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  INSTALACJE ON TOUR startują już 15 maja! 
W 13 polskich miastach trwać będzie rywaliza-
cja, która najlepszym zapewni udział w 5. Mistrzo-
stwach Polski Instalatorów. Odbędą się one w 2016 
roku w Poznaniu podczas targów INSTALACJE  
(25-28.04.2016 r.).

Aby wziąć udział w INSTALACJACH ON TOUR wy-
starczy wypełnić >> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
i przyjechać na eliminacje do jednego z 13 miast.

Podczas INSTALACJI ON TOUR konkursowe zada-
nie polegać będzie na wykonaniu, w jak najkrótszym 
czasie, szeregu czynności na modelu instalacji. Zwy-
cięzcy eliminacji w poszczególnych miastach wystą-
pią w finałowej rywalizacji podczas 5. Mistrzostw 
Polski Instalatorów, które odbędą się w 2016 roku  
w Poznaniu podczas targów INSTALACJE.

Jak zostać nowym Mistrzem?

1. Zgłoś się na Eliminacje. Możesz to zrobić po-
przez stronę internetową:  http://instalacje.mtp.pl/
pl/instalacje_on_tour/formularz_zgloszeniowy/
lub na miejscu przed eliminacjami (w namiocie 
recepcyjnym – przy głównym wejściu)
2. Przyjedź do jednego z 13-stu miast Polski: 
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/
terminy_eliminacji/
3. Zgłoś się do namiotu recepcyjnego, tam od-
bierzesz swój numer i Pakiet Startowy oraz „Ksią-
żeczkę Zawodnika” wraz z kuponem cateringowym.

4. Zbierz do „Książeczki Zawodnika” piecząt-
ki od Partnerów INSTALACJI ON TOUR – od-
wiedź stoiska firm: AFRISO, BRöTJE, GRUNDFOS, 
TECE oraz VOGEL&NOOT.
6. Weź udział w eliminacjach: upewnij się, o któ-
rej godzinie startujesz. Wystartuj i bądź najlepszy!

A po zawodach zregeneruj siły: w namiocie re-
cepcyjnym wymień kupon cateringowy na po-
siłek i napój (dla siebie i rodziny) oraz odpocznij 
przy grillu w Strefie Rodziny.

INSTALACJE ON TOUR
HARMONOGRAM SPOTKAŃ

• 15 maja – POZNAŃ, ul. Wichrowa 28
• 22 maja – KATOWICE (Przyszowice), ul. Graniczna 82
• 29 maja – GDAŃSK, ul. Przywidzka 4
• 12 czerwca – ŁÓDŹ, ul. Papiernicza 7
• 19 czerwca – KOSZALIN, ul. Żytnia 9
• 26 czerwca – WARSZAWA,  ul. Cieślewskich 44
• 3 lipca – BIAŁYSTOK, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 11
• 17 lipca – KRAKÓW (Muzeum Lotnictwa), Al. Jana Pawła II 39
• 21 sierpnia – SZCZECIN (Przecław), ul. Warzymice 200
• 28 sierpnia – KIELCE, ul. Krakowska 287 A
• 4 września – BYDGOSZCZ, ul. Hermana Frankego 1
• 11 września – ZIELONA GÓRA, ul. Dekoracyjna 8
• 18 września – WROCŁAW (Stanowice), ul. Klonowa 1

Partnerami-sponsorami projektu zostali:  
AFRISO, BRÖTJE, GRUNDFOS, TECE, 
VOGEL&NOOT.

Szczegółowy 
harmonogram 
INSTALACJI ON TOUR

Przejdź
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Strefa Rodziny

Gra w siatkówkę, puszczanie baniek XXL, strzela-
nie do celu, czy ogrodowe gry zręcznościowe – to 
wcale nie kolejne konkurencje na mistrzowskim 
stojaku instalatora, ale atrakcje STREFY RODZINY! 

Na przestrzeni INSTALACJI ON TOUR rodziny instala-
torów, startujących w eliminacjach, będą mogły bez-
płatnie korzystać z szeregu atrakcji, gier i zabaw na 
świeżym powietrzu. Poza konkurencjami sportowymi, 
zaplanowano m.in. zabawy dla małych i dużych kon-
struktorów, gdzie starsze dzieci będą mogły konstru-
ować budowle i pojazdy z rur PCV, a młodsze – budo-
wać z klocków i piankowych makaronów. Przewidziano 
także zajęcia plastyczne, podczas których dziewczyn-
ki wykonywać będą niepowtarzalną biżuterię z koloro-
wych taśm montażowych. Na przestrzeni Strefy Rodzi-
ny stanie również stoisko do malowania buziek, miejsce 
odpoczynku dla mam oraz grill z kiełbaskami. Ponad-
to instalatorzy startujący w eliminacjach oraz ich rodzi-
ny będą mogli korzystać z bezpłatnych posiłków, na-
pojów i przekąsek serwowanych na przestrzeni Strefy. 
Zapraszamy!  

Partnerzy projektu trzymają kciuki za instalatorów

Rady dla instalatorów startujących w eliminacjach od partnerów projektu

„Instalatorom startującym w eliminacjach życzymy przede wszystkim dobrego humoru i wyśmienitej zabawy. Z doświadczenia już wiemy, że najlepsze cza-
sy osiągają osoby, które wcześniej zapoznały się dokładnie z czynnościami konkursowymi oraz zaplanowały ich kolejność. Warto przed startem skorzystać  
ze ścianki montażowej tzw. próbnej, na której można spróbować wykonać każdą czynność. Na pewno ułatwia to start i pozwala maksymalnie skrócić czas”  
– Piotr Higersberger (Vogel & Noot)

„Oczywiście, aby INSTALACJE mieli pod KONTROLĄ… To jest niezmiennie nasza dewiza. AFRISO dostarcza wysokiej, jakości rozwiązania pomiarowe, nadzorcze  
i regulacyjne w obszarze instalacji grzewczych, wentylacyjnych i chłodzących i systematycznie rozwija ofertę, więc warto śledzić nowości. W AFRISO zapewniamy 
obsługę i wsparcie na najwyższym możliwym poziomie, ponieważ wiemy, że warunkiem skutecznego działania jest przystępowanie do niego z pełnym zaanga-
żowaniem. Cytując klasyka – „trening czyni mistrza”. Radzimy, więc próbować, ćwiczyć i uzupełniać wiedzę na szkoleniach organizowanych przez AFRISO. Oprócz 
tego radzimy zabrać też dobry humor, bo to pomaga w każdej sytuacji” – Karol Białobłocki (AFRISO)

