
powietrza wentylacyjnego, przygotowano dokładniejszy algorytm wy-
liczania strat ciepła budynku. Program zyskał ciekawą szatę graficzną, 
a wyniki uzyskane z obliczeń będzie można wydrukować wraz z kartami 
katalogowymi wybranych urządzeń.
www.flowair.pl/kalkulator

Flowair: program 
doboru mocy urządzeń
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Firma Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., dystrybutor na rynek polski 
pomp ciepła typu Split marki KVS, uruchomiła promocyjny  
System Premii Ekologicznych przyznawanych przy zakupie 
pomp ciepła typu Split marki KVS.
Wszystkie osoby, które w okresie trwania promocji zakupią pompę 
ciepła Split KVS, otrzymają Premię Ekologiczną wysokości 1000 zł.
Promocja trwa od 1 września do 30 listopada 2011 r. 
Promocja skierowana jest do końcowych użytkowników, którzy w 
okresie obowiązywania promocji dokonają zakupu pompy ciepła 
Split KVS za pośrednictwem jednego z Dystrybutorów Glen Dim-
plex Polska Sp. z o.o. 
Szczegółowe zasady promocji znajdują się w regulaminie promo-
cji dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na www.glendim-
plex.pl 

UWAGA! Czas pro-
mocji ograniczony – 
nie czekaj, skorzystaj 
już dziś!

Pobierz: 

Ulotka o pompach ciepła powietrze 
/woda tupu Split marki KVS

Akcję Dom Modelowy organizuje zespół składający się z pracowni projektowej, firmy 
aranżującej wnętrza i firmy budowlanej, kierowany przez Grupę 7point. Dołączyli do niej 
znani producenci materiałów i technologii budowlanych oraz wnętrzarskich. Na potrze-
by akcji opracowano projekt domu – prostego, funkcjonalnego, uniwersalnego – który za-
interesuje inwestorów indywidualnych. Dom wybudowany został na terenie Parku Handlo-
wego Janki, a jego ekspozycja potrwa od sierpnia 2011 do maja 2012.
Junkers przystąpił do akcji Dom Modelowy, przekazując na wyposażenie budynku urzą-
dzenia techniki grzewczej: kocioł kondensacyjny Cerapur Modul Solar w połączeniu z 
dwoma kolektorami słonecznymi linii Comfort.
Celem akcji Dom Modelowy jest edukacja i poradnictwo w zakresie realizacji budowy 
domu adresowane głównie do inwestorów indywidualnych. Budowa domu w Jankach 
krok po kroku prezentowała etapy powstawania domu jednorodzinnego. Teraz dom jest 
otwarty do zwiedzania dla każdego, kto chce osobiście poznać technologie i produkty 
wykorzystane w procesie budowy i urządzania domu. 

Junkers partnerem Domu Modelowego

W dniach 12-14 października 2011 r. odbędą się 
SHKG – Branżowe Targi Techniki Sanitarnej i Grzew-
czej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków 
w Lipsku – to ważna w Niemczech Wschodnich 
oraz Europie Środkowej impreza wystawiennicza 
dla branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej.
Dzięki organizowanym równocześnie targom EFA 
– Branżowym Targom Techniki dla Budynków, 
Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji, 
w jednym miejscu i czasie zaprezentowana zosta-
nie pełna oferta usług i produktów z zakresu efek-
tywnej gospodarki energetycznej, techniki sani-
tarnej, grzewczej, klimatyzacyjnej oraz techniki 
dla budynków.
Więcej www.targilipskie.pl

Branżowe Targi  
Techniki Sanitarnej i 
Grzewczej oraz Klimatyzacji 
i Automatyzacji Budynków 
w Lipsku

Glen Dimplex przyznaje Premie Ekologiczne na pompy ciepła  

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/artykul/glen-dimplex-przyznaje-premie-ekologiczne-na-pompy-ciepla/#nasza_tresc
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Halę magazynową za rok w Niemczech postawi firma Roth, 
właściciel międzynarodowej grupy Roth Industries GmbH & 
Co., producent systemów branży grzewczej i sanitarnej. 
20.07.2011 roku odbyła się uroczystość symbolicznego wbi-
cia łopaty pod tę budowę. 
W uroczystości wzięli udział Manfred Roth – obecny właści-
ciel oraz jego dzieci Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jaeger 
i Anne Kathrin Roth, którzy rozpoczęli pracę przy boku ojca 
i dołączyli do zarządu firmy Roth w 2004 r.  
Wolno stojąca hala magazynowa 120 m długości x 40 m 
szerokości, co daje razem powierzchnię 5000 m2, znajdo-
wać się będzie dokładnie w centrum istniejących już za-
kładów produkcyjnych Roth. Jej celem będzie zapewnie-
nie magazynowania i dostaw własnych produktów dla 24 
oddziałów Roth z całej Europy, w tym Polski, Francji, Włoch, 
Danii, Hiszpanii, Austrii. Obecnie ładowanych i rozładowy-
wanych rocznie jest 19 000 pojazdów (samochodów cięża-
rowych i dostawczych). Na dobę przeciętnie 72 pojazdy, w 
szczycie 95. Nowe Centrum Logistyczne będzie w stanie po-
radzić sobie w przypadku planowanego znacznego wzrostu 
sprzedaży w najbliższych latach. Tylko w tym roku w Niem-
czech odnotowano znaczny przyrost o 20%. Roth dostarczy 
dla klientów pełną gamę swoich systemów (pompy ciepła, 
systemy ogrzewania i chłodzenia podłogowego, systemy in-
stalacji rurowych, systemy solarne, zbiorniki na wodę i olej 
opałowy). Łącznie jest to około 15 000 produktów, z czego 
w przeważającej ilości produkowane są one bezpośrednio 
w zakładach produkcyjnych Roth w Niemczech w Buche-
nau.
Zgodnie z filozofią firmy Roth, którą obrazuje krąg energii ze 
źródeł odnawialnych, Słońca, Ziemi, powietrza… hala zosta-
nie wybudowana z uwzględnieniem najwyższych standar-
dów z zakresu ekologii, z zastosowaniem własnych produk-
tów – kolektorów słonecznych i pomp ciepła. W ten sposób 
budynek wyprodukuje energię w ilości mogącej pokryć za-
potrzebowanie 25 domów jednorodzinnych. Przyjazna dla 
środowiska alternatywa stosowania źródeł energii odna-
wialnych pozwoli zmniejszyć 190 ton emisji CO2 do atmosfe-
ry rocznie.

„Do czasu zakończenia budowy Centrum Logistycznego do-
łożymy wszelkich starań, aby zapewnić skuteczny przepływ 
towarów do Klienta” – zapewnia szef Roth Werke Franz Kind.  
Manfred Roth: „Budowa hali zwraca uwagę na ciągły i dy-
namiczny rozwój koncernu. A zaopatrzenie budynku w ener-
gię ze źródeł odnawialnych poprzez swoje produkty, bę-
dzie doskonałym żywym przykładem dla naszych klientów 
– handlowców i projektantów”.
Koszt inwestycji pochłonie łącznie 5 mln euro. 

Poznaliśmy finalistów ogólnopolskiego konkursu organizo-
wanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego „Dobry 
Wzór”. Jednym z nich została firma INSTAL-PROJEKT z grzał-
ką HOT², zaprojektowaną przez zespół składający się z Miko-
łaja Wierszyłłowskiego, Wojciecha Barańskiego i Przemysła-
wa Stawickiego. 
Wszystkie produkty i usługi nagrodzone w tegorocznej edy-
cji konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Instytutu. Będzie je można również oglądać na specjalnej 
pokonkursowej wystawie w Instytucie Wzornictwa Przemy-
słowego, która potrwa od 22 września do 22 listopada 2011.
Grzałkę HOT² charakteryzuje wyjątkowo niskie zużycie ener-
gii elektrycznej – w trybie czuwania pobiera jej 80 razy 
mniej niż inne dostępne na rynku produkty. Jest to zasługa 
zaawansowanego układu sterującego, pozwalającego na 
obniżenie poboru energii do minimum. 
HOT² wyróżnia się prostym, intuicyjnym sterowaniem oraz 
możliwością wykorzy-
stania automatycz-
nych trybów pracy (mi-
kroprocesorowy moduł 
sterujący). 
Poza tym ma rozbu-
dowaną autodiagno-
stykę działania (m.in. 
sygnalizacja awarii 
urządzenia lub otwar-
cia obiegu wody) i za-
bezpieczenie przed 
przegrzaniem. Je-
śli można mówić o in-
teligentnych urzą-
dzeniach, to HOT² z 
pewnością się do nich 
zalicza. Grzałka do-
stępna jest w dwóch 
kolorach: białym i 
czarnym.

Grzałka HOT² finalistą 
konkursu Dobry Wzór 2011

Roth stawia nowe Centrum Logistyczne 
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Targi RENEXPO, Forum Energetyki Odnawialnej i…  
nowy Związek Pracodawców FEO 
W ramach targów RENEXPO (26-28.10.2011) 
odbędzie się konferencja Forum Energetyki 
Odnawialnej 2011 – Biznes i przemysł dla zie-
lonej gospodarki (26.10.2011) w Centrum EXPO 
XXI w Warszawie ul. Prądzyńskiego 12/14). 
Konferencja będzie inauguracyjnym spotkaniem 
Związku Pracodawców Forum Energetyki 
Odnawialnej. 
Partnerem wydarzenia jest Polska Konfedera-
cja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz 
Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Program Forum
12.00 – 12.15 Rejestracja
12.15 – 12:30 Otwarcie konferencji

Grzegorz Wiśniewski – prezes ZP FEO
Henryka Bochniarz – prezydent PKPP Lewiatan
Przedstawiciel organizatora Targów RENEXPO
SESJA 1 Polityka i regulacje
12.30 – 12.45 Ustawa o odnawialnych źródłach 
energii
Janusz Pilitowski – dyrektor Departamentu Ener-
getyki w Ministerstwie Gospodarki
12.45 – 13.00 Funkcjonalność i skuteczność instru-
mentów wsparcia energetyki odnawialnej
Marek Woszczyk – prezes URE*
13.00 – 13.15 Obecna i przyszła rola funduszy 
ekologicznych w finansowaniu energetyki odna-
wialnej
Jan Rączka – prezes NFOŚiGW

SESJA 2 Biznes i przemysł OZE: propozycje, 
postulaty, opinie
13.15 – 13.25 Czarna lista barier w energetyce 
odnawialnej; jak ją skrócić i gdzie przyciąć
Grzegorz Wiśniewski
13.25 – 13.50 Jaka ustawa OZE? Założenia ZP 
FEO i uwagi do projektu rządowego:
Zielona energią elektryczna: Andrzej Kaczmar-
czyk 
Zielone ciepło: Ernest Kuliczkowski 
Mikroźródła i mikrogeneracja: Zdzisław Ząber 
Produkcja urządzeń dla OZE: Roman Długi 
System szkoleń i certyfikacji instalatorów: Zenon 
Laszuk 
13.50 – 14.30 Forum Dyskusyjne

Wystąpienia zaproszonych gości i głosy uczestni-
ków konferencji
14.30 – 14.40 Podsumowanie; zaproszenie do 
współpracy z ZP FEO
14.40 – 16.00 Koktajl; rozmowy biznesowe i zwie-
dzanie targów

ZP FEO powstał w maju 2011 roku, w okresie two-
rzenia w Polsce nowych podstaw prawnych roz-
woju energetyki odnawialnej, w celu kształ-
towania warunków do zwiększania udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energe-
tycznym Polski i UE i rozwoju zielonych techno-
logii. Związek stanowi otwarte forum wymiany 
informacji służące budowaniu rzetelnego wize-
runku energetyki odnawialnej i zielonej gospo-
darki oraz stanowi platformę ochrony interesów 
członków. Członkami Związku są m.in. produ-
cenci urządzeń dla energetyki odnawialnej, 
słonecznej, wiatrowej, biomasy oraz niezależni 
wytwórcy „zielonej” energii w sposób zdecen-
tralizowany, w większości małe i średnie przed-
siębiorstwa, a także firmy otoczenia zielonego 
biznesu i innowacji.
Najważniejsze zadania Związku
1. Promowanie interesów gospodarczych i spo-
łecznych zrzeszonych pracodawców.
2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawo-

dawstwa dotyczącego interesów zrzeszonych 
pracodawców.
3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki spo-
łecznej i ekonomicznej organów władzy pu-
blicznej dotyczącej interesów zrzeszonych pra-
codawców.
4. Występowanie do organów posiadających 
inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opi-
niami w zakresie aktów prawnych dotyczących 
interesów zrzeszonych pracodawców w zakresie 
stosunków pracy i polityki gospodarczej.
5. Przedstawicielstwo zawodowe i gospodarcze 
wobec organów władzy publicznej oraz orga-
nizacji krajowych i zagranicznych o charakterze 
gospodarczym i zawodowym.
6. Współdziałanie z innymi organizacjami pra-
codawców.
7. Wspieranie doskonalenia kwalifikacji zawodo-
wych członków Związku lub innych osób działa-
jących na rzecz energetyki odnawialnej i zielo-
nej gospodarki.

8. Prowadzenie badań, przechowywanie i prze-
kazywanie informacji w zakresie dotyczącym 
pracodawców.
9. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i 
wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodaw-
ców i organizacji pracodawców.
10. Prowadzenie działalności na rzecz podnie-
sienia jakości wyrobów energetyki odnawialnej i 
zielonej gospodarki.
11. Współpracę z organizacjami międzynarodo-
wymi.
12. Prowadzenie działalności informacyjnej 
kształtującej rzetelny obrazu energetyki odna-
wialnej i zielonej gospodarki.
Członkowie Założyciele  
– reprezentanci organów ZP FEO:
Zarząd:
Grzegorz Wiśniewski – prezes zarządu
Roman Długi – wiceprezes zarządu
Andrzej Kaczmarczyk – wiceprezes zarządu
Ernest Kuliczkowski – wiceprezes zarządu

Komisja Rewizyjna: Georg Hotar, Zenon Laszuk
Rada: Sebastian Paszek (przewodniczący), Bo-
gusław Łyczba, Witold Jabłoński, Zdzisław Zą-
ber, Boguslawa Cimoszko- Skowroński
Do ZP FEO należą: CMS Corporate Manage-
ment Services, ASKET, Ecojura, Opa – Labor, Ra-
pid, Ulrich, Bachus, Dr Ząber, Photon Energy Pol-
ska, IEO, Cleantech Poland, Watt

Związek Pracodawców
Forum Energetyki Odnawialnej
ul. Flory 9/4 00-586 Warszawa
www.zpfeo.org.pl

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) – nowa organizacja na polskim rynku

Osoby zainteresowane udziałem oraz uzyska-
niem dodatkowych informacji prosimy o kon-
takt z organizatorami: zpfeo@zpfeo.org.pl
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://www.renexpo-warsaw.com/288.html

* w trakcie potwierdzania

Info www@
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„informacje handlowe” rzeczywistość 
moc kolektora – wyznacznik 
użyteczności urządzenia

w przypadku kolektorów parametr bardzo zmienny, osiągany w najlepszych warunkach, a przez to teoretyczny

uzysk energii z kolektora 
np. do 890 kWh/m2a; 
gwarantowany uzysk 525 
kWh/m2a

wielkość odniesiona do innych warunków klimatycznych (i warunków laboratoryjnych) lub dotyczy samego urządzenia, bez 
uwzględnienia innych elementów instalacji; rzeczywiste warunki pracy: dla najlepszych kolektorów do 600 kWh/m2a (kolektory 
próżniowe rurowe jednościenne, przepływ bezpośredni), najlepsze płaskie ok. 450 kWh/m2a, przeciętne kolektory rurowe dwuścienne 
z rurką ciepłą ok. 400 kWh/m2a

sprawność kolektora 
przedstawiana w postaci 
absorpcji 95% i emisji 5%

dane dotyczą samego absorbera (parametry osiągane przez każdy absorber selektywny) – nie mają nic wspólnego ze sprawnością 
osiąganą przez kolektor; nie uwzględnia się powłoki szklanej, pustki powietrznej, sposobu łączenia absorbera z orurowaniem, jak też 
mechanizmu przekazywania ciepła do czynnika roboczego

sprawność kolektora wynosi 
np. 81%

jest to sprawność optyczna tzn. sprawność dla przypadku, w którym temperatura absorbera i otoczenia jest ta sama – wielkość 
teoretyczna

powierzchnia kolektora 
wynosi np. 2,5 m2

nie ma informacji, o jakiej powierzchni jest mowa; najczęściej dotyczy ona powierzchni brutto – po obrysie zewnętrznym, nie ma ona 
znaczenia przy określaniu uzysku energii z kolektora (w szczególności dla kolektorów próżniowych stosunek powierzchni użytkowej 
do całkowitej może wynosić ok. 60%!) 

Jak kupić, aby się nie wygłupić?

Zakup kolektora 
słonecznego  
– praktyka rynkowa  
a rzeczywistość

  krystian kurowski*

Zakup kolektora powinien być poprzedzony analizą rynku pod względem 
dostępnych rozwiązań i dostawców urządzeń. Sprawą podstawową jest 
określenie wiarygodności producenta/importera oraz jakości oferowanych 
kolektorów. Najlepszą metodą sprawdzenia wiarygodności są referencje, 
jakimi może pochwalić się dany dostawca (gdzie zamontowane, jak się 
sprawdzają). Jakość produktu można określić między innymi wizualnie. 
Kolektor winien mieć estetyczny wygląd, a absorber charakteryzować się 
jednorodnością powierzchni.

  Warto dowiedzieć się, sprawdzić czy ko-
lektor dostosowany jest do polskich warun-
ków klimatycznych (duże wahania tempera-
tury, grad, ograniczona ilość promieniowania 
słonecznego w miesiącach zimowych). 
Kolektory z krajów południowych (np. Turcji), 
często nie są dostosowane do wartości tem-
peratury panujących w Polsce (np. ze wzglę-
du na ograniczoną izolację), również powłoki 
pochłaniające muszą spełniać wyższe wy-
magania, zmienne warunki pogodowe wy-
muszają bowiem stosowanie lepszych mate-
riałów i większej staranności wykonania, a w 
szczególności:
• zabezpieczenie kolektora od warunków ze- 
    wnętrznych – powłoka przeźroczysta, obu- 
    dowa – zabezpieczenie przed wilgocią;
• wytrzymałość mechaniczna na uderzenie 
    w przegrodę przeźroczystą (np. grad);
• rodzaj absorbera – wysokiej jakości, trwały  
    – selektywny. W takim przypadku można  
    spodziewać się wyższych uzysków.
Najważniejszym parametrem praktycznym 
charakteryzującym kolektor słoneczny jest 
wydajność energetyczna (cieplna) w od-

Informacje, które można uzyskać od dostawców urządzeń a rzeczywistość

* Krystian Kurowski, ekspert z zakresu OZE i poszanowania energii
taking care of energy and environment
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niesieniu do powierzchni czynnej. Należy 
pamiętać, aby była ona odniesiona do wa-
runków panujących w Polsce i była… wia-
rygodna. Kolektory słoneczne w warunkach 
laboratoryjnych osiągają sprawności z zakre-
su od 64% (słabe kolektory próżniowe) nawet 
do grubo ponad 80% w przypadku dobrych 
kolektorach płaskich i podobnie najlepszych 
kolektorów próżniowych (z przepływem bez-
pośrednim, metalowym absorberem w po-
staci „stripa”– paska blachy i szklaną rurą 
jednościenną).
Z punktu widzenia inwestora istotna jest dłu-
gość gwarancji oraz czas eksploatacji bez 
zmniejszenia wydajności. Nie mniej waż-
ny jest rzeczywisty okres niezawodnej pracy 
urządzenia. Lekki, kompaktowy kolektor z ła-
twym podłączeniem hydraulicznym i pewny-
mi uchwytami gwarantuje zadowolenie firmy 
wykonawczej i inwestora. 
Uwaga na niektóre kolektory z Dalekiego 
Wschodu!
Kolektory z Azji (głównie chińskie), nie spraw-
dzają się często w naszych warunkach. Urzą-
dzenia te budowane są z przeznaczeniem 
dla danych warunków użytkowania. Najczę-
ściej dla rejonów o dużym, stałym natężeniu 
promieniowania słonecznego, dla terenów z 
przewagą promieniowania bezpośredniego 
i brakiem opadów śniegu. Kolektory takie w 
warunkach Polski o klimacie zgoła odmien-
nym są prawie bezużyteczne, tu bowiem 
słońca nie ma za dużo, a promieniowanie 
jest bardzo niestabilne ze znaczącym udzia-
łem promieniowania rozproszonego i ujem-
ną temperaturą. Korzystny stosunek ceny 
produktu u producenta z Dalekiego Wscho-
du do cen „krajowych”, jak też „bełkot mar-
ketingowy” bazujący na półprawdach lub 
wręcz kłamstwie przyczyniają się do zalewa-
nia rynku tandetnymi produktami.  

je w czasie rzeczywistym adaptacji armatury 
gazowej do zasilającego kocioł gazu.
Szeroki zakres efektywnej, płynnej modula-
cji mocy palnika 1:5 znacząco zmniejsza ilość 
startów i wyłączeń palnika. Kocioł wyposa-
żony w płynnie modulowany palnik MatriX 
pracuje efektywnie przez cały okres sezonu 
grzewczego. Szczególnie jest to zauważalne 
w okresie przejściowym, kiedy kotły z palnika-
mi MatriX zużywają zauważalnie mniej gazu 
niż typowe rozwiązania spotykane na rynku.
 
Nagrody
Palnik MariX jest uniwersalnym rozwiązaniem, 
znajduje on zastosowanie zarówno w wiszą-
cych, jak i stojących kotłach kondensacyj-
nych o małej i dużej mocy grzewczej. 
Systemy grzewcze, w których został wykorzy-
stany zdobyły wiele międzynarodowych na-
gród i certyfikatów. MatriX otrzymał m.in. 
tytuł „Kluczowej technologii ochrony śro-
dowiska w przemyśle 1993/1994”, przyzna-
ny przez Niemieckie Zrzeszenie Przemysłowe, 
a później także Zrzeszenie Przemysłowe przy 
Unii Europejskiej. Natomiast kocioł Vitodens 
300-W z planikiem MatriX i systemem Lamb-
da Pro Control został najlepszym produktem 
wśród wiszących, gazowych kotłów konden-
sacyjnych w teście porównawczym fundacji 
Siftung Warentest.  

Palnik MatriX  
ma już 20 lat 

 Paweł Kowalski

Dwadzieścia lat temu firma Viessmann opatentowała  
i wyprodukowała innowacyjny palnik gazowy MatriX,  
który stanowi serce kotłów kondensacyjnych z najwyższej  
półki. Ze względu na unikalną konstrukcję i sposób pracy jest on 
„kamieniem milowym” rozwoju techniki grzewczej.

  Historia palnika MatriX doskonale obrazu-
je zmiany, jakie zachodziły w branży grzew-
czej od początku lat dziewięćdziesiątych. 
Najpierw MatriX miał postać atmosferycz-
nego palnika jednostopniowego, dziś jest to 
wentylatorowy palnik modulowany z unikal-
nym układem kontroli spalania Lambda Pro 
Control, który poprzez stały monitoring prą-
du jonizacji w płomieniu palnika płynnie do-
pasowuje skład mieszanki gazowo-powietrz-
nej, aby wykorzystać całą energię zawartą 
w spalanym paliwie. 

Budowa palnika
Istotą palnika Matrix jest uformowana w 
kształcie półkuli siatka spleciona ze specjal-
nej, wyjątkowo odpornej termicznie stali szla-
chetnej. Siatka ta żarzy się, oddając ciepło 
do powierzchni grzewczej kotła drogą pro-
mieniowania, w wyniku czego temperatu-
ra spalania jest znacznie niższa niż w typo-
wych palnikach. Również w odróżnieniu od 
typowych palników, siatka MatriX o kształcie 
półkuli nie ma sztywnych połączeń. Jej po-
wierzchnię wykonano bez spawania, dzię-
ki czemu skutecznie kompensuje naprężenia 

powstające podczas rozgrzewania i wychła-
dzania urządzenia. Wpływa to bardzo ko-
rzystnie na długą żywotność i bezawaryjną 
pracę palnika oraz sprawia, że palnik na-
dal znajduje się wśród najbardziej innowacyj-
nych urządzeń tego typu. Materiały i sposób 
wykonania palnika MatriX zapewniają długą 
trwałość kotła i bezawaryjną, niemal niesły-
szalną pracę.

Jak działa palnik
MatriX maksymalnie wykorzystuje paliwo 
podczas spalania z najniższą emisją substan-
cji szkodliwych do atmosfery. Dzięki temu, że 
nie wytwarza się na nim typowy dla większo-
ści palników płomień w kształcie stożka, a je-
dynie jego powierzchnia żarzy się, jest on 
przyjazny dla środowiska. Spalanie jest pełne 
i całkowite.
Dodatkową zaletę stanowi fakt, że może być 
zasilany każdym dostępnym rodzajem gazu 
oraz biogazem. W większości kotłów gazo-
wych z palnikiem MatriX adaptacja do sto-
sowanego rodzaju gazu jest automatyczna. 
Zintegrowany z palnikiem MatriX układ kon-
troli spalania Lambda Pro Control dokonu-
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Aktualne ceny katalogowe przed  
dotacją: 
WWK 300 9 170,00 zł brutto
WWK 300SOL 10 347,00 zł brutto

Warunki udziału w promocji

W promocji może wziąć udział każda oso-
ba fizyczna, która zarejestruje się wyłącznie 
poprzez formularz internetowy oraz wybie-
rze lokalnego dystrybutora. To wystarczy, aby 
uzyskać dotację STIEBEL ELTRON. Potwierdze-
niem uzyskania dotacji jest przesłany zwrot-
ny e-mail z systemu, który należy przedstawić 
dystrybutorowi, którego wybrano w procesie 
rejestracji. Promocja obejmuje koszty trans-
portu do inwestora lub do dystrybutora, nie 
obejmuje zaś kosztów montażu i nie łączy się 
z innymi promocjami.
Promocja rozpoczęła się 1 sierpnia br. i trwa 
do wyczerpania zapasów.

Pewność i zaufanie

STIEBEL ELTRON ma wieloletnie doświadcze-
nie i szerokie referencje w Polsce. Profesjo-
nalny system szkoleniowy oraz sprawnie dzia-

Dotacja do pomp ciepła
WWK 300|300 SOL marki STIEBEL ELTRON

  Joanna Radzimirska

Firma STIEBEL ELTRON zaprasza do najnowszej promocji pomp ciepła powietrze-woda 
WWK 300 | WWK 300SOL. Dotacja wynosi 2000 zł brutto do każdej pompy ciepła objętej 
promocją.

  Dlaczego WWK 300/WWK 300 SOL?

Tanie, proste, efektywne energetycznie roz-
wiązanie jako alternatywa dla ekonomicznej 
produkcji ciepłej wody użytkowej w budow-
nictwie jednorodzinnym oraz wielorodzin-
nym. Pompa ciepła WWK może być stosowa-
na przez posiadaczy zarówno starszych, jak 
i nowoczesnych kotłów opalanych gazem, 
olejem oraz kotłów na pelety, czy też inne 
paliwa stałe. 
Jest wydajniejszym, tańszym systemem ze 
względu na brak skomplikowanych instala-
cji oraz dużo mniejsze ograniczenia atmosfe-
ryczne. Urządzenie wykorzystuje energię za-
wartą w powietrzu do ogrzania ciepłej wody 
użytkowej. 
Pompy WWK 300/WWK 300 SOL w skrócie: 
• atrakcyjna cena i realna alternatywa dla 

kolektorów słonecznych,
• służy do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej (c.w.u.),
• komfortowa wydajność c.w.u. w dzień i w 
nocy,
• niskie koszty c.w.u.
• przez 3/4 roku nie wymaga wspomagania 
energetycznego,
• możliwość współpracy z kotłem grzewczym 
(model WWK 300 SOL),
• bardzo prosta instalacja i zabudowa, nie 
wymaga prac ziemnych,
• pompa jest niezależna od pory dnia w za-
kresie temperatury 6-40°C,
• kompaktowa budowa z zintegrowanym za-
sobnikiem c.w.u.,
• możliwość wykorzystania efektu chłodni-
czego przy przygotowywaniu c.w.u. - 550 
m3/h powietrza schłodzonych o około 8-10 K.

łający serwis wraz z monitoringiem zostały 
dwukrotnie wyróżnione statuetką Złotego In-
stalatora w 2002 i 2005 roku. Pompy ciepła 
STIEBEL ELTRON zdobyły 3-krotnie Złote Laury 
Konsumenta oraz GRAND PRIX w 2010 roku.
Najwyższa jakość materiałów, profesjonalna 
dystrybucja oraz ogólnopolski serwis to gwa-
rancja, że kupujesz tylko markowe i spraw-
dzone w warunkach polskich urządzenie.

Więcej o promocji: tutaj  

Pobierz: 

- symulacja kosztów przygotowania 
ciepłej wody użytkowej
- formularz promocji

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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sprawność klasy IE2 i być wyposażone w bez-
stopniową regulację prędkości obrotowej;
- od 01.01.2017 wymagania te będą obowią-
zywały dla silników o mocy znamionowej od  
0,75 do 375 kW. Alternatywnie, silniki te mogą 
cechować się sprawnością na poziomie kla-
sy IE2 pod warunkiem wyposażenia ich w 
bezstopniową regulację prędkości obroto-
wej. 

WILO – wymogi spełnione pół roku 
wcześniej

Harmonogram zmian dotyczy również silni-
ków zainstalowanych w pompach dławnico-
wych wykorzystywanych w ogrzewnictwie 
i klimatyzacji, a także w systemach zaopa-
trzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia oraz 
odprowadzania ścieków. Aby ułatwić swym 
Partnerom tę zmianę, WILO dostarcza już od 
01.01.2011 roku wyłącznie pompy dławni-
cowe wyposażone w silniki klasy IE2. Podej-
ście takie oznacza, że wymagania pierw-

szego etapu harmonogramu zmian zostały 
spełnione przed czasem, a tym samym uni-
kamy wszelkich kontrowersji wokół daty ofi-
cjalnego wejścia nowych wymagań w życie. 
Wczesne przejście na silniki IE2 przynosi rów-
nocześnie dodatkową oszczędność energii, 
co za tym idzie zmniejsza nakłady na użytko-
wanie pomp i przyczynia się do ochrony kli-
matu w Unii Europejskiej. Według szacunków 

Nowe standardy na rynku pompowym 

Pompy WILO  
– rewolucyjna 
konstrukcja  
i sprawność nowej  
generacji silników 

 Jerzy Karzyński

Pierwsza zmiana w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla silników elektrycznych weszła w życie już 16 czerwca 2011 r.  
WILO spełnia wymagania w zakresie sprawności energetycznej silników 
pomp dławnicowych. 

  Zmiany w dyrektywach

16 czerwca 2011 roku rozpoczął się pierwszy 
etap wdrażania harmonogramu podwyższa-
nia sprawności energetycznej silników elek-
trycznych. Stanowi to realizację postanowień 
rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich 
nr 640/2009, które jest aktem wykonawczym 
do dyrektyw: 2005/32/WE zwanej Dyrekty-
wą EuP (ang. Energy using Products) oraz 
do Dyrektywy 2009/125/WE zwanej dalej Dy-
rektywą ErP (ang. Energy related Products). 
Rozporządzenie ustanawia nowe normy 
sprawności nominalnej, które muszą spełniać 
silniki elektryczne. Cel obrany przez Komisję 
Wspólnot Europejskich (KWE) to dostosowa-

nie standardów europejskich do norm ogól-
noświatowych przyjętych przez Międzynaro-
dową Komisję Elektrotechniczną (IEC) oraz 
złagodzenie wpływu użytkowania silników 
elektrycznych na środowisko. 

Harmonogram zmian
Zmiany wymagań, wprowadzone rozporzą-
dzeniem 640/2009, obejmują trzy etapy: 
- od 16.06.2011 wszystkie silniki elektryczne 
wprowadzane na rynek, muszą spełniać wy-
magania sprawności na poziomie klasy IE2;
- od 01.01.2015 silniki o mocy znamionowej w 
zakresie mocy od 7,5 do 375 kW muszą speł-
nić bardziej rygorystyczne wymagania na 
poziomie sprawności klasy IE3 lub posiadać 

Rozporządzenie zmienia do niedawna 
obowiązującą klasyfikację sprawności sil-
ników od EFF3 do EFF1 i wprowadza nowe 
klasy sprawności od IE1 do IE4. IE oznacza 
międzynarodową sprawność (ang. Inter-
national Efficiency), która określa global-
nie stosowane klasy sprawności dla trój-
fazowych silników klatkowych o zakresie 
mocy od 0,75 do 375 kW. IEC, a w ślad za 
nią KWE, wprowadziły nowe normy: PN-EN 
60034-30:2009 i IEC TS 60034-31:2009, w 

których zostały zdefiniowane następujące 
klasy sprawności silników elektrycznych:
• IE1 – standardowa sprawność, porówny-
walna do EFF2,
• IE2 – wysoka sprawność, porównywalna 
do EFF1,
• IE3 – sprawność Premium,
• IE4 – sprawność superpremium, wpro-
wadzona normą  IEC TS 60034-31 Ed.1, to 
najwyższa, przyszłościowa klasa sprawno-
ści.