„W branży instalatorskiej liczy się przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Na zawodach, jak zawsze, niezbędna jest dobra kondycja fizyczna i umiejętność opa-
nowania stresu. Z kolei, aby uzyskać najlepszy czas i tytuł Mistrza trzeba wykazać się skrupulatnością, szybkością i wiedzą na temat wykonywania czynności mon-
tażowych” – Dariusz Tymczuk (Grundfos Pompy)

„Szanowni Państwo, Właściciele i pracownicy firm instalacyjnych. Wyobraźcie sobie adnotacje w materiałach reklamowych Waszych Firm: FINALISTA  
MISTRZOSTW POLSKI INSTALATORÓW. To brzmi dumnie i jest możliwe. 13 lokalizacji BIMs PLUS zaprasza do udziału w  Eliminacjach Mistrzostw już od 15 maja 2015 r.”  
– Józef Duks i Błażej Piechota (BIMs PLUS)

„Branża instalatorska jest niezwykle specyficzna, gdyż wymaga od fachowców zarówno wiedzy, zdolności technicznych, jak i sprawności fizycznej. Jak zdobyć 
tytuł Mistrza? Niezbędne będą: koncentracja na wykonywanym zadaniu, analityczne myślenie, szybkość, a także spryt – i tego wszystkim uczestnikom życzymy. 
Powodzenia!” – Krzysztof Kaczmarek (TECE)

Tomasz Kobierski, wiceprezes Międzynarodowych  
Targów Poznańskich:

To już piąta edycja eliminacji do Mistrzostw Polski Instalatorów, które odbywają się co dwa lata podczas tar-
gów INSTALACJE w Poznaniu. 
W tym roku rywalizacja trwać będzie w 13 miastach Polski na terenie hurtowni BIMS Plus. Ideą INSTALACJI 
ON TOUR jest podnoszenie umiejętności polskich instalatorów, integracja całej branży instalacyjnej, ale tak-
że dobra zabawa. Ta idea nie mogłaby zostać zrealizowana bez pomocy naszych partnerów – firm: AFRISO, 
BRöTJE, GRUNDFOS, TECE oraz VOGEL&NOOT, którym dziękuję za zaangażowanie. Natomiast wszystkim in-
stalatorom, startującym w eliminacjach, życzę powodzenia!

http://www.instalreporter.pl
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Piotr Higersberger, dyrektor marketingu i sprzedaży  
w firmie Rettig Heating Sp. z o.o., Oddział w Wałczu
Projekt Instalacje on Tour jest profesjonalnie zorganizowaną 
imprezą o zasięgu ogólnopolskim. Biorąc w nim udział, mamy 
szansę na bezpośredni kontakt z firmami wykonawczymi i instalatorami. RoadShow 2013 okazało się strzałem 
w dziesiątkę, pozwoliło połączyć przyjemne z pożytecznym tzn. spotkać się i porozmawiać z klientami, nawiązać 
nowe kontakty oraz zaprezentować nasze produkty, a to wszystko w przyjemnej atmosferze zawodów stanowią-
cych eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów. Doborowe towarzystwo partnerów będących liderami branży 
instalacyjnej i grzewczej dodatkowo podnosi prestiż całego wydarzenia. 

INSTALACJE ON TOUR 
– ile znaczą dla partnerów?

 
Karol Białobłocki, dyrektor ds. rozwoju strategicznego 
w firmie AFRISO Sp. z o.o.
INSTALACJE ON TOUR to najważniejsza impreza branżowa 2015 roku. Spo-
tykamy tam elitę polskich firm wykonawczych oraz instalatorów, którym 
dajemy możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w eliminacjach do Mi-
strzostw Polski Instalatorów. AFRISO od lat dostarcza kompleksowe rozwią-
zania i niezawodną armaturę w obszarze instalacji grzewczych, wentylacyj-
nych i chłodzących. Naszą siłą i największą wartością są ludzie – zarówno nasi 

pracownicy, jak i profesjonalni partnerzy biznesowi. Cykl eliminacji do Mistrzostw Polski Instalatorów to nie tylko 
rywalizacja o wartościowe nagrody, ale również dobra zabawa w rodzinnym gronie. To doskonała okazja, abyśmy 
mogli osobiście się spotkać, nawiązywać nowe znajomości i podtrzymywać partnerskie relacje.

 
Krzysztof Osipowicz, prezes HBH Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k.
Zmotywowały nas doświadczenia z poprzedniej edycji. W 2013 roku firma 
BIMs PLUS obchodziła swoje 20-lecie i pierwsza edycja INSTALACJE ON 
TOUR świetnie wpisała się w pomysł świętowania jubileuszu na terenie ca-
łej Polski. Impreza była wybitnie udana. Przyciągnęła ponad 1500 uczest-
ników, dla których była nie tylko okazją do rywalizacji, ale też miejscem 

spotkania kolegów z branży i swego rodzaju piknikiem, gdyż wielu instalatorów pojawiało się z całymi rodzina-
mi. Impreza mistrzowska pod każdym względem. Była też okazją do zaprezentowania na „mistrzowskim sto-
jaku” mistrzowskiego produktu – kotła firmy Brötje. W 2015 roku mamy nadzieję na podobnie świetną zabawę. 
INSTALACJE ON TOUR to dobry pomysł na integrację branży instalacyjnej.

 
Dariusz Tymczuk, regionalny dyrektor marketingu, 
Grundfos Pompy Sp. z o.o., Europa Północno-Wschodnia
Powodem uczestnictwa firmy Grundfos w INSTALACJE ON TOUR jest fakt, 
że instalatora bardzo trudno spotkać, gdyż nawet, jeśli ma biuro to, na co 
dzień przebywa na miejscu budowy, inwestycji, którą aktualnie wykonu-
je. Dlatego tego rodzaju przedsięwzięcie, jakim jest INSTALACJE ON TOUR 
daje firmie Grundfos możliwość bezpośredniego kontaktu z naszym waż-
nym klientem, którym jest instalator. Ponadto tego typu impreza daje insta-
latorowi możliwość zapoznania się z naszymi najważniejszymi produktami, 

sposobem ich montażu i sterowania, co w efekcie przekłada się na podniesienie zadowolenia klienta ostatecz-
nego oraz długą i niezawodną pracę urządzeń.