Nowa klasyfikacja sprawności energetycznej silników

WILO Polska
al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
Infolinia: 801 369 456
www.wilo.pl
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pompowym,
- komunikację w podczerwieni z IR-Monito-
rem,
- możliwość opcjonalnego zastosowania do-
datkowych IF-Modułów do komunikacji: 
Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON,
- pełne zabezpieczenie silnika,
- powłokę kataforetyczną KTL, co zapewnia 
wysoką odporność na korozję. 

Wilo-Stratos GIGA – rewolucja w 
technice pompowej

Na targach ISH we Frankfurcie WILO zapre-
zentowało nową dławnicową pompę 
o innowacyjnej konstrukcji. Wilo-Stratos GIGA 
to nowa, rewolucyjna, energooszczędna 
pompa elektroniczna o konstrukcji Inline, na-
pędzana elektronicznie komutowanym silni-
kiem z wirnikiem z magnesu trwałego. Typo-
szereg dławnicowych pomp, o najwyższej 
sprawności, uzyskujących wyższe wartości 
podnoszenia i wydajności, używanych w in-

stalacjach grzewczych, chłodniczych i kli-
matyzacyjnych jest całkowicie nowym pro-
jektem. Energooszczędność silnika opiera się 
na nowej wysoko sprawnej koncepcji napę-
du HED (ang. High Efficiency Drive) i wykra-
cza swymi osiągami ponad wartości granicz-
ne wymagane przez wchodzące niebawem 
przepisy unijne. Wilo-Stratos GIGA uzysku-
je wyniki przewyższające pułap nawet naj-
wyższej klasy sprawności IE4 (zgodnie z IEC 
TS 60034-31 Ed.1). Skutkiem tego jest spełnie-
nie najbardziej surowych wymagań ujętych 
w nowych normach i rozporządzeniu doty-
czącym sprawności energetycznej silników 
elektrycznych. W zestawieniu z dostępnymi 
na rynku pompami stałoobrotowymi można 
uzyskać do 70% oszczędności energii elek-
trycznej. W porównaniu do pomp z regulacją 
prędkości obrotowej potencjał oszczędno-
ści wynosi nawet do 40%. Już dziś WILO oferu-
je produkt znacząco przewyższający swymi 
parametrami wymagania unijne, które będą 
wprowadzane w latach 2015 - 2017.  

KWE około 70% całej energii elektrycznej zu-
żywanej przez przemysł pobierane jest przez 
silniki indukcyjne pracujące w wielu różnych 
urządzeniach, łącznie z pompami dławnico-
wymi. Ogólną moc silników indukcyjnych za-
instalowanych w krajach Unii ocenia się na 
około 260 GW, a energię pobieraną przez 
nie w ciągu roku 2005 na 1070 terawatogo-
dzin (przewidywany wzrost zużycia energii w 
2015 r. do 1250 terawatogodzin). Dzięki wpro-
wadzonym przepisom dotyczącym silników 
elektrycznych, Komisja Wspólnot Europejskich 
spodziewa się zaoszczędzić na całym obsza-
rze Unii do roku 2020, zgodnie z obliczenia-
mi wykonanymi przez Komisję, 315 terawato-
godzin energii elektrycznej oraz zredukować 
produkcję  CO2 o około 135 milionów ton.

Nowe pompy elektroniczne Wilo-
-CronoLine-IL-E z silnikami klasy IE2

Przykładem pomp wyposażonych w silniki 
klasy IE2 są m.in. pompy elektroniczne  

Wilo-CronoLine typu IL-E, a także ich nowe 
typy zwiększające pole pracy, wprowadza-
ne na rynek w 2011 roku. Pompy te spełnia-
ją wymagania, które będą wprowadzone 
w latach 2015 i 2017, co pozwala je już dziś 
umieszczać nawet w projektach o odroczo-
nym terminie realizacji. 
Wszystkie dostępne dotychczas i nowe pom-
py Wilo-CronoLine-IL-E o mocach znamiono-
wych od 5,5 do 22 kW wyposażone są stan-
dardowo między innymi w:
- silnik w technologii IE2, 
- przetwornicę częstotliwości zintegrowaną z 
pompą,
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
- „czerwone pokrętło”, za pomocą którego 
możemy dokładnie ustawić wszystkie dostęp-
ne parametry pracy z poziomu pompy,
- rodzaje regulacji: ∆p-c, ∆p-v, z nastawni-
kiem PID i n-const,
- analogowe wejścia sterujące: 0-10 V, 2-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA, 
- zintegrowane sterowanie układem dwu-

Pompa Wilo-
CronoLine-IL-E z 
silnikiem klasy IE2

Nowa, super energooszczędna pompa Wilo-Stratos GIGA wykorzystuje technologię 
sprawdzoną już od 2001 roku w pompach Wilo-Stratos, wielokrotnie przetestowanych i 
docenianych przez Klientów Wilo-CronoLine-IL-E (2-biegunowa) 50/60 Hz

http://www.instalreporter.pl
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  Z uwagi na to, że grzejnik kupowany jest 
raz na wiele lat, trzeba mieć pewność, że 
wybór spełnia wymagania klienta. Oprócz 
podstawowych wymogów, tj. wyglądu, wy-
sokości, grubości, długości i koloru, bardzo 
ważnym elementem jest jakość. Każdy grzej-
nik musi mieć tzw. „etykietę produktu”, gdzie 
oprócz podstawowych informacji o rodza-
ju, wymiarach, przeznaczeniu urządzenia 
oraz warunkach montażu, znajdują się dane 

świadczące o spełnieniu przez produkt wy-
magań odpowiednich norm i przepisów. 

Jakie „znaki” i deklaracje powinien 
mieć grzejnik?

Najważniejszym oznaczeniem jest znak 
świadczący o dopuszczeniu danego produk-
tu do obrotu i stosowania w budownictwie 
oraz o zgodności z normą europejską. W Pol-

Przepisy a grzejniki

Grzejniki higieniczne 
– aktualne wymagania  
odnośnie typów i montażu

  Tomasz Podleś

Grzejniki oferowane na polskim 
rynku, podobnie jak inne 
wyroby budowlane, muszą 
spełniać wymagania określonych 
przepisów i norm. Czym się 
kierować, aby mieć pewność, 
że będą one służyły nam 
bezawaryjnie i żebyśmy mieli 
pewność co do wysokiej jakości 
zakupionego towaru. 
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sce, kraju należącym do 
Unii Europejskiej, tym zna-
kiem jest znak CE. 
Jeśli dla danego wyro-
bu budowlanego wyda-
no zharmonizowane normy 
europejskie, producen-
ci wystawiają deklarację 
zgodności, która potwier-
dza spełnienie wymagań 
systemu oceny zgodno-
ści. Wtedy mogą oznaczyć 
swój produkt (bezpośred-

nio na nim lub na jego etykiecie) znakiem 
CE. 
Na etykiecie powinna znaleźć się też infor-
macja zawierająca numer i datę wystawie-
nia deklaracji zgodności, a także dokument, 
na podstawie którego taką deklarację pro-
ducent miał prawo wystawić. W przypadku 
grzejników jest to norma PN-EN 442 dotyczą-
ca wymagań i warunków technicznych oraz 
mocy cieplnej i metod badań dla radiatorów 
i konwektorów.

Gwarancja – przez kogo wystawiana 
i co obejmuje?

Oprócz znaków zgodności z polskimi i unij-
nymi normami przy wyborze grzejnika war-
to też zwrócić uwagę na to, czy producent 
potwierdza jakość swoich wyrobów poprzez 
wystawianie odpowiedniej gwarancji. W wie-
lu przypadkach kupując w Polsce urządzenia 
grzewcze, klienci otrzymują gwarancję od 
sprzedawcy. Najlepiej jest jednak polegać 
na gwarancji wystawionej przez producenta, 
w której znajdują się też wszelkie informacje 
o przeznaczeniu grzejników, m.in. zalecenie, 
że grzejniki płytowe (bez dodatkowej war-
stwy ochronnej) nie powinny być montowa-

ne w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności 
jak np. łazienki, gdyż w takich przypadkach 
nie będzie obowiązywała na nie gwarancja 
producenta.

Grzejniki higieniczne z atestami  
o różnych zapisach?

Grzejniki mają również atesty higieniczne 
związane z zastosowaniem w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej (w 
tym w obiektach oświatowo-wychowaw-
czych oraz zakładach usługowych i produk-
cyjnych) oraz w obiektach służby zdrowia. 
Większość producentów na polskim rynku 
udostępnia atesty higieniczne na swoich stro-
nach internetowych. 
Skupmy się właśnie na elemencie grzew-
czym w instalacji centralnego ogrzewania, 
jakim jest grzejnik higieniczny płytowy, któ-
ry powinien być zainstalowany w obiektach 
służby zdrowia. Taki grzejnik składa się tyl-
ko i wyłącznie z samych płyt grzewczych bez 
elementów konwekcyjnych pomiędzy nimi 
oraz bez żadnych osłon bocznych i górnych 
typu grill. Oznaczane są one w sposób nastę-
pujący: 10 (jedna płyta grzewcza), 20 (dwie 
płyty grzewcze), 30 (trzy płyty grzewcze). 
Przeglądając atesty higieniczne producen-
tów grzejników płytowych stalowych, można 
się natknąć na bardzo interesujące zapisy w 
nich zawarte dotyczące dopuszczonych ty-
pów oraz dodatkowych warunków, jakie  

Europejski znak 
dopuszczenia do 
obrotu wyrobów 
budowlanych oraz 
ich zgodności z 
normą

Pobierz: 

Przykładowy atest higieniczny pro-
ducenta grzejników płytowych sta-
lowych

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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muszą spełniać podczas montażu. A miano-
wicie:
1. Część wytwórców posiada tylko dopusz-
czenia na grzejniki higieniczne typ 10 i 20, 
gdzie pozostali mają atest na typ 10, 20 oraz 
30.
2. W warunkach dodatkowych są umieszczo-
ne odległości dotyczące montażu urządzenia 
grzewczego od ściany wynoszące 6 lub 10 
cm.
3. Maksymalna wysokość grzejników objętych 
„świadectwem” jest także inna – 60 lub 65 cm 
(czyli grzejniki o wysokości np. 70, 75 lub 90 
cm nie są w ten sposób w ogóle brane pod 
uwagę).
4. Jeden z producentów ma zapis, że odle-
głość miedzy płytami grzewczymi nie może 
być mniejsza niż 6 cm.
5. Różnią się także zapisy dotyczące przezna-
czenia stosowania grzejników. Niektórzy wy-
twórcy mają wyszczególnione skrupulatnie 
do jakich budynków są one przeznaczone, 
natomiast pozostali mają to opisane w spo-

sób „ogólnikowy” – bez podawania nawet ty-
pów i rodzaju obiektów.

Grzejniki higieniczne w praktyce  
dnia codziennego, czyli brak  
jednoznacznych odpowiedzi:  
jakie i jak?

Po przytoczeniu historii zmian dotyczących 
wymagań na temat instalacji mamy już wie-
dzę, skąd się wzięły różne zapisy w wymaga-
niach dodatkowych dotyczące odległości 
montażowych urządzeń grzewczych. Jednak-
że ostatnie rozporządzenie ministra zdrowia 
zasługuje na szczególną uwagę, a mianowi-
cie nie ma w nim ani słowa na temat instalo-
wania grzejników w budynkach  
opieki zdrowotnej oraz utrzymywaniu ich  
w czystości. 
Tym samym na myśl przychodzą kolejne pyta-
nia, a mianowicie:
1. Jakie grzejniki możemy montować w obiek-
tach o podwyższonych wymaganiach higie-
nicznych? Czy mogą aktualnie to być wszyst-
kie grzejniki płytowe – nawet z elementami 
konwekcyjnymi?
2. Jeżeli nie ma żadnych wymagań ograni-
czających wysokość, minimalnych odległo-
ści montażowych oraz wymagań odnośnie 

typu grzejnika, to czy jest potrzeba posiada-
nia atestu higienicznego? Przeglądając stro-
nę internetową Państwowego Zakładu Hi-
gieny: www.pzh.gov.pl, można doszukać się 
bardzo ważnej informacji dotyczącej wyda-
wania atestów higienicznych. Okazuje się, że 
taki dokument jest OBLIGATORYJNY tylko i wy-
łącznie w przypadku „...materiałów i wyro-
bów używanych do uzdatniania i dystrybucji 
wody oraz wprowadzania nowych techno-
logii jej uzdatniania...”. W pozostałych przy-
padkach atest higieniczny jest tylko „...atu-
tem w ofertach składanych w przetargach, 
jak również elementem wykorzystywanym w 
marketingu...”. Kolejnym niezrozumiałym zapi-
sem stosowanym u jednego z producentów 
grzejników płytowych jest wymagana odle-
głość miedzy płytami grzewczymi wynosząca 

6 cm. Jeśli przeczytamy jeszcze raz rozporzą-
dzenia ministra zdrowia, to w żadnym z nich 
nie znajdziemy takiego wymogu zachowania 
odstępu z podaniem konkretnej wartości licz-
bowej. Można jednak z tego zapisu wywnio-
skować, dlaczego pozostali producenci mają 
tylko dopuszczenia grzejników o typie 10 i 20. 
A mianowicie w przypadku typu 30 odległość 
pomiędzy płytami jest mniejsza niż właśnie 6 
cm. Jednakże jest to wymóg niepoparty żad-
nym zapisem w przepisach prawnych. Łącząc 
wszystkie zapisy teoretyczne i wymogi, który-
mi powinniśmy się kierować, stosując przepisy 
Polskich Norm oraz rozporządzeń z życiem co-
dziennym, można odnieść wrażenie, że mija-
ją się one między sobą i to w sposób znaczny. 
Obok przykłady poparte dokumentacją foto-
graficzną z obiektów służby zdrowia.  

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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lar�nym�bez�po�śred�nio�z�ko�tła�-�So�-

lar�Clip�In�-�to�no�wa�tor�skie�roz�wią�-
za�nie�w�ko�tłach�ga�zo�wych�Ari�ston.
Mo�duł�ten�peł�ni�ro�lę�cen�tral�ki�ste�-
ru�ją�cej�ukła�dem�so�lar�nym�i�ko�or�dy�-
nu�je�je�go�dzia�ła�nie�z�pra�cą�ko�tła.
W�mo�men�cie�ak�ty�wa�cji�pod�łą�cza�-
ne�go�we�wnątrz�ko�tła�mo�du�łu�so�lar�-
ne�go,�w�me�nu�ste�ro�wa�nia�ko�tłem
po�ja�wia�ją�się�do�dat�ko�we�pa�ra�me�try
umoż�li�wia�ją�ce�w�pro�sty�spo�sób�ste�-
ro�wa�nie� pra�cą� ze�spo�łu� ko�cioł�-
-układ�so�lar�ny.

Ari�ston�w�se�rii�Ka�iros�ofe�ru�je�trzy
mo�de�le�ko�lek�to�rów:
lKa�iros�CF�2.0�-�to�naj�po�pu�lar�niej�szy
mo�del�ko�lek�to�ra�o�kon�struk�cji�har�fo�-
wej,� po�wierzch�ni� 2�m2,� z� alu�mi�nio�-
wym�ab�sor�be�rem�okry�tym�wy�so�ko�se�-
lek�tyw�ną�po�wło�ką�Ti�nox,�za�pew�nia�ją�-
cą� wy�so�ką� spraw�ność� urzą�dze�nia
przed�dłu�gie�la�ta.�Jest�to�ko�lek�tor�wy�-
bie�ra�ny�do�in�sta�la�cji�do�mo�wych,�nie�-
wiel�kiej�po�wierzch�ni.

l Ka�iros�SYS�2,5�-�to�ko�lek�tor�o�kon�-
struk�cji�me�an�drycz�nej�i�po�wierzch�ni
2,5�m2.�Ab�sor�ber�wy�ko�na�ny�jest�z�mie�-
dzi�i�rów�nież�po�kry�ty�jest�po�wło�ką�Ti�-
nox.�Ko�lek�tor�ten�jest�naj�czę�ściej�wy�-
bie�ra�ny� do� za�sto�so�wań� prze�my�sło�-
wych�i�więk�szych�in�sta�la�cji.
l Ka�iros�VT�-�to�ko�lek�tor�próż�nio�wy�z
prze�pły�wem� bez�po�śred�nim� o� po�-
wierzch�ni�1,5�lub�2�m2 -�ko�lek�to�ry�te�za�-
pew�nia�ją�naj�wyż�szą�spraw�ność,�szcze�-
gól�nie�w� nie�sprzy�ja�ją�cych�wa�run�kach
po�go�do�wych�i�okre�sach�je�sien�no�-zi�mo�-
wych,�po�nad�to�wy�róż�nia�ją�się�ła�two�ścią
i� wszech�stron�no�ścią� mon�ta�żu� (np.
mon�taż�na�ele�wa�cji�pio�no�wej�bu�dyn�ku).