 
Krzysztof Kaczmarek, wicedyrektor handlowy firmy TECE Sp. z o.o.
Ofertę naszej firmy stanowią rozwiązania techniki sanitarnej i grzewczej, czyli 
m.in. stelaże podtynkowe, systemy rurowe, odwodnienia i ogrzewanie pod-
łogowe. Z kolei instalatorzy to grupa, która ma największy kontakt z produk-
tami TECE, a ich wiedza i doświadczenie są niezbędne do prawidłowej insta-
lacji systemów. Spotkania z instalatorami odbywają się najczęściej w takich 
miejscach jak: sale szkoleniowe, hale targowe, punkty sprzedaży. Natomiast 

formuła projektu INSTALACJE ON TOUR ma mniej formalny charakter, co naszym zdaniem pozwoli na zacieśnie-
nie relacji i nawiązanie nowych kontaktów. Udział firmy w projekcie INSTALACJE ON TOUR to okazja do wymiany 
doświadczeń oraz osobistych spotkań z instalatorami z aż 13 miast Polski. To także możliwość bezpośredniego 
kontaktu wykonawcy z produktami marki TECE, które umożliwiają szybki i łatwy montaż instalacji.

http://www.instalreporter.pl


  Jakie ma Pan rady dla uczestników tego-
rocznych eliminacji? Czy można się do nich ja-
koś przygotować? 
Ważne jest to, aby się nie bać, ale śmiało próbować, 
bo naprawdę każdy ma szansę. W czasie eliminacji 
potrzebne jest skupienie i dobra kondycja fizyczna. 
Czynności konkursowe wykonujemy przecież wiele 
razy w ciągu roku, więc nie jest to nowa wiedza, ale 
całość trzeba wytrzymać kondycyjnie. Dlatego warto 
biegać, albo chociaż ćwiczyć na siłowni. Natomiast 
to, nad czym warto pracować, to jest umiejętność 
zapanowania nad stresem, bo to jest najważniejsze. 
Pamiętam, że ja na początku konkurencji też byłem 
zestresowany i przez to gorzej mi szło, ale jak już uda-
ło mi ten stres opanować, to efekt był bardzo dobry.  
Nie ma jednego sposobu na wytrenowanie psychiki, 
choć może… gra w pokera… (śmiech). 

Na co trzeba najbardziej zwracać uwagę podczas 
wykonywania czynności konkursowych? 
Przede wszystkim liczy się dokładność i precyzja, no i 
warto zostawić sobie chociaż jakiś ułamek sekundy na 
sprawdzenie czynności. Pośpiech sprzyja popełnianiu 
błędów, a tu potrzeba jest mimo wszystko trochę luzu.

Co Panu dało zwycięstwo w MPI? 
Samochód. Ale też dużo frajdy, dużo dobrej zabawy 

i ogromną satysfakcję. To jest niesamowite uczucie 
jak się wygrywa i zajmuje pierwsze miejsce w Pol-
sce! Po prostu niezapomniane wrażenie. W ogóle faj-
ną sprawą, jest już samo dojście do finału. Dlatego, 
powtarzam jeszcze raz: warto przyjść, pobawić się  
i spróbować swoich sił.

Jak podoba się Panu nagroda? Czy pomysł z sa-
mochodem jest trafiony i jak się jeździ Citankiem? 
Bardzo dobrze się jeździ Citanem. Dla instalatora jest 
to super przydatna nagroda, bo do takiego samo-
chodu można sporo zapakować, a dodatkowo wia-
domo, że zawsze miło jeździ się nowym autem. Tylko 
czasami szofera potrzeba, ale to też udaje się zała-
twić… (śmiech).

Z punktu widzenia uczestnika, zarówno elimi-
nacji, jak i samego finału, co organizacyjnie było  
w porządku, a co pozostaje do zmiany?
Duży plus dla organizatorów za sposób wyłaniania 
zwycięzcy. Nie jest to system pucharowy, ale brane 
są pod uwagę rzeczywiście najlepsze wyniki. Wtedy 
w finale spotykają się instalatorzy, którzy uzyska-
li najlepsze czasy i konkurencja jest naprawdę sil-
na. Poza tym nie ma możliwości, żeby w finale ktoś 
z czasem 2.30 trafił na zawodnika z czasem poniżej 
dwóch minut. I to jest właśnie najlepsze.

Pośpiech nie jest 
wskazany 

Wywiad z Mistrzem MPI 2014 Dariuszem Piotrowskim 

Rozmawiała maRta Radowska-kaRpińska

Urządzenia grzewcze stworzone dla komfortu odczuwania  przyjemnego ciepła 
przy odpowiednio dobranej mocy. Dzięki nieustannemu rozwojowi, zastosowaniu 
ekologicznych surowców oraz oszczędnym rozwiązaniom oferujemy 
produkty najwyższej jakości.
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Rettig Heating Sp. z o o.   ul. Przemysłowa   44-203 Rybnik 
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl

Grzejniki kanałowe ze wspomaganiem 
wentylatora lub bez

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

INTRATHERM
...aranżacja pomieszczeń bez ograniczeń

Różnorodność materiałów i kolorów stwarza ogromne możliwości projektowe.
Kratki maskujące pozwalają ukryć miejsce łączenia krawędzi grzejnika z podłogą.

0 5 / 2 0 1 5

r
e

k
l

a
m

a

Jeśli chodzi o dobre rady dla organizatorów, to moim 
zdaniem bardzo ważne jest to, aby wszystkie zasa-
dy dokładnie rozpisać w regulaminie. Nawet szcze-
gółowe czynności typu: czy zawór można zostawić 
otwarty, czy nie, albo gdzie odłożyć klucze i narzę-
dzia. Jeśli to nie jest precyzyjnie określone, to wte-
dy powstają nieścisłości. Poza tym regulamin po-
winien być każdorazowo dokładnie omówiony, bo 
unikamy wtedy takich sytuacji, że ktoś coś mówił, 
a ktoś inny nie usłyszał, albo nie do końca dobrze 
zrozumiał. Warto też dać instalatorom możliwość za-
dawania pytań jeszcze przed startem, aby wszystko 
było do końca jasne. Ten regulamin z ostatnich eli-
minacji był już dużo lepiej ułożony niż ten poprzed-
ni i myślę, że organizatorzy powinni iść w tym kie-
runku. Sądzę też, że całym eliminacjom dobrze by 
zrobiło powołanie sędziego głównego, który by roz-
strzygał ewentualne konflikty, czy sporne sytuacje. 
Taki sędzia podchodzi wtedy do zawodnika, wycią-
ga regulamin i wszystko jasne. 