Ra�fał�Ko�wal�czyk
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Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T” 
- armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość
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Pytanie nasuwa się samo: z czego wynika-
ją tak znaczne różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi atestami higienicznymi na grzejniki 
płytowe przeznaczone do montażu w obiek-
tach opieki zdrowotnej? Odpowiedź po czę-
ści jest bardzo prosta – wynika to z daty wy-
stawienia takiego atestu higienicznego, a co 
za tym idzie obowiązujących przepisów pra-
wa w danym okresie czasu. Rozporządzenie 
ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem facho-
wym i sanitarnym pomieszczenia i urządze-
nia zakładu opieki zdrowotnej zawiera takie 
wymagania dotyczące instalacji grzewczej. 
Prześledźmy więc historię zmian tego rozpo-
rządzenia na przełomie kilkunastu lat, zaczy-
nając od roku 1992.

I. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 
21.09.1992 r. (DzU Nr 74 Poz. 366 – nieobo-
wiązujący)
Rozdział V – Wymagania dotyczące instalacji
4. Grzejniki powinny być zainstalowane nie 
niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm 
od lica ściany wykończonej, a w pomieszcze-
niach o podwyższonej aseptyce (np. sale za-
biegowe, boksy jałowe, przygotowalnie pły-
nów infuzyjnych, centralna sterylizatornia, 
sale pooparzeniowe itp.) – minimum 10 cm 
od lica ściany wykończonej. Grzejniki powin-
ny być gładkie, łatwe do czyszczenia. Nie 
dopuszcza się instalowania grzejników z rur 
ożebrowanych oraz ogrzewania podłogowe-
go i sufitowego.

II. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 
22.06.2005 r. (DzU Nr 116 Poz. 985 – nie-
obowiązujący)

Rozdział VI – Wymagania dotyczące  
instalacji
§65
1. Grzejniki powinny być mocowane do ścia-
ny nie niżej niż 0,1 m od podłogi i nie bliżej 
niż 0,1 m od lica ściany wykończonej. W za-
kładach opieki zdrowotnej wpisanych do re-
jestru zakładów opieki zdrowotnej przed 
wejściem w życie niniejszego rozporządze-
nia dopuszcza się, z wyjątkiem pomieszczeń 
o podwyższonej aseptyce, zainstalowanie 
grzejników nie bliżej niż 0,06 m od lica ściany 
wykończonej.
2. Grzejniki powinny być gładkie, umożliwia-
jące ich mycie i utrzymanie w czystości.
3. Nie dopuszcza się ogrzewania sufitowe-
go oraz instalowania grzejników z rur ożebro-
wanych, z wyjątkiem pomieszczeń technicz-
nych.

III. Rozporządzenie ministra zdrowia z 
dnia 10.11.2006 r. (DzU Nr 213 Poz. 1568 – 
nieobowiązujący)
Rozdział VI – Wymagania dotyczące  
instalacji
§47
Instalacja grzejnika powinna umożliwiać 
utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i 
podłogi.

IV. Rozporządzenie ministra zdrowia z 
dnia 2.02.2011 r. (DzU Nr 31 Poz. 158 – 
obowiązujący!!)
Rozdział VI – Wymagania dotyczące  
instalacji

Brak zapisów na temat  
instalowania grzejnika!!

Wymagania odnośnie grzejników higienicznych  
– wczoraj i dziś Firma Vogel&Noot od wielu lat jest jednym  

z liderów wśród producentów grzejników  
płytowych na świecie. Wszystkie nasze produkty 
są objęte 10-letnią gwarancją (grzejniki w wersji  
ocynkowanej: 6 lat)

Grzejniki Cosmo dystrybuowane są wyłącznie 
przez sieć hurtowni

Grzejniki

VOGEL&NOOT

www.bimsplus.com.pl

www.vogelundnoot.com
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O grzejniki higieniczne – redakcja pyta, GUNB odpowiada

Od redakcji 
Aby rozwiać wątpliwości związane z zastosowaniem grzejników higienicznych, redakcja In-
stalReportera skierowała do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego prośbę o udzielenie 
odpowiedzi na kilka kluczowych pytań w tym temacie przygotowanych przez Autora. 
Poniżej publikujemy zakres pytań i odpowiedzi udzielone przez Wydział Prawny Departa-
mentu Prawno-Organizacyjnego GUNB. 
Zachęcamy do lektury i zgłębienia tematu.

1. Dla jakich wyrobów budowlanych atest higieniczny jest obowiązkowy i obligato-
ryjny?
2. Czy inspektor nadzoru ma prawo żądać atestów higienicznych podczas odbioru 
budynku dla wyrobów budowlanych, dla których taki atest nie jest obligatoryjny?
3. Czy inspektor nadzoru ma prawo wymagać zachowania konkretnych odległości 
przy montażu grzejników higienicznych w obiektach służby zdrowia (np. odległość 
od ściany nie mniejsza niż 10 cm, odległość między płytami grzewczymi nie mniej-
sza niż 6 cm), skoro nie jest to sprecyzowane w najnowszym rozporządzeniu ministra 
zdrowia z dnia 2.02.2011 r. (DzU Nr 31 Poz. 158)?

Warszawa, 2011-08-11

DPR/INN/022/784/2011

Pani Małgorzata Tomasik
„InstalReporter”
mtomasik@instalreporter.pl

W załączeniu przekazuję odpowiedź przygotowaną przez Wydział Prawny Departamentu 
Prawno-Organizacyjnego GUNB:

GŁÓWNY URZĄD
NADZORU BUDOWLANEGO

DEPARTAMENT  
PRAWNO-ORGANIZACYJNY

W odpowiedzi na e-mail z dnia 15 lipca 2011 r., Departament Prawno-Organizacyjny 
uprzejmie informuje, że do kompetencji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego należy 
m.in. udzielanie ogólnych wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeń wydanych na ich podstawie. Oznacza to, że jeżeli jakiś konkretny przepis z 
zakresu wyżej wymienionych aktów prawnych budzi wątpliwości, wówczas GUNB udzieli 
stosownych wyjaśnień. 

Ad. 1.

Powyższe akty prawne nie regulują spraw związanych z atestami dotyczącymi wyrobów 
stosowanych w budownictwie. Jednakże organy nadzoru budowlanego, wykonując 
ustawowe zadania związane z nadzorem rynku wyrobów budowlanych odnoszą się do 
parametrów właściwości wyrobu, określonych w specyfikacji technicznej danego wyrobu 
budowlanego, np. normie wyrobu – odpowiednio do przewidywanego zastosowania tego 
wyrobu, określonego przez producenta. Atesty higieniczne PZH mogą być dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie określonych wymagań tych wyrobów. Dotyczy to np. wyrobu 
budowlanego przewidzianego do kontaktu z wodą pitną, gdzie atest higieniczny jest 
dokumentem potwierdzającym zdatność jego do takiego zastosowania, co wynika z 
obowiązku określonego w przepisie § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 
poz. 417 z późn. zm.). Jednakże szczegółowych informacji w tym zakresie władne jest udzielić 
Ministerstwo Zdrowia.

Ad. 2.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 
zostały określone w art. 57 ust. 1-3 ustawy – Prawo budowlane. Tym samym organ nadzoru 
budowlanego przy wydawaniu pozwolenia na użytkowanie nie może żądać dołączenia 
dokumentów niewymienionych w powyższym przepisie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wśród 
dokumentów wskazanych w art. 57 ust. 1-3 ustawy – Prawo budowlane nie zostały wymienione 
atesty. Natomiast do wskazanych dokumentów należy m.in. oświadczenie kierownika budowy 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami. W konsekwencji kierownik budowy poświadcza, że 
zastosowane w wybudowanym obiekcie budowlanym wyroby odpowiadały wymaganym 
przepisom. Z tego tytułu ponosi też odpowiedzialność zawodową w budownictwie.

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl


Ad. 3.

Organ nadzoru budowlanego, podczas obowiązkowej kontroli poprzedzającej wydanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, sprawdza, czy oddawany do użytkowania obiekt 
budowlany jest zgodny z pozwoleniem na budowę, a zwłaszcza zgodny z zatwierdzonym 
projektem budowlanym (zob. art. 59a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Tym samym organ 
nadzoru budowlanego, jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości w tym zakresie, wydaje decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie. Natomiast ww. organ w ramach obowiązkowej kontroli nie 
sprawdza, czy obiekt budowlany został wybudowany w sposób zgodny z przepisami prawa.

Jednakże organ nadzoru budowlanego może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę 
budowy lub obiektu budowlanego (nie jest to tzw. kontrola obowiązkowa, o której mowa 
w art. 59a ustawy – Prawo budowlane), w ramach której sprawdza zgodność rozwiązań 
architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej (zob. art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). Do 
przepisów techniczno-budowlanych, które określają m.in. warunki techniczne dla szpitali i 
zakładów opieki zdrowotnej, należą przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Właściwym do interpretacji przepisów 
tego rozporządzenia jest Departament Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie 
Infrastruktury.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 
2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) nie 
należy do przepisów techniczno-budowlanych, a sprawdzanie przestrzegania przepisów 
tego rozporządzenia nie należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego. Jednakże 
szczegółowych informacji w tym zakresie władne jest udzielić Ministerstwo Zdrowia.

Niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów 
administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Renata Ochman

Rzecznik Prasowy GINB

c.d. O grzejniki higieniczne – redakcja pyta,  
GUNB odpowiada
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mieszkania na nowo powstającym osiedlu 
często można usłyszeć o wysokojakościo-
wych materiałach zastosowanych podczas 
budowy, o energooszczędnych oknach i gru-
bym ociepleniu. Takie zapewnienia mają nas 
przekonać do zakupu tej, a nie innej wła-
śnie nieruchomości, czy też danego produk-
tu u tego, a nie innego producenta. Czujemy 
się dobrze słysząc, że nasz wybór oznacza 
ochronę środowiska, zmniejszenie emisji CO2, 
a nasz dom jest poza tym po prostu ekolo-
giczny. Ekologiczne są dziś farby, lakiery, kle-
je, żarówki i wszystkie materiały, jakie tylko 
przyjdą do głowy handlowcom. Można by 
ulec całkowicie mylnemu wrażeniu, że wzno-
szenie kolejnych budynków, wieżowców czy 
po prostu małych domów jednorodzinnych 
oznacza wręcz wkład na rzecz ochrony przy-
rody. Należy wystrzegać się takiego podej-
ścia i pamiętać, że wszelkie nasze działa-
nia mają i to nie mały wpływ  na środowisko 
naturalne. Nie trzeba chyba dodawać, że 
wpływ ten rzadko jest pozytywny. 
Czasem zaskakujący wydaje się fakt, że  naj-
bogatszym źródłem energii na świecie nie 
są elektrownie węglowe, wiatrowe czy ato-
mowe, lecz umiejętność jej wydajanego wy-
korzystania. Problemem zatem nie jest pro-
dukcja energii, lecz jej marnotrawstwo. Dla 
przykładu sieci ciepłownicze zapewniające 
ogrzewanie w dużych miastach z powodu 
ograniczeń technicznych, błędów projekto-
wych i wykonawczych, a wreszcie za sprawą 
samych praw fizyki są w stanie dostarczyć do 
odbiorców maksymalnie zaledwie połowę 
energii, którą wytworzyła elektrociepłownia. 
Podobnie olbrzymie straty notuje się podczas 
przesyłania prądu elektrycznego na duże 
odległości. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja 
dotycząca paliw stosowanych w przemyśle 
motoryzacyjnym. Obliczono, że energia za-

warta w paliwach  pochodzenia kopalne-
go wykorzystana może być maksymalnie 
w około 40%. Wartość ta dotyczy nowocze-
snych silników wysokoprężnych spalających 
olej napędowy. Silniki benzynowe są nato-
miast w stanie spożytkować zalewnie oko-
ło 30% energii tam skumulowanej. Reszta tra-
cona jest na tarcie, zostaje przekształcana  w 
energię cieplną itp. Warto podkreślić tu sło-
wo skumulowanej, bo jeżeli brać pod uwa-
gę wydajność energetyczną paliwa to na-
pęd spalinowy przy obecnym stanie wiedzy 
nie ma sobie równych. Mimo tego, to co na-
tura i skomplikowane procesy biochemiczne 
stworzyły przez miliony lat, dając nam, wybu-
chowy można rzec, koktajl, my ludzie marno-
trawimy. 
To właśnie na branżę budowlaną i transpor-
tową przypada największe zużycie energii na 
świecie. Potwierdza się zatem wcześniejsze 
twierdzenie, że to wydajność energetyczna 
stanowi problem. Dobitnie widać, że często 
wzniesienie następnego „energooszczędne-
go” biurowca oznacza dla środowiska kolej-
ny cios, a słowo energooszczędny można z 
czystym sumieniem zastąpić słowem energo-
chłonny.   

Energia w budynku pasywnym

Mając na uwadze powyższe, wróćmy do 
głównego wątku, czyli ogrzewania budyn-
ków pasywnych. Taki krótki wstęp wydaje się 
niezbędny, aby móc w pełni zrozumieć za-
gadnienie kluczowe dla tego typu budow-
nictwa, czyli kwestie energetyczne. Łatwo 
wyobrazić sobie, że skoro do budowy domu 
wykorzystujemy materiały ekologiczne, to 
wznosimy budynek przyjazny środowisku. 
Analogicznie, po otrzymaniu stosownego 
certyfikatu energetycznego wydawać by się 

Bilans energii

Zanim wykonamy 
ogrzewanie  
w budynku pasywnym cz.1

  Przemysław Ślusarczyk

Budynek pasywny to nie obiekt, 
który nie wymaga żadnego 
systemu grzewczego, lecz taki, 
który nie wymaga aktywnego 
systemu ogrzewania. Stąd 
właśnie nazwa – dom pasywny. W 
tym stwierdzeniu tkwi kolosalna 
różnica. Mylnie rozumiana 
staje się często powodem kpin 
i niezdrowego rozbawienia, 
gdy idea budynku pasywnego 
pojawia się podczas realizacji 
jakieś inwestycji. Należy 
bowiem przewartościować to, 
co powszechnie wiadomo o 
ogrzewnictwie i spojrzeć na 
problem z nowej perspektywy.

  Energooszczędność nie zawsze  
znaczy to samo

Domy pasywne ze swej natury różnią się za-
sadniczo od typowych budynków wznoszo-

nych dziś powszechnie. Pomimo wielu podo-
bieństw przewyższają one znacznie co do 
standardu obiekty energooszczędne pro-
mowane coraz częściej na szeroką skalę. Bu-
dując dom, czy też decydując się na zakup 

Fasada pierwszego budynku pasywnego 
Darmstadt Kranichstein Niemcy. Budynek 
składa się z 4 segmentów, nie mają one 
okien od strony wschodniej i zachodniej
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ogrzewnictwie i spojrzeć na problem z nowej 
perspektywy. 

Źródła ciepła

Pytanie brzmiące, co może być źródłem 
energii, okazuje się mieć nowe, zaskakują-
ce odpowiedzi. Otóż takim pasywnym grzej-
nikiem w budynku pasywnym jest przede 
wszystkim sam dom.  Pochłania on i kumulu-
je energię cieplną – głównie z promieniowa-
nia słonecznego oraz wszystkiego, co emitu-
je ją w obrębie przegród budowlanych. Na 
temperaturę w pomieszczeniu będzie zatem 
miała wpływ niepozorna filiżanka gorącej 
herbaty, rozgrzane żelazko, zapalona lampa 
czy świece postawione na stole podczas ko-

lacji.  Czynników wpływających na warunki 
panujące w pomieszczeniu jest bardzo wie-
le. Architekci projektujący domy pasywne 
uwzględniają je wszystkie podczas swej pra-
cy, tak aby zapewnić mieszkańcom odpo-
wiedni komfort termiczny. 
Choć problem ogrzewania budynków pa-
sywnych jest dobrze poznany, to przy każ-
dej inwestycji z osobna należy uwzględnić 
jej specyfikę oraz specjalne warunki i wyma-
gania ją charakteryzujące. Pierwszym pyta-
niem, jakie zadać musi sobie architekt pro-
jektujący nowy obiekt, jest przeznaczenie 
danego budynku. Można rzec, że to banal-
ne stwierdzenie, lecz w przypadku domów 
pasywnych nabiera nowego znaczenia. Bu-
dynek administracyjny, biurowiec różnić się 

mogło, że nasza inwestycja nie odbija się ne-
gatywnie na środowisku, a my sami wiele 
na niej zaoszczędzimy. Trudno nadal jednak 
wielu osobom wyobrazić sobie budynek na-
prawdę ekologiczny zużywający śladowe ilo-
ści energii, wymagający wprawdzie trochę 
większych nakładów finansowych i intelektu-
alnych, lecz w samej swej istocie energoosz-
czędny i przyjazny środowisku. Budynek bez 
ogrzewania – to brzmi wręcz niedorzecznie i 
śmiesznie. Wiadomo wszak powszechnie, że 
w  zimie jest zimno i dom ogrzewać trzeba, 
bo w przeciwnym razie jego mieszkańcy w 
końcu zamarzną. 
Proste prawa fizyki sprawiają, wydawać by 
się mogło, że budowa takich obiektów to 
nierealne mrzonki. Tak jednak nie jest. U pod-

staw budownictwa pasywnego leżą funda-
mentalne prawa fizyczne oraz skrupulatne 
obliczenia matematyczne. Słowem kluczo-
wym jest tu właśnie ogrzewanie, a dokład-
niej jego brak. Czytelnikowi należy się tu jed-
nak pewne sprostowanie. 
Budynek pasywny to nie obiekt, który nie 
wymaga żadnego systemu grzewczego, 
lecz taki, który nie wymaga aktywnego 
systemu ogrzewania. 
Stąd właśnie nazwa – dom pasywny. W tym 
stwierdzeniu tkwi kolosalna różnica. Mylnie 
rozumiana staje się często powodem kpin i 
niezdrowego rozbawienia, gdy idea budyn-
ku pasywnego pojawia się podczas realiza-
cji jakieś inwestycji. Należy bowiem przewar-
tościować to, co powszechnie wiadomo o 

Nadrzędną zasadą konstruowania domów 
pasywnych jest stworzenie sytuacji, w której 
straty energetyczne równoważone są możli-
wie w pełni przez zyski cieplne. Ciepło czer-
pane jest mianowicie z promieniowania 
słonecznego, wewnętrznych źródeł oraz re-
kuperacji. Pozostała ilość zapotrzebowania 
na energię cieplną w skali roku, niezbędna 
do zapewnienia komfortu termicznego  musi 
wynosić mniej niż 15 kWh/(m2a) w odniesieniu 
do powierzchni mieszkalnej. Czerpanie z we-
wnętrznych źródeł ciepła polega na ogra-
niczeniu strat energii emitowanej przez ludzi, 
urządzenia elektryczne i inne obiekty. Teo-
retycznie dom pasywny może być ogrzewa-
ny tylko dzięki samej obecności mieszkańców 
(jedna osoba = około 80 W energii). Rodzaj 
aktywności i liczba osób znajdujących się 
w obiekcie jest bardzo istotna. Przykładowo 

szkoła, gdzie uczy się kilkuset uczniów 
przez kilka godzin w ciągu dnia bę-
dzie miała inne wymagania grzew-
cze niż dom jednorodzinny, gdzie na 
1 m2 powierzchni ogrzewanej przy-
padać będzie o różnych porach dnia 
znacznie mniej osób. 
Ponadto pracujące urządzenia biu-
rowe w budynku administracyjnym 
są w stanie dostarczyć tyle energii 
cieplnej, że zbędne jest tam jakie-
kolwiek ogrzewanie (oświetlenie po-
mieszczeń może zastąpić tradycyjne grzej-
niki). Najistotniejszym jednak czynnikiem jest 
zapewnienie odpowiedniego nasłonecznie-
nia budynku. Największe zyski z promienio-
wania słonecznego można uzyskać, zwra-
cając budynek w kierunku południowym. 
Największe straty natomiast generują okna 

północne, choć należy powiedzieć, że przy 
rozsądnym planowaniu można i tę sytuację 
odpowiednio wykorzystać. Realizuje się bo-
wiem z powodzeniem budynki położone w 
trudnym terenie, bardzo niekorzystnie zacie-
niane przez wzniesienia czy inne pobliskie in-
westycje. Dobry architekt jest w stanie jed-

Bilans energetyczny

Zasada przeprowadzenia obliczenia energii cieplnej 
w budynku pasywnym

Schemat przedstawiający zyski oraz straty 
cieplne w pierwszym  budynku pasywnym 
Darmstadt Kranichstein
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nak poradzić sobie i z takimi trudnościami. 
Oczywiście samo zapewnienie dużych po-
wierzchni okiennych od strony południowej 
nie gwarantuje pełni sukcesu. Należy pa-
miętać o właściwej jakości okien. Wartość 
współczynnika Uw całego okna powinna 
wynosić < 0,8 W/m2K, a wartość współczyn-
nika g szyby musi kształtować się na pozio-
mie > 50%. 
Przy zagwarantowaniu odpowiedniego 
ocieplenia budynku, właściwego montażu 
okien oraz zapewnieniu dobrej szczelności 
powietrznej (n50 <0,6-1) w budynku pasyw-
nym można stworzyć bardzo dobre warun-
ki termiczne. Tu jednak powraca bardzo 
istotna kwestia bilansu energetycznego. 
Przeprowadzenie wnikliwego rachunku zy-
sków i strat cieplnych w domu pasywnym 
pokaże, że zastosowane rozwiązania nie 

zrekompensują w pełni strat ciepła, które 
niestety są nie do uniknięcia.

Zyski i straty

Tym właśnie różni się dom pasywny od bu-
dynku zeroenergetycznego. Ten drugi cha-
rakteryzuje się wyjątkowo korzystnym sto-
sunkiem strat energii cieplnej do jej zysków. 
Inaczej jednak sprawa ma się w przypadku 
stosunku kosztów inwestycyjnych do osiąga-
nych rezultatów. Analizy ukazują, że stwo-
rzenie obiektu, którego nie trzeba wcale 
dogrzewać, nie jest uzasadnione ekono-
micznie. Budynek pasywny jest natomiast 
rozwiązaniem optymalnym pod względem 
zaangażowanych nakładów w stosunku 
do osiąganych korzyści. Przykładowo moż-
na by do ocieplenia budynku zastosować 

warstwę termoizolacji o grubości 1 m, lecz 
w warunkach europejskich takie rozwiąza-
nie mijałoby się z celem. Każdy dodatko-
wy centymetr ponad optymalną grubość 
30-40 cm (przy założeniu, że współczynnik 
przewodzenia ciepła termoizolacji λ = 0,035 
[W/(mK)]) jest nieproporcjonalny do kosz-
tów, jakie generuje. Budynek pasywny jest 
zatem wynikiem dogłębnych analiz eko-
nomicznych oraz rozważań teoretycznych 
sprawdzonych w praktyce. W ramach ta-
kich właśnie obliczeń dowiedziono, że roz-
sądniej jest dostarczyć do budynku bra-
kującą ilość energii cieplnej w sposób 
możliwie prosty i wydajny. Powszechnym 
rozwiązaniem jest ogrzewanie budynku po-
wietrzem nawiewanym, co możliwe jest 
dzięki zastosowaniu mechanicznego syste-
mu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła.

będzie zasadniczo od szkoły, su-
permarketu czy kościoła, nie 
mówiąc już o domu jednorodzin-
nym. W każdym z tych obiek-
tów panują odmienne wymaga-
nia co do komfortu termicznego 
oraz czasu i sposobu, w jakim 
ten komfort powinien zostać za-
pewniony. Tu pojawia się kolej-
ne ważne kryterium, czyli liczba 
mieszkańców, względnie użyt-
kowników danego obiektu. Od 
liczby tej zależy właściwe wy-
miarowanie systemu wentyla-
cyjnego. Dalej należy uwzględ-
nić położenie danej inwestycji 
względem kierunku południo-

wego oraz innych sąsiadujących obiektów. Te 
ogólne założenia już na wstępie dają pewien 
wgląd w to, jak można najkorzystniej rozwią-
zać kwestie związane z ogrzewaniem. 
Czytelnik może w tym miejscu dostrzec pew-
ną niekonsekwencję, którą należy szybko wy-
jaśnić. Skoro dom pasywny nie wymaga ak-
tywnego systemu grzewczego, to w jakim 
celu architekt uwzględnia tak dokładnie w 
swej koncepcji wymienione powyżej informa-
cje. Odpowiedź tkwi w bilansie energetycz-
nym budynku pasywnego. 

O rozwiązaniach wentylacji, ogrzewania i sys-
temach alternatywnych w budynkach pa-
sywnych w kolejnym wydaniu InstalReporte-
ra.  

Bilans energetyczny

Model budynku pasywnego. Eksponat należący do 
wystawy wędrownej – element akcji informacyjnej 
promującej budownictwo pasywne
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berman, zapewniając równocześnie kompe-
tentny serwis techniczny i dostępność części.

Zawory termostatyczne FERRO 

FERRO poszerza ofertę o zawory termosta-
tyczne z  nastawą wstępną. Regulacji hy-
draulicznej dokonujemy poprzez nastawę 
wstępną w celu dostosowania ilości prze-
pływającego czynnika grzewczego do wiel-
kości grzejnika. Zawory termostatyczne Fer-
ro mają pełną charakterystykę hydrauliczną. 
Urządzenia proste i kątowe, o średnicach ½” i 
¾” pracują przy maksymalnej  temperaturze 
roboczej 100°C i ciśnieniu statycznym do 1 
MPa. Zawory objęte są 10-letnią gwarancją.

Armatura pomiarowa  
pod własną marką

FERRO wprowadza do obrotu armaturę po-
miarową pod własną marką. Termometry, 
manometry i termomanometry pozwalają 
na pomiar parametrów instalacji. Urządzenia 
mogą być wykorzystane w instalacjach wod-
nych, gazowych, centralnego ogrzewania, 
jak również w instalacjach przemysłowych. 

Termometry mają obudowy ze stali ocyn-
kowanej. Pokrywy wykonane są z tworzy-
wa odpornego na zarysowanie, a tarcze o 
średnicach 63 i 100 mm z aluminium lakiero-
wanego proszkowo. Mechanizm pomiaro-
wy opiera się na spirali bimetalicznej. Zakres 
temperatury wynosi od 0 do 120oC.

Obudowy manometrów wykonane są z 
ABS o wysokiej odporności, pokrywy z two-
rzywa odpornego na zarysowanie, a tarcze 
o średnicy 63 mm z aluminium lakierowane-
go proszkowo. Manometry o klasie dokład-
ności 2,5 oparte są na sprężynie Bourdona ze 
stopu miedzi kształtu C. W ofercie są dwa ro-
dzaje urządzeń o skali pomiaru ciśnienia 0-4 
bar i 0-10 bar.

Termomanometry o średnicach 63 mm i 80 
mm w obudowie opracowanej w technolo-
gii ABS, z pokrywą z tworzywa i aluminiową 
tarczą, lakierowane są proszkowo. Mechani-
zmem ciśnieniowym w urządzeniach jest ma-
nometr oparty na sprężynie bourdona, który 
pozwala na dokonanie pomiarów w zakresie 
0-6 bar. Termometr działa na spirali bimeta-
licznej i ma skalę pomiaru 0-120oC.  

FERRO – nowości 
techniki grzewczej

 Łukasz Biernacki

  Nowa odsłona grzejników  
Weberman

Do kolekcji stalowych grzejników Weberman 
dołączyły poziomy Weberman New Design 
i pionowy Weberman New Design Verti-
cal. To dolnozasilane wydajne i trwałe grzej-
niki panelowe. 
Grzejnik Weberman New Design ma wbudo-
waną wkładkę termostatyczną M30x1,5. Za-
okrąglone osłony boczne grzejników oraz zu-
pełnie gładka płyta nadają urządzeniom 
elegancki i estetyczny wygląd, sprawiając 
równocześnie, iż są one bezpieczne dla prze-
bywających w pomieszczeniach dzieci. Urzą-
dzenia odznaczają się wysoką wydajnością 
cieplną dzięki konwektorom zgrzanym do ka-
nałów wodnych. Obie wersje dostępne są w 

kolorze białym RAL 9016 i występują w 
komplecie z odpowietrznikami, korkami 
i uchwytami montażowymi typu „L”.

Grzejnik higieniczny Weberman 

W pomieszczenia o podwyższonych wymo-
gach higienicznych takich, jak np. szpitale, 
przychodnie czy domy pomocy każde urzą-
dzenie powinno  spełniać odpowiednie nor-
my sanitarne i techniczne. Firma FERRO przy-
gotowała model grzejnika marki Weberman 
– grzejnik higieniczny. Grzejnik nie ma gril-
la, osłon bocznych i radiatora, co zapewnia 
mu odpowiednią ochronę higieniczną – ilość 
osadzającego się kurzu i innych zanieczysz-
czeń ograniczona jest tutaj do minimum. 
Bogaty wybór rozmiarów grzejnika higienicz-
nego sprawia, iż będzie on pasował do każ-
dego pomieszczenia. Urządzenie występuje 
w kolorze białym RAL 9016.
Wszystkie stalowe grzejniki marki Weberman 
produkowane są zgodnie z normą EN442 i 
BS EN ISO 9001. Reżim produkcji wsparty ści-
słą kontrolą i pozytywnie przeprowadzony-
mi próbami szczelności każdego urządzenia 
opuszczającego fabrykę zapewnia wysoką 
jakość, a wieloetapowy proces malowania 
przedłuża żywotność urządzenia. Producent 
udziela aż 10-letniej, najdłuższej na rynku 
gwarancji na wszystkie grzejniki stalowe We-
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budowę nowych mieszkań. Od marca 2011 
r. odnotowano wzrost o 7,3% liczby miesz-
kań, na które wydano pozwolenia. W grupie 
inwestorów indywidualnych zanotowano 
niewielki spadek na poziomie 0,8%. pozwo-
leń niż przed rokiem. Natomiast deweloperzy 
uzyskali pozwolenia na budowę 35 266 miesz-
kań (wzrost 23,6%). 
W uzupełnieniu powyższych informacji, 
można jeszcze dodać, że w tym okresie, 
spółdzielnie mieszkaniowe uzyskały o 1,5% 
mniej pozwoleń na budowę oraz rozpoczęły 
budowę o 57% mniej mieszkań. W grupie po-
zostałych inwestorów, tj. budownictwo komu-
nalne, czynszowe i zakładowe, zanotowano 
spadki o 49,7% w grupie oddanych do użytku 
mieszkań, jak też o 17,1% w liczbie uzyskanych 
pozwoleń na budowę, również o 10,6% w licz-
bie mieszkań, których budowę rozpoczęto. 
Analizując te wyniki, można dojść do wnio-
sku, że następuje polaryzacja w grupie in-
westorów w budownictwie mieszkaniowym. 
Umacniają się inwestorzy i deweloperzy, 
natomiast tracą na znaczeniu silne wcze-
śniej grupy inwestorów w postaci spółdzielni 
mieszkaniowych, które już od dawna są na-
zywane reliktem poprzedniej epoki, oraz, ze 
względów na cięcie kosztów budżetowych, 
budownictwo komunalne, zakładowe i spo-
łeczno-czynszowe. 
W dalszym ciągu w drugim kwartale 2011 r. 
obserwuje się słabszą płynność finansową 
firm wykonawczych, instalatorskich i ogól-
nobudowlanych. Efektem tego jest słabsza 
płynność finansowa zaopatrujących te firmy 
dostawców, w przypadku branży instalacyj-

no-grzewczej hurtowni instalacyjnych i punk-
tów sprzedaży. Z opinii uczestników rynku 
wynika, że zatory płatnicze są, ale pojawiają 
się w wyniku sprzedaży „za wszelką cenę” i 
braku nadzoru nad dłużnikami. 
Zmiany na rynku energetycznym, 
czyli OZE ważnym źródłem energii