Podczas eliminacji rywalizował Pan z bratem. 
Pan okazał się lepszy. Co o tym zadecydowało? 
Jak to wpłynęło na Wasze relacje?
Miałem więcej szczęścia niż brat, bo wszystko mi się 
tak jakoś dobrze poukładało. Jego trochę zjadły ner-
wy. Pomylił się na samym początku, więc potem mu-
siał gonić i niestety nie dogonił. A tak właściwie by-
liśmy na podobnym poziomie. Szczęście jest dość 
ważne, bo jeśli zawór, czy uszczelka od razu pasu-
ją, to jesteśmy do przodu o kilka sekund. Moje zwy-
cięstwo nie zmieniło relacji z bratem, przynajmniej 
nie w sensie negatywnym. Z wygranej cieszyliśmy 
się obaj. To było niesamowite: ja zająłem pierwsze 
miejsce, a on drugie. Razem też jeździmy wygranym 
samochodem, bo tak się składa, że razem pracuje-
my. W tym roku ja będę trzymał kciuki za brata, ale 
też sam zamierzam powalczyć o wygraną. Byłbym 
bardzo zadowolony, gdyby udało się nam powtórzyć 
ostatni wynik. Już teraz widać, że konkurencja bę-
dzie bardzo duża, ale to dodatkowo nas motywuje. 
W ostatnich eliminacjach też startowali byli mistrzo-
wie i nie mieli wcale gorszego czasu ode mnie, ale 
po drodze popełnili jakieś błędy i to ich zgubiło. Ja 
po raz pierwszy startowałem w eliminacjach w 2010 
roku, wtedy po prostu tylko spróbowałem. W 2012 
roku byłem już 16. lub 17., a w ubiegłym roku wygra-
łem! Dlatego uważam, że nie warto przejmować się 
pierwszym złym wynikiem, tylko próbować dalej, bo 
jest naprawdę fajna zabawa.  

Dariusz Piotrowski

Ukończył technikum geodezyjne, więc mógłby 
zostać geodetą, ale na szczęście 12 lat temu oj-
ciec-instalator  wciągnął go do branży. Na szczę-
ście, bo Dariusz Piotrowski w ubiegłym roku wy-
grał Mistrzostwa Polski Instalatorów. W tym roku 
został twarzą kampanii promocyjnej INSTALACJI 
ON TOUR, czyli eliminacji do MPI 2016. Na chwilę 
przed rozpoczęciem rywalizacji zapytaliśmy go  
o wrażenia, emocje i o dobre rady dla zawodników.

http://www.vogelundnoot.com/pl
http://www.instalreporter.pl


I MIEJSCE

II MIEJSCE

NAGRODY INSTALACJE ON TOUR 2015

Głowica pompy 
kotłowej UPS2

Pięciopak odpowietrznika
+ ATM ze śrubunkami
Torba

Gadżety

tablet SAMSUNG
Galaxy Tab 3

Nagrody 
niespodzianki

Skrzynka 
narzędziowa

III MIEJSCE

Głowica pompy 
kotłowej UPS2

Głowica pompy 
kotłowej UPS2

Skrzynka 
narzędziowa

Skrzynka 
narzędziowaNagrody 

niespodzianki

Gadżety

Gadżety

Nagrody 
niespodzianki

Pięciopak
odpowietrznika

Plecak
Pięciopak
odpowietrznika

NAGRODY MOGĄ SIĘ RÓZNIĆ OD PREZENTOWANYCH



8s t r.0 5 / 2 0 1 5
I n s t a l a c j e  O n  t O u r

1. START – wcisnąć przycisk uruchamiający stoper mierzący czas wykonania czynności

2. VOGEL & NOOT – zamontować z lewej strony grzejnika COSMO T6 głowicę termostatyczną  
w pozycji nr 5 do zaworu termostatycznego oraz stabilnie dokręcić głowicę (UWAGA! NAKRĘTKA 
GŁOWICY DOKRĘCA SIĘ W LEWĄ STRONĘ) oraz zamontować podwójny kurek kulowy prosty do 
grzejnika COSMO T6 (UWAGA! DOKRĘCIĆ ŚRUBUNKI KURKA PROSTEGO PRZY POMOCY 
KLUCZA „30”)

3. AFRISO – zamontować regulator stałotemperaturowy ACT na obrotowym zaworze trójdrogowym 
ARV, zdjąć zaślepkę i pokrętło zaworu ARV poprzez odkręcenie śruby, zamontować wieloklin na trzpień 
zaworu, następnie zamontować na nim regulator ACT w pozycji poziomej (przewód zasilający z prawej 
strony, pokrętło regulatora przykręcić śrubą (UWAGA! PRZY POMOCY ŚRUBOKRĘTU KRZYŻAKOWEGO) 
tak, by wycięcia na boku pokrętła ustawione były poziomo, zamontować zaślepkę z poprawnym 
ustawieniem logo firmy AFRISO, włożyć wtyczkę w gniazdko oraz przełączyć bezpiecznik nr 3 w pozycję 
załączony, regulator zostanie załączony (na regulatorze wyświetli się wskazanie temperatury)   

4. GRUNDFOS – zamontować pompę ALPHA 2 (przepływ ku górze), wmontować uszczelki gumowe 
szt. 2, (UWAGA! DOKRĘCIĆ ŚRUBUNKI PRZY POMPIE ZA POMOCĄ KLUCZA „55”)

Czynności konkursowe INSTALACJE ON TOUR 2015

Szczegółowy regulamin konsursu
INSTALACJE ON TOUR 2015

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/regulamin/
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5. GRUNDFOS – otworzyć zawory przy pompie 
ALPHA2 na powrocie i zasilaniu

6. GRUNDFOS – podłączyć przewód zasilania do 
pompy ALPHA 2

7. AFRISO – zamontować nowy automatyczny 
odpowietrznik poprzez wkręcenie ręczne w zawór 
stopowy

8. GRUNDFOS – uruchomić pompę Comfort, 
przełączyć bezpiecznik nr 1 w pozycję załączony, 
pompa zostanie załączona

9. AFRISO – uzupełnić ciśnienie w instalacji poprzez bezprzewodowy system detekcji wycieku 
WaterControl, nacisnąć przycisk „otwórz zawór” (przytrzymać przycisk do momentu podniesienia się 
ciśnienia do wartości minimum 1,5 bar i całkowitego otwarcia zaworu – patrz wskazanie manometru 
kontaktowego), zapali się zielona kontrolka na centrali WaterControl. Zamknąć zawór odcinający 
przyciskiem „zamknij zawór” (przytrzymać przycisk do momentu zapalenia się kontrolki czerwonej), 
sprawdzić szczelność połączeń

10. GRUNDFOS – zostanie załączona pompa Alpfa 2; ustawić na wyświetlaczu pozycję AUTO ADAPT 

11. AFRISO – zamontować jeden siłownik TSA w jednym z trzech wolnych miejsc na rozdzielaczu 
ProCalida poprzez stabilne przykręcenie nakrętki siłownika TSA (UWAGA! CZYNNOŚĆ WYKONAĆ 
BEZ UŻYCIA NARZĘDZI)

12. AFRISO – zdjąć zaślepkę w module podstawowym systemu CosiTherm (pierwszy od lewej strony) 
i w puste miejsce zamontować moduł czasowy UM CosiTherm (UWAGA! MODUŁ WSUNĄĆ DO KOŃCA 
BEZ UŻYCIA NARZĘDZI)

http://www.instalreporter.pl
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13. BRÖTJE – zamontować trójnik powietrzno-spalinowy do kotła (UWAGA! MONTAŻ OD GÓRY KOTŁA) 