Warto też zwrócić uwagę na nową tenden-
cję na rynku energetycznym. Od kilku mie-
sięcy można zaobserwować zainteresowanie 
osób i organizacji około rządowych ideą tzw. 
„energetyki rozproszonej”. Wcześniej temat 
indywidualnych lub generalnie źródeł energii 
o mniejszej mocy był traktowany jako prawie 
tabu. Obecnie, obok tego, zaistniało następ-
ne pozytywne zjawisko. Zaczęto traktować 
ciepło z OZE jako poważne źródło, które 
powinno być uwzględniane we wszelkich 
bilansach energetycznych OZE, oraz bilan-
sach dotyczących ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Ten fakt musi cieszyć z uwagi 
na zaangażowanie SPIUG w propagowanie 
nowoczesnych i czystych źródeł ciepła – 
głównie energii słonecznej i pomp ciepła, 
właśnie w tych środowiskach. Przełom, któ-
ry w tej mierze nastąpił, można uznać za 
wspólny sukces organizacji branżowych, w 
tym oczywiście SPIUG, które swoimi drogami 
starali się doprowadzić do tego efektu. 
Wynikiem tego było kilka imprez z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, 
NFOŚiGW, Sejmu, podczas których omawia-
ne były możliwe rozwiązania dla wsparcia 
ciepła produkowanego z OZE, jak też ener-
gii elektrycznej produkowanej w siłowniach 

Rynek budowlany 
i instalacyjny  
po II kwartale 2011 r.

  opracował Janusz Starościk* 

  Statystyka mieszkań oddanych  
do użytku

Zgodnie ze wstępnymi danymi opublikowa-
nymi przez GUS, w I półroczu 2011 r. oddano 
do użytku 55 403 mieszkań, co oznacza 13,1% 
mniej niż w II półroczu 2010 r. oraz 27,2% mniej 
niż w analogicznym okresie 2009 r. Jest to 
oczywiście kontynuacja efektu spadku liczby 
rozpoczynanych budów w tamtym okresie 
połączonych z czasem realizacji inwestycji, 
ale warto zauważyć, że spadki są już mniejsze 
niż wcześniej. 
Bardzo pozytywnym wynikiem, wskazującym 
na stałość utrzymującego się już od kilku 
miesięcy trendu, jest wzrost mieszkań, których 
budowę rozpoczęto, oraz wzrost liczby udzie-
lanych pozwoleń na budowę. W pierwszym 
półroczu 2011 r. rozpoczęto budowę ponad 
81 tys. mieszkań, co oznacza spadek tylko o 
1,3% – tylko w czerwcu zanotowano wzrost o 
10,1% w porównaniu do zeszłego roku. Porów-
najmy te dane z danymi spadkowymi dot. 
oddanych mieszkań. Dzięki temu, możemy 
założyć, że w wypadku utrzymania średniego 
tempa realizacji inwestycji, wcześniej niż za 
dwa lata możemy osiągnąć całkiem dobre 
wyniki budownictwie mieszkaniowym. 
Wiodącą rolę w liczbie oddanych mieszkań 

mają, podobnie jak w poprzednim kwarta-
le inwestorzy indywidualni, którzy w okresie 
od stycznia do czerwca br. oddali do użytku 
3,4% więcej mieszkań niż rok wcześniej, co 
stanowi 60,7% udziału w całkowitej liczbie. 
Deweloperzy w tym okresie oddali o 24,9% 
mniej mieszkań niż przed rokiem, osiągając 
udział 34,6% w liczby oddanych mieszkań. 

Nowe budowy i pozwolenia  
na budowę 

Ciekawie wygląda statystyka rozpoczętych 
nowych budów i udzielanych pozwoleń na 
budowę w sektorze budownictwa mieszka-
niowego. 
W pierwszym półroczu rozpoczęto budowę 
80 010 mieszkań, tzn. o 1,3% mniej w porów-
naniu do analogicznego okresu ubiegłego 
roku. 
Wiodącą rolę w tym wyniku odgrywają w 
dalszym ciągu inwestorzy indywidualni, którzy 
rozpoczęli budowę 48 508 mieszkań, co ozna-
cza 7,4% więcej mieszkań niż przed rokiem. 
Na drugim miejscu tej klasyfikacji plasują 
się deweloperzy, którzy z wynikiem 28 529 
mieszkań zanotowali spadek o 9,3%. 
Pozytywne trendy można zauważyć w 
obszarze wydawanych zezwoleniach na 

* Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG r
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a co za tym idzie, urządzenia grzewcze są 
praktycznie na końcu procesu inwestycyj-
nego w budownictwie mieszkaniowym i nie 
tylko. 
Obserwując rozwój sytuacji na rynku bu-
dowlanym, doskonałe wyniki sprzedaży w 
instalacjach – sieciach zewnętrznych, można 
zaryzykować stwierdzenie, że branżę instala-
cyjno-grzewczą może czekać gorąca jesień 
z przedłużonym do grudnia szczytem sezonu 
sprzedaży. 
Początek kwartału był raczej słaby. Przyczy-
ną tego mogły być przeprowadzone z po-
wodu podwyżki cen surowców na rynkach 

światowych – szczególnie miedzi – podwyżki 
cen urządzeń. Dotyczyło to przede wszyst-
kim grzejników o ok. 10% oraz urządzeń 
grzewczych też o kilka procent. Jak zwykle 
podwyżki producentów spowodowały falę 
zatowarowań pod koniec 2010 r. oraz w I 
kwartale 2011. Pełne stany magazynowe na 
początku drugiego kwartału, nie sprzyjały 
nowym zakupom. Dopiero okres maj-czer-
wiec przyniósł zmianę sytuacji. 
Co do tego, jak wyglądał rynek instalacyj-
no-grzewczy, zdania są nieco podzielone. 
Większość pytanych uczestników tej branży w 
Polsce jest zdania, że wyniki rynku, szczegól-

fotowoltaicznych. Toczące się w ramach 
tych spotkań rozmowy, miały uzasadnienie w 
postaci przygotowanej ustawy o OZE, która 
ma być podobno przekazana do konsultacji 
społecznych już we wrześniu br. oraz podziel-
nia obecnie obowiązującej ustawy „Prawo 
energetyczne” najprawdopodobniej na trzy 
ustawy dotyczące elektroenergetyki, sektora 
gazowego i OZE. 

Sytuacja branży instalacyjnej 

Jakie przełożenie na rozwój rynku in-
stalacyjno-grzewczego w Polsce miały 

powyższe fakty? 
Prognozy PKB za drugi kwartał są zgodne z 
oczekiwaniami: 4,2-4,5% wzrostu gospodar-
czego z przyspieszeniem inwestycji i wzro-
stem konsumpcji prywatnej. Dane miesięcz-
ne gospodarcze za II kwartał 2011 r. również 
nie przyniosły przełomu – szybki wzrost w 
budownictwie i sprzedaży detalicznej, spo-
wolnienie eksportu i produkcji przemysłowej. 
Wszyscy w branży są co do tego zgodni: 
dobre wyniki w produkcji budowlanej nie 
znalazły odzwierciedlenia w wynikach 
branży instalacyjno-grzewczej. Należy 
jednak pamiętać, że instalacje grzewcze, 

Deweloperzy często stawiają na kotły  
konwencjonalne
Na rynku tzw. „obiektówek” dało się zauważyć, że de-
weloperzy walcząc o klientów ceną, rezygnują z instalo-
wania droższych wiszących kotłów kondensacyjnych na 
rzecz kotłów konwencjonalnych. W dalszym ciągu, zda-
niem niektórych graczy na rynku, głównie w wyniku za-
interesowania ze strony deweloperów nadspodziewanie 
dobrze wyglądała, podobnie jak w I kwartale  
2011 r. sprzedaż kotłów wiszących konwencjonalnych. 
Przyrost sprzedaży kotłów wiszących konwencjonalnych 
w stosunku do I półrocza 2010 r. wyniósł w niektórych 
przypadkach nawet około 60% i utrzymywał się znacznie 
powyżej spodziewanych wartości. Niemniej jednak moż-
na spotkać wręcz przeciwne opinie, co do rozwoju tego 
segmentu urządzeń. Sprzedaż gazowych kotłów konwen-
cjonalnych dotyczy przede wszystkim tzw. obiektówek, 
który to rynek, jak widzimy z podsumowania działalno-
ści deweloperów i spółdzielni, raczej się przejściowo kur-
czy i jest podatny na tzw. regionalizacje sprzedaży. Ozna-
cza to nie mniej, nie więcej, że dobra sprzedaż w jednym 
regionie, nie musi mieć potwierdzenia w innym regionie 

kraju. Obiektywnie należy podkreślić, że większość opinii 
mówiła raczej o lekkim regresie w sprzedaży tego rodza-
ju kotłów. 
Podobnie sytuacja wyglądała w wypadku sprzedaży 
jednostek grzewczych pow. 50 kW. Ale to też jest rynek 
obiektowy, dlatego odnotujmy to z kronikarskiego punk-
tu widzenia. 
Przy okazji, pomimo danych podawanych przez GUS, 
zdaniem niektórych uczestników rynku, kolejnym wyma-
gającym oceny segmentem jest rynek developerski. Po 
zeszłorocznym zastoju widać obecnie coraz więcej roz-
poczętych nowych budów oraz kończenie rozpoczętych 
w ub. roku inwestycji. Sprzedaż do tego sektora notuje 
obecnie wzrost rok do roku ok. 15%. 

Kotły kondensacyjne – niższy wzrost sprzedaży od 
przewidywań
Drugi segment rynku wart uwagi to kotły kondensacyjne. 
Zgodnie z przewidywaniami jest to segment, który notu-
je i będzie notował znaczne wzrosty. Ma na to wpływ co-
raz większa znajomość kondensacji wśród potencjalnych 
klientów oraz coraz lepsze, niższe ceny dla klienta deta-

licznego. Aktualnie średnia cena detaliczna podstawo-
wego kotła kondensacyjnego wynosi ok. 5500 zł netto, a 
średnia cena zakupu dla klienta detalicznego wynosi ok. 
4500-5000 zł brutto. Wzrost segmentu kotłów kondensa-
cyjnych w niektórych przypadkach wynosi nawet ok. 20% 
rok do roku. 
Sprzedaż wiszących kotłów kondensacyjnych – także 
lepsza niż przed rokiem, pozostaje jednak niezmiennie 
na poziomie niższym od oczekiwań. Kotły kondensacyj-
ne z tzw. zintegrowanym zasobnikiem, po powodzeniu w 
sprzedaży w ostatnich latach, cieszą się podobnym po-
wodzeniem, jak w poprzednim roku. 

Sytuacja grzejnika stalowego
Ważnym segmentem produktowym wymagającym 
wspomnienia jest grzejnik stalowy. Zarówno w I, jak i w II 
kwartale grzejnik stalowy nie wykazuje tendencji wzrosto-
wej, i jest najbardziej niestabilnym produktem w branży. 
Powodem był przede wszystkim bardzo duży wzrost cen 
stali, który spowodował znaczne podwyżki cen cenniko-
wych. Można przewidywać, że rynek grzejnika stalowego 
może nie wzrosnąć w br. 

Rynek kotłów i grzejników
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- 8457 zawartych umów kredytu z dopłatą na 
kwotę kredytu 112 249 tys. zł i kwotę dotacji 
50 512 tys. zł; 
- 6846 wniosków o przekazanie dotacji złożo-
ne przez banki w NFOŚiGW na kwotę dotacji  
42 680 tys. zł; 
- 5374 przekazanych dotacji na instalacje na 
kwotę dotacji 33 149 tys. zł. 
Ze statystyk NFOŚiGW wynika, że dynamicz-
ny wzrost przyjmowanych wniosków nastąpi 
dopiero w drugim kwartale br. 
Praktycznie każdy z naszych rozmówców 
podkreślał duży wzrost sprzedaży kolekto-
rów słonecznych. Wzrosty oceniane były na 
poziomie 40-70%, a nawet podwojenia w 
stosunku do ubiegłego roku. 
Powodzenie niezależnych źródeł ciepła 
opartych na OZE, bez wątpienia jest wyni-
kiem zagrożenia wzrostem cen energii (szcze-
gólnie oleju i gazu). W najbliższym czasie, 
zgodnie z komunikatami PGNiG, spodziewa-

ne są kolejne podwyżki cen gazu (przewi-
dywana podwyżka to nawet do 15%). Mimo 
tego wydaje się, że realizacja planów sprze-
dażowych kotłów gazowych oraz kotłów z 
palnikami gazowymi będzie łatwiejsza, niż 
planów sprzedażowych kotłów na – o wiele 
bardziej niestabilne cenowo – paliwo olejo-
we, które jest uzależnione od wahań kursu 
dolara na i idącymi za tym podwyżkami cen 
ropy na rynkach światowych. 
Drugim segmentem rynku urządzeń OZE do 
produkcji ciepła, który notuje wzrosty, lecz 
nieco mniejsze niż kolektory słoneczne, to 
rynek pomp ciepła. Jest to produkt coraz 
bardziej popularny i coraz bardziej dostępny 
dla klienta. Obecnie najbardziej popularne 
są pompy ciepła powietrze-woda, tzw. typu 
split, ale także pozostałe rozwiązania pomp 
ciepła znajdują coraz szersze zastosowanie, 
w zależności od warunków technicznych 
zabudowy.  

nie dla urządzeń grzewczych były zróżnico-
wane w zależności od grupy produktów. 

Kolektory słoneczne i pompy cie-
pła – coraz większe zainteresowanie 
inwestorów 

Sporym zainteresowaniem cieszą się produk-
ty OZE zarówno pośród klientów prywatnych, 
jak i z przeznaczeniem na duże inwestycje 
instytucjonalne, komercyjne i przemysłowe. 
Jest to rezultatem stale rosnących cen ener-
gii (szczególnie oleju opałowego i gazu), a 
także zachętami związanymi z dofinanso-
waniem inwestycji z Unii Europejskiej oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
Do wzrostu sprzedaży produktów OZE (ale 
również pozostałych) przyczynia się coraz 
większa dostępność kredytów zarówno dla 
gospodarstw domowych, jak i dużych przed-
siębiorstw. 
Praktycznie wszyscy są zgodni co do tego, 
że największe wzrosty dały się zauważyć w 
segmencie urządzeń na energię odnawial-
ną. Dotyczy to przede wszystkim pomp cie-
pła i kolektorów słonecznych, których wzro-
sty sprzedaży były nawet dwucyfrowe. To 
zjawisko, jak wspominaliśmy w poprzednim 
opracowaniu, jest z jednej strony wynikiem 
wzrastającej świadomości społeczeństwa co 
do ochrony środowiska naturalnego, jak też 
chęci uzyskania maksymalnej niezależności 
energetycznej. Przypomnijmy tutaj inicjatywę 

SPIUG podjętą w sprawie zmian w systemie 
wsparcia dla zakupu kolektorów słonecz-
nych przez prywatnego użytkownika koń-
cowego, wprowadzonego przez NFOŚIGW. 
Program co prawda w dalszym ciągu nie 
jest doskonały, ale od wprowadzenia zmian 
w styczniu br. nastąpił dynamiczny wzrost 
wniosków o dofinansowanie. Najbardziej 
ożywionym segmentem z grupy OZE, wydaje 
się, że był segment kolektorów słonecznych. 
Po pierwsze, jak wiemy, od marca-kwietnia 
rozpoczyna się tzw. sezon. Po drugie bardzo 
duże znaczenie na wzrost sprzedaży ma 
zmodyfikowany program dotacji NFOŚIGW. 
Program ten, mało rozpropagowany w ub. 
roku, posiadający wiele ułomności, szczegól-
nie w zakresie wymaganych dokumentów i 
obsługi bankowej, stał się bardziej przyjazny 
dla beneficjenta. 
Dodatkowo kilka znaczących firm z branży 
przygotowało dla klientów na swoich stro-
nach internetowych różnorakie aplikacje 
ułatwiające klientowi wybór zestawów so-
larnych i druk dokumentów wymaganych w 
bankach. Poza tym niektóre firmy przygoto-
wały swoje oferty handlowe bardziej konku-
rencyjne i przyjazne. 