14. TECE – wykonać połączenie trzech rur: sanitarnej, grzewczej i wielowarstwowej z trójnikiem (nie ma 
znaczenia który kolor znajdzie, się w którym miejscu), na rurę grzewczą i sanitarną nasunąć pierścień 
srebrny, oraz pierścień mosiężny na rurę wielowarstwową; częścią poszerzoną w stronę rury, 
(UWAGA! NIE KALIBROWAĆ RURY W TULEI LUB NA JEJ STYKU); (UWAGA ! nasunąć tuleję do kołnierza 
kształtki za pomocą narzędzia zaciskowego), zamontować rury z trójnikiem w obejmach na stojaku

15. TECE – zamontować przycisk spłukujący TECEambia

16. GRUNDFOS – podłączyć Sololift 2 do instalacji; zamontować kształtkę z zaworem zwrotnym 
w otwór wylotowy urządzenia poprzez jej odpowiednie włożenie oraz przekręcenie w prawo do 
momentu kliknięcia, zamontować obudowę, gumowe kolano oraz zestaw kolan i rurę, 
rurę połączyć z elementem poziomym instalacji

17. STOP 
– wszystkie 
narzędzia oraz 
zdemontowane 
elementy należy 
odłożyć na stolik, 
wcisnąć przycisk 
zatrzymujący 
stoper mierzący 
czas wykonania 
czynności

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/formularz_zgloszeniowy/
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aFRiso
Nowy odpowietrznik automatyczny 
do usuwania powietrza z zamkniętych insta-
lacji grzewczych zgodnych z normą PN-EN 
12828. Podczas spuszczania medium z instala-
cji odpowietrzniki automatyczne działają jako 
zawory napowietrzające. Maksymalna tempe-
ratura: 110°C, maksymalne ciśnienie: 12 bar.

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida mogą być stosowane wyłączenie do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Wykonane z wysokiej 
jakości poliamidu PA 66. Lekka, modułowa konstrukcja. Dostępne wersje: od 3 do 12 obiegów.

Termostatyczne zawory mieszające ATM wraz ze śrubunkami – termostatyczny zawór mieszający przeznaczony do regulacji temperatu-
ry w domowych instalacjach c.w.u. oraz c.o. Ma funkcję „bez oparzeń”. W instalacjach grzewczych, np. ogrzewania podłogowego zawory ATM 
mogą zastępować rozbudowane i kosztowne układy regulacji. Pod plastikową pokrywką, chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy, 
znajduje się pokrętło do ustawienia temperatury wody zmieszanej. Przeznaczone są do pracy z czystą wodą lub wodą zawierającą maksymal-
nie 50% glikolu. Wykonane są z niklowanego mosiądzu DZR. 

Obrotowe zawory mieszające ARV wykonane z mosiądzu. Wyposażone w pokrętło do regulacji ręcznej. Stosowane są zwykle jako zawory 
mieszające, gdzie wymaganą temperaturę wody uzyskuje się poprzez zmieszanie w odpowiednich proporcjach gorącej wody z kotła z chłod-
niejszą wodą z powrotu. Mogą jednak być również stosowane jako zawory rozdzielające lub przełączające, gdy wymagany jest rozdział stru-
mienia wody z kotła na dwa obwody. Czytelna skala znajdująca się na pokrywce pokrętła umożliwia precyzyjne określenie stopnia otwarcia 
zaworu. Pogrubiony fragment obwodu pokrętła odzwierciedla położenie zwieradła wewnątrz zaworu. 

Regulator stałotemperaturowy ACT jest nowoczesnym regulatorem stosowanym w instalacjach do utrzymania stałej temperatury wody 
zmieszanej. Może być stosowany zarówno na zaworach 3-, jak i 4-drogowych. Moment obrotowy 6 Nm. Zakres obrotu 90°. Przełącznik trybu 
pracy regulatora umożliwia w sytuacji awaryjnej przełączenie z trybu automatycznego na ręczny. 

Moduł podstawowy BM w połączeniu z modułami sterującymi przewodowymi lub bezprzewodowymi, tworzy trzon systemu CosiTherm.  
Do modułu podstawowego możemy podłączyć, w dowolnej konfiguracji, wszystkie rodzaje modułów sterujących, uzyskując maksymalnie 18 stref, 
do których możemy podłączyć aż 72 siłowniki termoelektryczne. Dodatkowo do modułu podstawowego BM dołączyć można moduł czasowy UM.

Zestaw do bezprzewodowej detekcji wycieku WaterControl wyposażony jest w centralę sterującą, zawór odcinający oraz bezprzewo-
dowe czujniki wycieku ECO. Czujniki wycieku nie wymagają żadnego zasilania. Urządzenia komunikują się ze sobą za pomocą technologii 
bezprzewodowej EnOcean.

BRÖtJE
Gazowy, kocioł kondensacyjny 
serii IntroCondens WHBS / C

To jeden z kotłów o klasie ener-
getycznej A, będący idealnym 
rozwiązaniem dla mieszkań i do-
mów jednorodzinnych. Dzię-
ki szerokiemu zakresowi pracy 
i sprawności rzędu 109% opty-
malnie wykorzystuje energię  
i pozwala zaoszczędzić koszty 
ogrzewania do 16%, a w porów-
naniu do starych instalacji na-
wet do 30%. 

Odporny na korozję stop alumi-
nium i krzemu, z którego wyko-
nany jest wymiennik ciepła, doskonale nadaje się do stosowania  
w kotłach kondensacyjnych. Dobra przewodność cieplna zwiększa 
sprawność i dzięki temu zmniejsza zużycie paliwa. 

Dzięki prostej regulacji szybko osiągamy efekt ciepła. Za pomocą termo-
statu pokojowego z wyświetlaczem, w prosty i zrozumiały sposób moż-
na sterować pracą kotła z pomieszczenia. 

Cechy:
- moce grzewcze od 3,5 do 28/33 kW
- 109% sprawności nor-
matywnej
- duży zakres modulacji 
palnika od 22 do 100
- dzięki wymienniko-
wi płytowemu osiągana 
moc na c.w.u. do 33 kW

produkty, które znajdują się na „mistrzowskim stojaku”

http://www.instalreporter.pl
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GRUNdFos
Pompa obiegowa Alpha2 – elektroniczna bezdławnicowa pompa obiegowa z przy-
łączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym z trwałym magnesem i automatycz-
nym dopasowaniem wydajności, przeznaczona do wodnych instalacji grzewczych 
wszystkich systemów, instalacji klimatyzacyjnych, domowych instalacji ciepłej wody.
Cechy szczególne: najbardziej efektywna energetycznie pompa w swojej klasie, 
wyświetlacz LCD na pompie do monitorowania parametrów pracy, łatwa obsługa 
pompy za pomocą przycisku na panelu sterującym, izolacja cieplna korpusu w stan-
dardzie, silnik nie wymaga zabezpieczenia zewnętrznego, zasilanie całego 
typoszeregu napięciem jednofazowym; EEI < 0,15 dla 4 m i < 0,17 dla 6 m
Regulacja obrotów: elektroniczna (Δp-c, Δp-v, n-const)
Wydajność: do 3 m3/h, zakres wysokości podnoszenia: 1-6 m
Zakres temperatury pompowanego medium: 2-110̊ C
Rodzaje mediów: woda, glikol
Maks. ciśnienie robocze: 10 barów, pobór mocy: 3-34 W

Pompa cyrkulacyjna Comfort – bezdławnicowa pompa z silnikiem z mag-
nesami trwałymi przeznaczona do energooszczędnej cyrkulacji cieplej wody 
w domach jednorodzinnych.
Cechy szczególne: pompa z funkcją AUTOADAPT dostosowuje czas pracy do zwy- 
czajowego zapotrzebowania na c.w.u., funkcja regulacji temperaturowej utrzymuje  
temperaturę wody w zakresie automatycznie ustalonym dla danego systemu
Wydajność: 0,5 m3/h, wysokość podnoszenia: 1,2 m
Temperatura pompowanego medium: do 95°C
Maks. ciśnienie robocze: 10 barów, pobór mocy: 5-8,5 W

Agregaty SOLOLIFT2 przeznaczone do pompownia ścieków ze wszystkich miejsc w budynkach mieszkalnych, 
z których nie mogą odpływać grawitacyjnie bezpośrednio do kolektora. Szczególnie polecane przy prowadze-
niu prac renowacyjnych, modernizacyjnych, gdzie uzyskanie naturalnego spadku jest utrudnione. Agregaty 
znajdują zastosowanie podczas: zagospodarowania lub adaptacji dodatkowej powierzchni mieszkalnej,  urzą-
dzania dodatkowej łazienki w piwnicach lub na poddaszu, instalowania dodatkowych urządzeń sanitarnych  
w hotelach i pensjonatach, urządzania łazienek dla osób starszych lub niepełnosprawnych, renowacji i moder-
nizacji toalet w  biurach lub budynkach użyteczności publicznej. Firma Grundfos proponuje 5 typów agregatów 
Sololift2, których wybór uzależniony jest od przeznaczenia. Najczęściej wybierane przez klientów są agregaty 
Sololift2 WC-1 (do ścieków czarnych) oraz Sololift2 C-3 (do ścieków szarych).

produkty, które znajdują się na „mistrzowskim stojaku”

VoGEL&Noot

Grzejnik T6

Rewolucyjna technologia podłączenia środkowego T6 całkowicie i na nowo definiuje planowanie, mon-
taż i zastosowanie grzejnika w instalacji. Grzejniki T6 są odbiciem symetrii oraz optymalnej kombina-
cji designu i technologii podłączenia środkowego. Dzięki elastycznej i efektywnej koncepcji grzejniki T6 
pozwalają zmniejszyć nakłady na planowanie oraz montaż, jak również są gwarantem maksymalnego 
komfortu termicznego.

Korzyści: podłączenie środkowe (rewolucyjna technologia T6 i zarazem elastyczne rozwiązanie montażu 
grzejnika na ścianie), zmienność stron (zawór termostatyczny, można w każdym momencie nawet po za-
montowaniu grzejnika, zamienić stronami z lewej na prawą i odwrotnie, bez obracania samego grzejnika), 
zmienność typów (jednolity odstęp przyłącza grzejnika do ściany we wszystkich wielopłytowych grzejni-
kach), perfekcyjny montaż wstępny (położenie instalacji i jej sprawdzenie jest możliwe bez użycia grzej-
nika), zmienność podłączeń (zastosowanie grzejnika jako zaworowego z podłączeniem dolnym środko-
wym, jak i kompaktowego z podłączeniem bocznym), zmienność wielkości (dowolność wyboru długości  
i wysokości grzejnika również w terminie późniejszym; pozycja przyłącza zawsze ta sama).

Materiał: walcowana na zimno blacha stalowa, 
zgodna z EN 442-1, a przetłoczenia, co 40 mm.

Typy: 11 VM, 21 VM, 22 VM, 33 VM, wysokość  
(w zależności od typu): 300-900 mm, długość 
(w zależności od typu): 400-3000 mm

http://www.instalreporter.pl
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produkty, które znajdują się...

tECE 
TECEflex to uniwersalny bez-oringowy sys-
tem instalacyjny fi 16-63 mm. Przeznaczo-
ny jest do wykonywania instalacji sanitar-
nych, grzewczych, pneumatycznych  
i gazowych. 
Zalety systemu:
- połączenie bez O-ringów – higieniczna 
technika połączeń
- jedna złączka dedykowana trzem typom 
rur, brak możliwości pomyłki i zamiany złą-

czek podczas instalacji
- minimalne straty ciśnienia na złączkach
- bardzo wysoka wytrzymałość ciśnieniowa oraz tempe-
raturowa
- spełnienie wszelkich wymogów higienicznych dla syste-
mów dystrybucji wody pitnej
- efekt „pamięci kształtu”, który powoduje, że rura po roz-
pęcznieniu przez całą żywotność „ściska złączkę” (bezpie-
czeństwo wykonywanych połączeń)

TECEprofil uniwersalne stelaże podtynkowe do zabudo-
wy suchej i mokrej wraz z elementami do budowy ścia-
nek instalacyjnych. Konstrukcja ram stelaży podtynko-
wych do zabudowy suchej umożliwia montaż do ściany 
murowanej: prostopadle, w narożu lub do jednej ścia-

ny pod kątem 45°. Możliwy jest również montaż w ścianach lekkich wykonanych z profili stalowych 
lub drewnianych. Z zastosowaniem profili stalowych oferowanych w systemie możliwy jest również 
montaż wolno stojący.
W przypadku stelaży podtynkowych do WC ważnym elementem systemu jest pełna dowolność w wybo-
rze przycisków spłukujących. Uzupełnieniem jest również płytka do aplikacji kostek czyszczących.
Spłuczka podtynkowa TECE jest zmontowana fabrycznie, a nienaruszona plomba gwarantuje jej czy-
stość, kompletność i sprawne funkcjonowanie. Rozwiązania zastosowane w uniwersalnym stelażu do WC 
TECEprofil dają kilka możliwości regulacji ustawień ilości spłukiwanej wody. Wśród zalet stelaża do WC 
TECEprofil warto wymienić również solidną konstrukcję oraz cichy zawór napełniający.