Z raportu NFOŚIGW 
Według danych publikowanych przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej obecny wynik to: 
- 9265 wniosków na kwotę kredytu 131 571 
tys. zł i kwotę dotacji 59 207 tys. zł; 

Na koniec bardzo ważna informacja z rynku to znacznie mniejsza ilość pieniądza w 
obrocie i w związku z tym wzrastające zadłużenia wielu firm. Nie jest to jeszcze próg 
utraty płynności finansowej niektórych firm, ale sytuacja z przeterminowanymi na-
leżnościami jest gorsza niż w ubiegłym roku i w I kw. obecnego. Wg mojej oceny jest 
to efekt zaostrzenia polityki kredytowej dla firm, które to miało miejsce w roku ubie-
głym. Do tego doszła jeszcze dramatyczna walka cenowa niemal na każdym polu. 
Szczególnym odzwierciedleniem tej sytuacji były oferty internetowe. Nasi rozmów-
cy byli zgodni, że klienci kupujący kotły, w swojej większości raczej preferowali cenę, 
nawet kosztem jakości czy marki. 
Szereg hurtowni oceniało, że początek II kwartału 2011 charakteryzował się sta-
gnacją lub wręcz zmniejszonym ruchem, wyłączając oczywiście sieci zewnętrzne. 
Oczywiście zdania były podzielone w odniesieniu do regionów działania... 
Raporty dotyczące oceny kwartalnej rynku instalacyjno-grzewczego będą dostęp-
ne na stronach internetowych Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń 
Grzewczych (SPIUG): www.spiug.pl 

Rynek w ocenie branżystów
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SOTRALENTZ  
– drzwi otwarte z Bio Duo 

 Weronika Kiszkowska

Pod koniec sierpnia ruszyła akcja „SOTRALENTZ – drzwi otwarte z 
Bio Duo” pod hasłem „Przyjdź i zobacz najwyższą jakość”. Jest to 
seria spotkań w terenie, organizowanych w wybranych hurtowniach, z 
udziałem reprezentanta techniczno-handlowego Sotralentz.  
Sotralentz stworzył specjalną, demonstracyjną wersję oczyszczalni Bio 
Duo, która prezentowana jest w trakcie spotkania. Każdy uczestnik 
może więc dokładnie zapoznać się z budową i zasadą działania 
oczyszczalni hybrydowej.  

  Jakość SOTRALENTZ

- godło „Teraz Polska” w tegorocznej 21. 
edycji konkursu dla oczyszczalni typoszere-
gu SL-BIO w kategorii Najlepszy Produkt
- opatentowana, nowatorska technologia 
oczyszczania – Prawo Ochronne nr 65119 
udzielone przez Urząd Patentowy RP na dwu-
komorowy reaktor biologiczny
- oznakowanie CE poprzedzone badania-
mi w notyfikowanym laboratorium ITB w War-
szawie oraz uwiarygodnione raportem z tych 
badań
- IS0 9001:2008 – proces produkcyjny reali-
zowany zgodnie z Systemem Zarządzania DIN 
EN ISO 9001:2008
- Złoty Laur Konsumenta 2009 i 2010 w ka-
tegorii przydomowych oczyszczalni ścieków
- własny serwis fabryczny Sotralentz oraz 
serwis w terenie poprzez autoryzowanych 

serwisantów i instalatorów, w tym konserwa-
cja, doradztwo i bezpłatny rozruch

Oczyszczalnie SL-BIO

Warto przypomnieć, że oczyszczalnie SL-
-BIO stanowią idealne rozwiązanie zarówno 
dla domów jednorodzinnych, jak i dla hote-
li, pensjonatów oraz szeroko pojętego sektora 
budownictwa wielorodzinnego i użyteczno-
ści publicznej.
Oczyszczalnie SL-BIO potrafią sprostać wła-
ściwie wszystkim wymaganiom inwesto-
ra. Mogą być instalowane w każdych wa-
runkach gruntowo-wodnych. Co więcej, nie 
ma ograniczeń w zakresie doboru odbiorni-
ka oczyszczonych ścieków, którym może być 
grunt, urządzenia wodne lub wody płynące. 
Modułowy charakter oczyszczalni pozwala 
na swobodną rozbudowę systemu zgodnie z 

Spotkania mają na celu przybliżenie technologii, zasady działania, sterowania, jak 
również eksploatacji, montażu i serwisu hybrydowych oczyszczalni ścieków SL-BIO, na-
grodzonych godłem TERAZ POLSKA w tegorocznej edycji tego prestiżowego konkur-
su. Do tej pory odbyło się 
już kilka spotkań z cyklu 
Dni Otwarte z BIO DUO, 
które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród 
instalatorów. 
Najbliższe spotkania za-
planowano w:
14.09 – Ciechanów
16.09 – Olsztyn
19.09 – Białystok 
22.09 – Lublin
26.09 – Jasło
28.09 – Kraków
30.09 – Bielsko-Biała
03.10 – Żywiec
05.10 – Łódź
13.10 – Kielce

Sprawdź termin i bądź gościem SOTRALENTZa 

potrzebami np. rosnącą liczbą użytkowników. 
Oczyszczalnie poradzą sobie również z nie-
równomiernym dopływem ścieków i zapew-
nią całkowitą skuteczność, nawet w przy-
padku niedostatecznego zasilania instalacji 
ściekowej lub okresowego przeciążenia zrzu-
tem ścieków. 
Ta innowacyjna technologia oczyszczania 
ścieków w połączeniu z profesjonalną auto-
matyką daje użytkownikowi oczyszczalni wy-
soki komfort korzystania i ułatwia serwis po-
sprzedażowy poprzez system internetowego 

monitoringu.    
Wszystkimi urządzeniami oraz procesami 
technologicznymi oczyszczalni typoszeregu 
SL-BIO steruje specjalnie zaprojektowana au-
tomatyka oparta, w zależności od wersji, na 
komputerowym sterowniku typu PLC. Nieza-
leżnie od rodzaju, każda automatyka regulu-
je procesy oczyszczania: dozowanie, napo-
wietrzanie, recyrkulację.  
Ma funkcję zapisywania i powiadamiania o 
ewentualnych awariach, w postaci sygna-
łu dźwiękowego i informacji na wyświetla-
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czu (99 stanów). Moduł GSM umożliwia zdal-
ne programowanie i monitorowanie pracy 
oczyszczalni przez internet lub telefon komór-
kowy. Niektóre wersje automatyki wyposażo-
ne są standardowo w funkcję obsługi pompy 
koagulantu. 
Całkowitą nowością jest możliwość włącze-
nia instalacji do systemu inteligentnego bu-
dynku. 

Serwis SOTRALENTZ

Wybierając rozwiązanie Sotralentz, inwe-
stor – jak i projektant – może liczyć na facho-
wą pomoc w zakresie konsultacji, doboru, 
uruchomienia oraz konserwacji oczyszczal-
ni. Specjalnie w tym celu Sotralentz stworzył 
Serwis Fabryczny oraz sieć Autoryzowanych 
Serwisantów, którzy bezpłatnie dokonują 
pierwszego uruchomienia oczyszczalni Bio 
Duo. Dane każdej uruchomionej oczyszczal-
ni, mogą zostać wprowadzone do specjal-

nie stworzonego programu komputerowego, 
który sprawdza i poprzez e-mail przypomi-
na użytkownikowi i instalatorowi o zbliżającym 
się terminie i zakresie zbliżających się czynno-
ści serwisowych. Dodatkowo każdy inwestor 
może podpisać umowę z Serwisem Fabrycz-
nym Sotralentz, co zapewni mu komfortowe i 
bezawaryjne użytkowanie oczyszczalni.  

SOTRALENTZ sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26 96-100 
Skierniewice
tel. 46 834 86 50/60
faks 46 833 25 05
biuro@sotralentz.pl
www.sotralentz.pl
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Rebranding okazją do bilansu  
ostatnich zmian w Polsce

TA Hydronics – 
nowa marka 
koncernowa  
zastępuje IMI International

 tekst i zdjęcia Małgorzata Tomasik

Znana dotychczas dobrze w segmencie równoważenia hydraulicznego 
i regulacji, termostatyki oraz odgazowania i utrzymania ciśnienia marka 
IMI International w ostatnim okresie przeszła gruntowny rebranding.
Trzy marki z segmentu IMI Indoor Climate: TA, Heimeier i Pneumatex, 
czyli marki odpowiedzialne za kształtowanie klimatu wewnętrznego 
występują obecnie razem pod szyldem TA Hydronics. 

   Każda z marek wprowadziła do TA Hy-
dronics swój własny, niepowtarzalny poten-
cjał: TA jako lider równoważenia hydraulicz-
nego, Heimeier jako wysokiej klasy regulacja 
termostatyczna i Pneumatex jako specjalista 
od zapewnienia właściwego ciśnienia i jako-
ści wody. 
Wspólnie, już jako TA Hydronics oferują szeroki 
łańcuch produktów i niezwykłe doświadcze-
nie w zapewnieniu wydajności i efektywności 
pracy systemów HVAC. 
Ta olbrzymia zmiana na poziomie całego 
koncernu ma służyć przede wszystkim klien-
towi: bardziej kompleksowe rozwiązanie dla 

potrzeb HVAC, optymalną wydajność syste-
mów i komfort przy najniższych możliwych 
kosztach energii.
Nowej koncepcji towarzyszy kompletna zmia-
na logo, wizerunku, kolorów firmowych (na 
pomarańcz, szaroniebieski i czerń), zmia-
na stron internetowych (nowe działają już w 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Niemczech, 
w Czechach i na Słowacji, kolejne kraje już 
wkrótce je wprowadzą), ale przede wszyst-
kim to praca nad zmianą wizerunku fir-
my jako producenta oferującego najbar-
dziej kompleksowe rozwiązania do systemów 
HVAC. 

http://www.instalreporter.pl
mailto:biuro@sotralentz.pl
http://www.sotralentz.pl
http://www.instalreporter.pl
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Oczywiście nazwy marek i związane z nimi 
produkty pozostają bez mian, IMI jednak zy-
skuje inne oblicze – już jako TA Hydronics.

Zanim powstało TA Hydronics, czyli 
historia firmy począwszy od… miedzi

Dziś już może mało kto pamięta, że koncern 
IMI z Wielkiej Brytanii w latach 80. i 90. kojarzo-
ny był głównie z miedzią, był bowiem produ-
centem rur i kształtek miedzianych! Podobne 
początki były także w Polsce. W 1993 r. firma 
IMI utworzyła w Warszawie spółkę IMI Insta-
lacje Sanitarne, a jej celem była wtedy wła-
śnie sprzedaż elementów z miedzi. 
W 1997 roku koncern IMI kupił niemiecką 
markę Heimeier i tak zaczęła się w firmie era 
zaworów termostatycznych. Kolejny krok to 

TA Hydronics jest częścią międzynarodo-
wego koncernu technologicznego IMI plc 
wywodzącego się z Anglii. Start firmy roz-
począł się w 1862 rok od fabryki amuni-
cji… 
Koncern zatrudnia około 13 000 pracow-
ników, generując roczne obroty w wyso-
kości £ 1,79 miliardów. IMI plc jest notowa-
ny jako członek FTSE 100 na London Stock 
Exchange.
W IMI można wymienić 5 głównych plat-
form: 
- Severe Service,
- Fluid Power,
- Indoor Climate – TA Hydronics
- Beverage dispense,
- Merchandising.
Aby uzmysłowić sobie zarówno zróżnico-
wanie segmentów produkcji, ale i potęgę 
koncernu, warto przytoczyć choć ze dwie 
dane, np. urządzenia IMI z segmentu: 

- dozowania płynów zapewniają w USA 
serwowanie 40 mln napojów dziennie!
- klimatu wewnętrznego pracują w 20 mln 
niemieckich domów (prawie połowie)!
Mimo że IMI działa na kilku bardzo zróżni-
cowanych platformach (w różnych sekto-
rach produktowych), to wszystkie te plat-
formy mają jedną wspólną wyróżniającą 
je cechę: przewagę inżynierską. Właśnie 
na rozwój technologii, myśl inżynierską i 
doświadczenie stawia głównie koncern 
IMI plc.
TA Hydronics to wiodący światowy do-
stawca i ekspert w systemach dystrybucji i 
regulacji hydraulicznej, z doświadczeniem 
w ponad 100 000 projektów na całym 
świecie. Co roku TA Hydronics przeznacza 
miliony dolarów na badania i unowocze-
śnianie swoich produktów, tak by sprostać 
wymaganiom rynku i obiektom o coraz 
wyższych standardach.

Koncern IMI plc na świecie
przejęcie w 2000 roku szwedzkiej firmy Tour
Andersson, czyli marki TA (równoważenie hy-
drauliczne i regulacja). Gdy IMI sprzedało fa-
bryki miedzi, następuje zdecydowane odej-
ście od instalacji miedzianych, działania firmy 
koncentrują się wokół rozwiązań odpowie-
dzialnych za kształtowania klimatu wewnętrz-
nego. Dodatkowo segment tych produktów 
wzmacnia kolejna akwizycja w 2007 roku, IMI 
kupiło szwajcarskiego producenta Pneuma-
tex, uzupełniając ofertę o urządzenie utrzy-
mania ciśnienia i jakości wody w instalacjach
Dziś TA Hydronics ma już prawie wszystko, co 
jest związane z przepływem wody, równowa-
żeniem i regulacją tych instalacji. 

Zakład w Olewinie coraz  
potężniejszy

W Polsce rozwój firmy IMI Instalacje Sanitar-
ne, a od 2000 roku IMI International, najwięk-
szego przyspieszenia nabrał po 2005 roku. 
W tym roku na wzór dotyczasowej producji 
szwedzkiej uruchomiono w Polsce pierwszą li-
nię montażową w Olewinie pod Olkuszem i 
rozpoczęto produkcję zaworów STAD. 
Jakość dotrzymywania standardów monta-
żu, wydajność zakładu i konkurencyjne kosz-
ty produkcji szybko zostały docenione przez 
kierownictwo koncernu. W następnych la-
tach uruchomiono w Polsce montaż i uzbraja-
nie kolejnych produktów z oferty: od małych 
zaworów regulacyjnych i termostatycznych, 
przez automatykę i balancing, po zawory np. 
o dużych średnicach wykonywane na zamó-
wienie. 
Dziś fabryka w Olkuszu to zakład nieporówny-
walnie większy od tego sprzed 6 lat, z nowo-
czesnymi liniami produkcyjnymi także takich 
wyrobów, jak rozszerzalnościowe naczynia 
przeponowe. Imponujące zaplecze logistycz-

ne i powierznia magazynowo-produkcyjna 
 5 tys. m2 służą zaspokajaniu potrzeb nie tyl-
ko polskiego rynku, ale też Europy Środkowo-
-Wschodniej. 
Olkusz dla koncernu TA Hydronics stał się jed-
ną z głównych fabryk, przejmując funkcje in-
nych zakładów. 
Obecnie TA Hydronics w Polsce zatrudnia po-
nad 300 osób.

TA Hydronics – więcej niż producent, 
czyli wiedza, rozwiązania systemowe, 
współpraca i innowacyjność
 
TA Hydronics oferuje nie tylko szerokie spek-
trum rozwiązań do instalacji wodnych, ale 
też w olbrzymią wiedzę, doświadczenie w tej 
dziedzinie i wsparcie inżynieryjne podczas 
projektowania, doboru i eksploatacji syste-
mów. Za marką stoi wiele inicjatyw mających 
na celu kształcenie i podnoszenie pozio-
mu wiedzy na temat przepływów i regulacji 
wody, wszelkich możliwych zachowań insta-
lacji  HVAC niezależnie od tego, czy są to roz-
budowane układy pracujące w budynkach 
wysokościowych, czy w małych obiektach 
mieszkalnych. 
Na poziomie całego koncernu działa Hy-
dronic College – system kształcenia zarów-
no pracowników, jak i specjalistów (projek-
tantów, wykonawców) współpracujących z 
firmą. Patrząc zaś nawet tylko na to, co się 
dzieje w Polsce, przyznać trzeba, że firma sta-
wia na wiedzę. System szkoleń, ich jakość i 
praktyczną stronę projektanci i wykonawcy 
już dobrze znają. 
W ciągu ostatnich lat firma uruchomiła kilka 
nowych centrum szkoleniowych. Są to miej-
sca, gdzie zbudowano pokazowe instalacje, 
na których uczestnicy szkoleń zgłębiają wie-
dzę na temat regulacji, równoważenia, pra-

- przedrostek TA – marka najbardziej roz-
poznawalna na rynku;
- Hydronics – główna przesłanka oddają-
ca sens merytoryczny nazwy i opisująca 
obszar działania.

Geneza nazwy  
TA Hydronics:

http://www.instalreporter.pl
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Rebranding marki to trudny proces także infor-
macyjny. Dla TA Hydronics jest jednak okazją 
do zorganizowania spotkań z  klientami (projek-
tantami, firmami wykonawczymi i handlowy-
mi…). 
Kilka takich cyklicznych spotkań już było i jesz-
cze będzie miało miejsce. Obejmują one część 
konferencyjną związaną z prezentacją polityki 
firmy, jej głównych przesłań, a także najciekaw-
szych problemów hydraulicznych. Goście mają 
także okazję zwiedzić zakład montażowy oraz 
bardzo ciekawą linię produkcji naczyń rozsze-

rzalnościowych wraz ze stanowiskiem malowa-
nia proszkowego itp. 
Część zaś rekreacyjna to gra w golfa w pod-
krakowskim Valley Golf, jednym z największych 
kompleksów golfowych w Europie, zaprojekto-
wanym przez znanego projektanta – Kalifornij-
czyka Ronalda Freama, słynącego z tego typu 
obiektów. Na terenie znajdują się dwa pola 
golfowe, w tym mistrzowskie, z 18 dołkami. Dla 
wielu z nas gra w golfa okazała się nie tak ła-
twa i nie tak niemęcząca, jak by się wydawało, 
śledząc np. rozgrywki golfa przed telewizorem.