•	 15	maja	-	POZNAŃ,	ul.	Wichrowa	28
•	 22	maja	-	KATOWICE	(Przyszowice),	ul.	Graniczna	82,	44-178	Przyszowice	k/Gliwic
•	 29	maja	-	GDAŃSK,	ul.	Przywidzka	4
•	 12	czerwca	-	ŁÓDŹ,	ul.	Papiernicza	7
•	 19	czerwca	-	KOSZALIN,	ul.	Żytnia	9
•	 26	czerwca	-	WARSZAWA,		ul.	Cieślewskich	44
•	 3	lipca	-	BIAŁYSTOK,	ul.	Wojsk	Ochrony	Pogranicza	11
•	 17	lipca	-	KRAKÓW	(Muzeum	Lotnictwa),	Aleja	Jana	Pawła	II	39
•	 21	sierpnia	-	SZCZECIN	(Przecław),	ul.	Warzymice	200,	72-005	Przecław
•	 28	sierpnia	-	KIELCE,	ul.	Krakowska	287	A
•	 4	września	-	BYDGOSZCZ,	ul.	Hermana	Frankego	1
•	 11	września	-	ZIELONA	GÓRA,	ul.	Dekoracyjna	8
•	 18	września	-	WROCŁAW	(Stanowice),	ul.	Klonowa	1,	55-200	Oława,	Stanowice

http://www.instalreporter.pl
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równo w budynkach modernizowanych, jak i nowych. 
Dodatkową zaletą jest możliwość wyłączenia jedne-
go z kotłów, np. na okresowy przegląd, bez potrze-
by zatrzymywania całej kotłowni. Automatyka po-
godowa ISR-Plus, w kotłach EcoTherm Plus WGB E 
50-110 kW ma zintegrowany regulator kaskadowy. 
Obsługuje on do 16 kotłów, umożliwiając uzyskanie 
do 1760 kW mocy.

Praca kaskady, kocioł nadrzędny 
i podrzędne

Kotły, które mają ze sobą współpracować, wystar-
czy skomunikować za pomocą magistrali BM BUS, 
bez potrzeby stosowania dodatkowych regulato-

rów. Regulator automatycznie rozpoznaje większą 
liczbę kotłów i w menu pojawia się linia do obsługi 
ustawień kaskady. Ustawienia oparte są na zasadzie 
kotła nadrzędnego „MASTER” oraz kotłów podrzęd-
nych. Kocioł prowadzący rozpoczyna pracę, jeże-
li jego moc jest zbyt mała dla pokrycia zapotrzebo-
wania na ciepło, uruchamiane są kolejne kotły. Ma 
to znaczenie podczas okresów przejściowych, kiedy 
zapotrzebowanie budynku nie wymaga uruchamia-
nia wszystkich kotłów.
Dalsza rozbudowa automatyki jest zależna od licz-
by układów grzewczych, jakie muszą być obsługi-

BRöTJE – 
gazowe wiszące 
kotły kondensacyjne 
EcoTherm Plus  
WGB serii E

   Podobnie jak wszystkie nasze produkty także 
seria EcoTherm Plus WGB wyposażona jest w tech-
nologię Multilevel. Założeniem tej technologii jest 
produkcja urządzeń wg tej samej zasady, z podob-
nych elementów, z tą samą automatyką pogodową 
ISR-Plus, co maksymalnie ułatwia dobór, montaż  
i użytkowanie kotłów.

Do 16 kotłów w kaskadzie, 
do 1760 kW mocy

Kotłownie kaskadowe pracujące w oparciu o kotły 
EcoTherm Plus WGB E 50-110 kW charakteryzują się 
płynną regulacją mocy i jej głębokim zakresem mo-
dulacji. Dzięki temu mają szerokie zastosowanie za-

Gazowe wiszące kotły kondensacyjne 
EcoTherm Plus WGB E 50-110 kW 
znajdują szerokie zastosowanie do 
ogrzewania wszelkiego rodzaju obiektów. 
Zwarta konstrukcja sprawia, że do ich 
zamontowania potrzebna jest niewielka 
przestrzeń. Dzięki wymiennikowi o dużej 
powierzchni i inteligentnemu systemowi 
sterowania kotły Brötje uzyskują bardzo 
wysoką sprawność użytkową: do 109%  
w trybie c.o.

Budowa EcoTherm Plus WGB
1 – aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła
2 – palnik kotła
3 – miska kondensatu
4 – armatura gazowa
5 – system regulacji pogodowej ISR-Plus
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wane. W tym wypadku stosowane są dodatkowe 
moduły montowane wewnątrz kotłów lub regula-
tory ścienne. 

Często ze względu na małą liczbę przewodów komi-
nowych kotłownie kaskadowe wymagają wspólne-
go odprowadzenia spalin. Firma Brötje oferuje takie 
systemy. W skład takiego systemu wchodzi komplet 
niezbędnych elementów kominowych wraz z auto-

matyką, która umożliwia podłączenie do sześciu ko-
tłów w jeden czopuch.  

Wspólny czopuch 
kominowy
1 – dekiel
2 – odskraplacz
3 – trójnik 
redukcyjny
4 – rura dystansowa
5 – czujnik KSK
6 – klapa spalinowa
7 – sterownik KSK

Stosowanie kotłów Brötje EcoTherm 
Plus WGB E 50-110 kW to łatwość 
montażu, oszczędność czasu i moż-
liwość zabudowy na niewielkich po-
wierzchniach.

www.bimsplus.com.pl
Wyłączny dystrybutor kotłów Brötje w Polsce
www.broetje.pl
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Drodzy Instalatorzy!

Przez	ostatnie	klika	miesięcy	ciężko	pracowaliśmy,	żeby	wszystko	
było	gotowe,	dobrze	przygotowane	i	idealnie	dokręcone☺

Teraz	będziemy	za	Was	mocno	trzymać	kciuki	i	kibicować	Wam	
w	13	miastach	Polski.	