TA Hydronics i „rebrandingowe” spotkania z klientami

Sławomir Świątecki prezentuje układ 
umożliwiający obserwację zjawisk 
zachodzących, gdy stosowane jest miejscowe 
i centralne usuwanie powietrza poprzez 
odpowietrzniki oraz separatory mikropęcherzy 
i zanieczyszczeń

Część konferencyjną poprowadził Marcin 
Gregorowicz, dyrektor generalny  
TA Hydronics

Rampa w Olewinie – tu zamontowano najczęściej stosowane układy regulacyjne, tak 
aby praktycznie można było się przekonać, jak zmieniają się przepływy w zależności od 
zmieniających się warunków w poszczególnych obiegach

Prezentacja układów do utrzymania 
ciśnienia i odgazowania

widłowego utrzymania ciśnienia oraz usuwa-
nia powietrza.  
To właśnie w Polsce koncern zdecydował się 
utworzyć Centrum Innowacji – pion inży-
nieryjny odpowiedzialny za nowe produkty, 
unowocześnianie tych już funkcjonujących. 
Dobitnie świadczy to o docenieniu wkładu 
polskiej załogi w rozwój technologii. 
Koncern, a więc i TA Hydronics kieruje się w 
swoim działaniu kodeksem IMI Way – ko-
deksem odpowiedzialnych praktyk w biz-
nesie, co oznacza sposób działania wobec 
innych, podejście do zdrowia, bezpieczeń-
stwa, etyki produkcyjnej, zaangażowania w 
minimalizowanie zużycia energii…

Kto kieruje TA Hydronics w Polsce?

Rok 2005 jak wspomnieliśmy dla IMI Interna-
tional sp. z o.o. był rewolucyjny nie tylko ze 
względu na uruchomienie produkcji, ale tak-
że pod kątem zmian w kierownictwie firmy. 
Stanowisko dyrektora generalnego objął 
Marcin Gregorowicz (absolwent Politechniki 
Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej w 
1993 r. oraz podyplomowego Studium Mene-
dżerskiego na SGH). Prawie równolegle dy-
rektorem handlowym został Jarosław Bloch 
(od wielu lat związany z branżą urządzeń 
grzewczych m.in. marką Saunier Duval).
Od 1 lipca 2011 roku funkcję dyrektora tech-
nicznego objął Sławomir Świątecki.
Przez 6 lat kierownictwo firmy i cały zespół 
stawiali na wykreowanie IMI jako producen-
ta kompleksowych rozwiązań hydraulicznych 
wspartych wiedzą inżynierską. Praca firmy z 
projektantami, stworzenie prawie od nowa 
struktury handlowej, zaangażowanie w rynek 
nowych inwestycji, a także same działania 
produkcyjne sprawiły, że dziś pozycja marki 
w Polsce jest niekwestionowanie wysoka.  

http://www.instalreporter.pl
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Krzyżówka z 
Villeroy & Boch
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i na-
zwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na 
adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlo-
sujemy 1 komplet sztućców Victor oraz 
3 kubki New Wave.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu 
jest prenumerowanie bezpłatnego  
e-czasopisma InstalReporter (lub zapre-

numerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżó-
wek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania roz-
wiązań upływa  dnia 20 września 2011 
roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 
15/2011 opublikujemy nazwiska Laure-
atów.

Serdecznie dziękujemy 
firmie Villeroy & Boch za 
ufundowanie nagród.

POZIOMO:
1)  rodzaj baterii umożliwiającej utrzymanie temperatury wody na zadanym poziomie.  8)  entuzjazm, zapał.  
9)  niska temperatura.  11)  imię Lendla, utytułowanego tenisisty z lat 80.  13)  prawy dopływ Dunaju.  14)  
twierdzenie lub założenie pomocnicze, wprowadzone w celu udowodnienia innego twierdzenia.  16)  gięt-
ki, cienki pręt metalowy.  17)  stan odprężenia po napięciu nerwowym.  19)  kuzynka łososia.  20)  pro-
mieniotwórczy fluorowiec.  23)  aeracja stosowana m.in. w bateriach.  27)  smukła antylopa.  28)  element 
składowy baterii.  29)  autor "Ludzi bezdomnych."  30)  żołnierz dawnej piechoty francuskiej.  31)  metro po 
angielsku lub nazwa popularnej kolekcji łazienkowej Villeroy & Boch.

PIONOWO:
1)  indiański namiot kryty skórą.  2)  łaźnia samochodowa.  3)  zamknięcie wodne.  4)  materiał do produkcji 
wanien i brodzików.  5)  metal na powłoki, jedno z wykończeń baterii.  6)  od zachodu do wschodu słońca.  
7)  kształtem podobny do miski ustępowej.  10)  więcej niż relaks w wannie.  12)  marka niemieckich samo-
chodów.  15)  wyjście piłki poza obręb boiska.  18)  ... nierdzewna na sztućce.  21)  kwitnie wczesną wiosną, 
zawilec.  22)  ceramika łazienkowa głównie dla mężczyzn.  24)  pomyślny okres.  25)  niektórzy mają wybu-
jałe.  26)  zamek w gruzach.  28)  dźwięk "G" podwyższony o pół tonu.

http://www.instalreporter.pl
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GEBO VARIO – PRZEWODy DO UKŁADóW SOLARNyCH 
Od lipca br. do oferty katalogowej Gebo Technika International sp. z o.o. ponownie zostały 
wprowadzone rury solarne. Od 20 lipca rury są na stałe dostępne w magazynie GEBO.

Zalety przewodów marki Gebo Vario do układów solarnych:
- są wytrzymałe na zmiany temperatury, a jednocześnie przystosowane do ciągłej pracy w 
temperaturze do 150oC, a w temperaturze chwilowej do 175oC;
- cechują się niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej;
- dzięki gęstej porowatej strukturze zapewniają doskonałą, ognioodporną izolację termiczną 
oraz chronią przed innymi czynnikami atmosferycznymi;
- umożliwiają łatwe i szybkie podłączenia sond, sterowników i urządzeń wchodzących w skład 
systemu solarnego;
- łatwo można je przyciąć i dopasować na żądaną długość.

 Dostępne w sprzedaży są:
- rura podwójna z kablem DN 16, dł. 25 m – cena 2075 zł,
- zestaw solarny DN 16 – 3,4”, w skład zestawu wchodzą: 4 nakrętki, 4 uszczelki, 4 pierścienie, 
2 nyple GZ/GZ – 58 zł,
- narzędzie-ubijak solarny, DN 16 (gratownik DN 16 gratis) – 650 zł,
- obcinak solarny (w uniwersalnym rozmiarze) – 150 zł.

Budowa rury do układów solarnych: 1 – powłoka zewnętrzna odporna na działanie promieni 
UV i zniszczenia mechaniczne, 2 – ognioodporna, rozszerzalna izolacja termiczna z polietylenu, 
grubość 13 mm, wytrzy-
małość 150oC (chwilowa 
do 175oC), klasa ogniowa: 
DIN 4102-B2, 3 – elastycz-
na rura karbowana ze sta-
li nierdzewnej AISI316L, 
ciśnienie robocze PN 15 
bar, maks. temp. robocza 
600oC, 4 – zintegrowany 
2-żyłowy kabel sygnaliza-
cyjny, ciągła temp. pracy 
do 180oC.

 GEBO
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PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZyZNOWA  
Z PODŁąCZENIEM OKRąGŁyM
Przepustnica wielopłaszczyznowa kołowa jest rekomendowana do regulacji lub zamknięcia 
przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych powyżej średnicy 630 mm, jednakże war-
to ją także zastosować przy mniejszych średnicach, gdzie w systemie jest duży ciąg powietrza.
Przepustnice jednopłaszczyznowe mają jedno mocowanie płaszczyzny po każdej stronie, dla-
tego też przy dużych przekrojach istnieje niebezpieczeństwo, że podczas regulacji przepły-
wu powierza zamykana płaszczyzna może zostać wyrwa-
na. W przepustnicy wielopłaszczyznowej obecność wielu 
płaszczyzn zamknięcia powoduje, iż przy większym ciśnie-
niu, zamykanie przepustnicy jest łatwiejsze. Zastosowanie 
przepustnicy wielopłaszczyznowej jest również ekonomicz-
ne. Przy dużych średnicach, łatwiejsze zamykanie przepust-
nicy wielopłaszczyznowej Alnor w porównaniu do przepust-
nicy jednopłaszczyznowej powoduje, że można zastosować 
mniejszy, a zarazem tańszy siłownik. Dodatkowo specjalna 
budowa przepustnicy pozwala na bezpośrednie połącze-
nie jej z okrągłym systemem wentylacyjnym, eliminując w 
ten sposób koszty połączenia tradycyjnej przepustnicy pro-
stokątnej z okrągłym systemem. Brak dodatkowego ele-
mentu redukcyjnego z przekroju okrągłego na prostokąt-
ny ułatwia i przyspiesza montaż.
Przepustnica wielopłaszczyznowa Alnor z połączeniem 
kołowym występuje w opcji ze sterowaniem za pomocą 
mechanizmu ręcznego (DASQ, DASQL) oraz z przystoso-
waniem do montażu siłownika  (DASQM, DASQML). Opisy-
wane przepustnice produkowane są w zakresie średnic od 
400 do 1250 mm.
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PURMO TEMPCO VT – POŁąCZENIE OGRZEWANIA  
PODŁOGOWEGO Z GRZEJNIKIEM 
Nowoczesny zawór Purmo TempCo VT umożliwia podłączenie pętli ogrzewania podłogowego do istnieją-
cej instalacji grzejnikowej. Ma on zastosowanie w nowo budowanych pomieszczeniach oraz w łazienkach 
remontowanych, gdzie już istnieje instalacja grzejnikowa, którą chcemy uzupełnić o instalację podłogo-
wą. Purmo TempCo VT zapewnia sterowanie mocą grzejnika i pod-
łogówki za pomocą jednej, wspólnej głowicy termostatycznej. Nie 
powoduje on przegrzewania podłogi, dzięki ograniczeniu maksy-
malnej temperatury zasilania do 55°C. Jednocześnie umożliwia dal-
szą pracę grzejnika – niezależnie od podłogówki – przy wyższej tem-
peraturze wody zasilającej.
Zaletą, która różni nowe rozwiązanie Purmo od zwykłych zaworów 
ograniczających temperaturę powrotu, jest nowatorska konstruk-
cja. W systemie Purmo TempCo VT ogrzewanie podłogowe jest po-
łączone hydraulicznie szeregowo z grzejnikiem, co powoduje, że 
temperatura zasilania ogrzewania połogowego jest obniżana przez 
grzejnik. Dzięki szeregowemu podłączeniu zestaw TempCo VT za-
pewnia proste równoważenie hydrauliczne. Zarówno podłogówkę, 
jak i grzejnik reguluje się jednym, centralnym zaworem. Zintegrowa-
ne zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wyłącza auto-
matycznie obieg ogrzewania podłogowego w razie przekrocze-
nia temperatury 55°C, bez konieczności odcięcia grzejnika. Jest to 
możliwe dzięki specjalnemu obejściu w konstrukcji zaworu (tzw. by-
-pass), co odróżnia TempCo VT od popular-
nych zaworów RTL. Zawór RTL ogranicza mak-
symalną temperaturę powrotu, zatem po jej 
przekroczeniu odcina zarówno podłogów-
kę, jak i połączony z nią grzejnik, co skutku-
je często niedogrzaniem łazienki.
Zestaw zaworów Purmo TempCo VT pa-
suje do wielu grzejników z oferty Purmo, 
które mają rozstaw przyłączy 50 mm (np.  
Kos V, Delta Twin M, Kea, Ratea, Sardinia, 
Ventil Compact).
Cena: 813 zł netto (biały), 949 zł netto (chrom).
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ZDALNA KONTROLA NAD URZąDZENIAMI  
ETHEREA
Panasonic wprowadził na polski rynek nowy moduł komunikacyjny. IntesisBox 
PA-AC-KNX-1, działający z urządzeniami klimatyzacyjnymi Etherea, umożliwa ich 
integrację z inteligentnym systemem zarządzania budynkiem KNX. Dzięki wpro-
wadzonemu rozwiązaniu możliwa jest zdalna kontrola temperatury w domu lub 
biurze bez potrzeby instalowania dodatkowych systemów sterowania.
Umożliwia uruchomienie trybu POWER, który zapewnia bardziej intensywne 
schładzanie pomieszczeń oraz tryb ECONOMY, oszczędzający energię. Dodat-
kowo PA-AC-KNX-1 zapewnia kontrolę funkcji czujnika ruchu i daje możliwość 
wyłączenia urządzenia po określonym czasie.
Instalacja modułu nie sprawia problemów. Jest on podłączany specjalnym prze-
wodem do portu znajdującego się wewnątrz urządzenia klimatyzującego. W dru-
gą stronę, łączy się on z systemem KNX. Rozwiązanie umożliwia zdalne sterowa-
nie klimatyzacją Panasonic za pomocą komputera podłączonego do tej sieci.
Jednostki Etherea są wyposażone w:
• system EcoNavi, który monitoruje obecność i aktywność domowników, regu-
lując wydajność urządzenia. Pozwala to na oszczędność nawet 40% kosztów 
energii w czasie ogrzewania 
i 30% w czasie chłodzenia pomieszczeń,
• system e-ion+air, który usuwa do 99% bakterii, wirusów i pleśni z powietrza,
• system Perfect Air Humidity, który ogranicza wysuszanie powietrza,
• technologię Silent Air, która gwarantuje ciche działanie urządzeń nieprzekra-
czające 20 db(A).  
Koszt modułu komunikacyjnego IntensisBox to 967 zł netto.  
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AGILIA™ SOLS A – WyLEWKA 
NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
W ofercie Lafarge znaleźć można wylewkę na bazie 
płynnego jastrychu anhydrytowego pod nazwą Agi-
lia™ Sols A. Wykorzystano w niej technologię wysokie-
go stopnia płynności, dzięki temu podkład łatwo roz-

pływa się na powierzchni, bez konieczności wykonywania nacięć dylatacyjnych. Wylewka 
ma mały współczynnik rozszerzalności cieplnej i z powodzeniem może być stosowana bez dy-
latacji na powierzchniach ogrzewanych aż do 300 m2. Dzięki zaś wysokiemu współczynnikowi 
przewodności cieplnej produkt wpływa na zwiększenie wydajności ogrzewania. Agilia™ Sols 
nie wymaga zbrojenia i pozwala na zmniejszenie grubości wylewki podłogowej do 35 mm na 
warstwie termoizolacyjnej i/lub wygłuszającej. 
Istotną zaletą produktu jest możliwość szybkiego użytkowania powierzchni – już po około 2 
dniach można chodzić po wylanym podkładzie, po minimum 4 rozpocząć dalsze prace, a po 
tygodniu uruchomić ogrzewanie podłogowe.
Dane techniczne: współ. przewodzenia ciepła λ = 1,6-2,0 W/mK, współ. rozszerzalności ciepl-
nej – ok. 0,012 mm/mK, produkt niepalny – klasa A1, parametry wytrzymałościowe: na zginanie 
– od 4 do 7 MPa – nie wymaga zbrojenia; na ściskanie – od 20 do 40 MPa.

 LAFARGE

SySTEM GALECO LUXOCyNK 
Powstał w oparciu o system Galeco STAL. Został wypro-
dukowany z najwyższej jakości stali ocynkowanej, po-
wleczonej solidną i zwartą powłoką organiczną. Dzięki 
tym warstwom ochronnym materiał jest zabezpieczo-
ny przed korozją, a sam cynk uchroni go przed patyno-
waniem pod wpływem warunków atmosferycznych. Galeco LUXOCYNK jest produkowany w 
rozmiarze 135/100, a jego kształtki i elementy długie są analogiczne do systemu Galeco STAL. 
Wśród zalet nowych rynien nie sposób pominąć opatentowanego kształtu rynny zabezpiecza-
jącego przed przelewaniem się wody, nawet podczas obfitych opadów. Dodatkowo, profil ryn-
ny jest głębszy od standardowych, co zapewnia wyższą wydajność w odprowadzaniu wody. 
Rynna Galeco LUXOCYNK 135/100 3 m.b. – cena 36,30 zł netto. 

 GALECO
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