Wraz z partnerami tegorocznych INSTALACJI ON TOUR  
 

– AFRISO, BRÖTJE, GRUNDFOS, TECE, VOGEL&NOOT – 

życzymy Wam powodzenia na eliminacjach i dobrej zabawy w Strefie Rodziny!
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  Grzejniki z podłączeniem środkowym COSMO T6 
są odzwierciedleniem symetrii, a wraz ze zgrzanym 
zespołem zaworowym w kształcie litery „T” tworzą 
nowy standard w zakresie technologii podłączenia 
środkowego. Obok designerskiej konstrukcji, grzej-
nik z podłączeniem środkowym z jednej strony uj-
muje swoją niezwykłością poprzez opatentowaną 
technologię Features, uniwersalne zastosowanie  
i łatwy montaż, a z drugiej strony przez ogrom swo-
ich mocnych stron, m.in. dzięki centralnemu podłą-
czeniu przyłącza i stałego odstępu od ściany redu-
kuje się do minimum koszty na planowanie, jak i sam 
montaż grzejnika. Grzejniki można również podłą-
czyć jako grzejniki kompaktowe.
T6 z podłączeniem środkowym nadaje się zarówno 

do systemów instalacji dwururowych, jak i jednoru-
rowych poprzez zastosowanie rozdzielacza do insta-
lacji jednorurowej.
Oprócz dolnego środkowego podłączenia, technicz-
nie nowatorska koncepcja umożliwia również inne, 
znane z grzejników kompaktowych podłączenia in-
stalacji: jednostronne lub krzyżowe. Dla systemów 
dwururowych grzejnik dostarczany jest fabrycz-
nie z określoną nastawą kv odpowiednią do mocy 
grzejnika. Na specjalne zamówienie jest możliwość 
dostawy grzejnika zaworowego z wkładką o zmniej-
szonym przepływie, tzw. wkładka żółta. Parametry 
pracy grzejników wynoszą: ciśnienie robocze 10 bar 
oraz temperatura robocza maks. 110°C. Grzejniki  
z podłączeniem środkowym COSMO T6 są ofero-

wane także w wersji PLAN, czyli z płaskim frontem.
Grzejniki COSMO T6 są dostępne w typach 11K, 21K, 
22K, 33K, w długościach do 3000 mm, wysokościach 
od 300 do 900 mm.

Grzejniki COSMO

COSMO zaworowe. Dzięki zastosowaniu przyłącza 
zaworowego standardowo z prawej strony wyróżnia-
ją się prostotą montażu, jak i jego skróceniem. Po-
przez fabryczne zamontowanie zaworu grzejnika, 
korka spustowego oraz odpowietrznika grzejniki te 
są przygotowane do szybkiego i natychmiastowego 
podłączenia bezpośrednio do instalacji jedno- lub 
dwururowej. Ze względu na moc oraz uniwersalność 

Technologia podłączenia środkowego 
T6 całkowicie na nowo definiuje 
planowanie, montaż i zastosowanie 
grzejnika w instalacji. Atutami grzejnika 
COSMO T6 są zmienność pozycji zaworu, 
łatwość zamontowania grzejnika 
na ścianie, zmienność wielkości, 
uniwersalność podłączeń, zmienność 
typów połączona z perfekcyjnym 
montażem wstępnym, a równomierny 
rozkład ciepła w pomieszczeniu 
dopełnia całości.

COSMO T6 i technologia 
podłączenia środkowego 

piotR HiGERsBERGER

podłączeń grzejniki zaworowe gwarantują szyb-
kie ogrzanie pomieszczenia i wysoką elastyczność.  
W międzynarodowym teście uzyskały wyśmienite re-
zultaty pod względem komfortu i ekonomiczności. 

COSMO Plan Multi. Grzejniki zaworowe z płaskim 
przodem COSMO Plan Multi to „spokój” absolutnie 
płaskiej powierzchni. Idealnie dopracowane deta-
le oraz możliwość indywidualnego doboru koloru 
grzejnika, tak aby współgrał z otoczeniem to nieza-
przeczalne atuty designerskie. Dzięki zastosowaniu 
przyłącza zaworowego standardowo z prawej stro-
ny wyróżniają się prostotą montażu, jak i jego skró-
ceniem. 

COSMO kompaktowe. Te tradycyjne grzejniki pły-
towe to prostota połączona z ponadczasową linią 
wzorniczą. Wysoka wydajność cieplna, wyróżniają-
ca grzejniki COSMO na tle konkurencji jest ich dużym 
atutem. Dzięki wymienialnym klipsom dekoracyjnym 
można również w późniejszym czasie zaakcentować 
indywidulaność, której bazą jest duży wybór kolo-
rów RAL i sanitarnych.
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COSMO 
higieniczne. 

Zostały zaprojektowa-
ne specjalnie w celu ich wyko-

rzystania w szpitalach i we wszystkich 
pomieszczeniach, gdzie wymagane są szczegól-
ne warunki higieniczne wykluczające standardo-
we grzejniki z konwektorem, boczkami i pokrywą 
górną. Ze względu na szczególną budowę zosta-
ła zredukowana do minimum możliwość osadza-
nia się kurzu i zabrudzeń, poprzez m.in. szero-
ki odstęp między panelami grzewczymi, dający 
łatwość dostępu do wnętrza grzejnika. Grzejni-
ki COSMO higieniczne są dostarczane na rynek  
w wykonaniu z podłączeniem bocznym, z podłą-
czeniem dolnym z prawej strony w standardzie (na 

zamówienie z lewej strony) oraz wersja z podłącze-
niem środkowym.

COSMO modernizacyjne. Grzejniki modernizacyj-
ne zapewniają prostą, bezproblemową oraz szybką 
wymianę starego grzejnika żeliwnego. Są doskona-
łą odpowiedzią na nieefektywną pracę oraz niecie-
kawe wzornictwo starych grzejników. Niewątpliwą 
zaletą jest również duży wybór modeli oraz dopa-
sowanie 1:1 do istniejącej instalacji.

COSMO pionowe i COSMO PLAN pionowe. Grzej-
niki pionowe i PLAN pionowe otwierają całkowicie 
nowe horyzonty. Tam, gdzie montaż poziomy jest 
niemożliwy, wersja pionowa doskonale spełni swoją 
rolę i dodatkowo pozwala zaoszczędzić przestrzeń. 
Bogaty wybór kolorów pozwala na perfekcyjną aran-
żację wnętrz.  

COSMO T6 w skrócie:

- podłączenie środkowe – elastyczne rozwiązanie montażu na ścianie grzejnika z zawieszkami
- zmienność stron – zawór termostatyczny w każdym momencie nawet po zamontowaniu grzejnika 
można zamienić stronami z lewej na prawą i odwrotnie, bez obracania samego grzejnika

- zmienność typów – jednolity odstęp przyłącza grzej-
nika do ściany we wszystkich wielopłytowych grzejni-
kach (w grzejniku jednopłytowym po użyciu specjalnej 
zawieszki ściennej)
- zmienność wielkości – zmiana długości i wysokości 
możliwa jest zawsze, także w okresie późniejszym; po-
zycja przyłącza zawsze ta sama
- perfekcyjny montaż wstępny – położenie instalacji i jej 
sprawdzenie jest możliwe bez użycia grzejnika
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www.bimsplus.com.pl
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