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  Klub Premier 

Po raz pierwszy na targach INSTALACJE będzie moż-
na zobaczyć produkty, które jeszcze nie pojawiły się 
na polskim rynku – absolutne premiery! 
Do projektu przystąpiło kilkunastu liderów rynku instala-
cyjnego, są to takie firmy, jak: Wolf, Beretta, Biawar, HERZ, 
Stiebel Eltron, Termet, Elektromet, Zehnder, grundfos, 
Defro, LFP, HEIZTECHNIK, Bisan, Ferro, galmet, TECE. 
To właśnie w Poznaniu ich najnowsze produkty zo-
staną zaprezentowane szerokiej publiczności. uro-
czysta prezentacja nastąpi pierwszego dnia targów tj.  
25 kwietnia 2016 o godz. 14.00  na przestrzeni Klubu 
Premier, pawilon 5g.
Kliknij i dowiedz się więcej

Złote Medale targów INSTALACJE 2016

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 
– targów INSTALACJE 2016 otrzymało 15 produktów, z 
czego 11 zostanie zaprezentowanych publiczności do-
piero pierwszego dnia targów w ramach Klubu Premier.
Złoci Medaliści będą prezentowani w Poznaniu na eks-
pozycji wystawców targów Instalacje oraz w „Strefach 
Mistrzów”, czyli specjalnych stoiskach w pawilonach 
3, 5 i 7, gdzie będzie można oddać głos na któregoś  
z laureatów. Jeszcze przez miesiąc po zakończeniu tar-
gów głosowanie będzie się odbywać także na stronie 
internetowej www.zlotymedal.mtp.pl. Produkt, który 
otrzyma największą liczbę głosów, zdobędzie presti-
żowy tytuł „Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów”.

Przez 4 dni (25-28 kwietnia 
2016 r.) specjaliści branży 
instalacyjnej mogą  
zawitać do Poznania na 
targi INSTALACJE. 
Ich organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a sama impreza odbywa 
się w cyklu dwuletnim. Co więcej tegoroczna edycja targów INSTALACJE odbędzie 
się w roku jubileuszu 95-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Równolegle odbędą się Targi Ciepła Systemowego (TCS) współorganizowane z Izbą 
Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Jakie nowości przygotowano w tym roku 
 w ramach targów INSTALACJE? Jaki jest kalendarz imprez? Jakie konferencje  
i sympozja towarzyszą targom? 

Targi INSTALACJE 2016
Największe w Polsce wydarzenie  
targowe branży instalacyjnej

BILETy DLA PRENUMERATORÓW INsTALREPORTERA 
Każdy Prenumerator bezpłatnego e-czasopisma InstalReporter może otrzymać bezpłatnie  

elektroniczny bilet jednorazowego wstępu na targi INSTALACJE 2016 w Poznaniu  
(25-28 kwietnia 2016 r.). Zgłoszenia przyjmujemy do 18.04.2016.

Masz już prenumeratę 
InstalReportera?

Kliknij TUTAJ i napisz do nas, 
wpisując w temacie wiadomości  

BILET NA TARGI INSTALACJE 2016

Nie masz jeszcze  
bezpłatnej prenumeraty? 

Kliknij TUTAJ i zapisz się,
zaznaczając „Tak” przy opcji  

BILET NA TARGI INSTALACJE 2016

Wiedza... która spada Ci z nieba
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Odbierz bilet  
na instalacje 2016!

http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/klub_premier/
http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/prenumerata/
mailto:instalreporter%40instalreporter.pl?subject=BILET%20NA%20TARGI%20INSTALACJE%202016


SHI partnerem strategicznym targów 
INSTALACJE

Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży 
grzewczej, Sanitarnej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI 
został „Partnerem Strategicznym” targów Instalacje. 
Stosowna umowa została podpisana w lutym roku 
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
SHI skupia 700 hurtowni w całym kraju, zatrudniają-
cych blisko 7 tysięcy osób i generujących łączny ob-
rót o wartości 9 miliardów złotych, natomiast Między-
narodowe Targi Poznańskie to lider rynku targowego 
i jednocześnie organizator największych w Polsce 
targów instalacyjnych.
Obie strony nie zdradzały szczegółów dotyczących 
podpisanej umowy. Wiadomo natomiast, że współ-
praca będzie miała charakter długofalowy. Już te-
raz w ramach współpracy we wszystkich punktach 
hurtowych SHI prowadzone są działania promocyj-
ne zapraszające instalatorów na tegoroczne Targi  
INSTALACJE (25-28.04.2016). Przeprowadzona zo-
stanie także tzw. akcja autokarowa, gwarantująca  
przyjazd na targi zorganizowanych grup instalatorów.
Nadrzędnym celem Związku SHI (którego członkami 
są takie firmy jak: grupa ABg, grupa BIMs PLuS, g-4, 

grudnik;  HTI BP,  Hydrosolar, Instal-Konsorcjum, On-
ninen, Sieć hurtowni TADMAR – Saint-gobain Polska, 
Sanpol oraz SBS) jest podejmowanie działań integru-
jących środowisko branży sanitarnej, instalacyjnej 
oraz grzewczej, a współpraca z targami INSTALACJE 
doskonale wpisuje się w realizację tego celu.
Krzysztof Osipowicz, przewodniczący związku SHI:
„…Jednym z podstawowych zadań SHI jest pełnie-
nie roli integratora środowiska branżowego. Targi IN-
STALACJE są najważniejszą imprezą wystawienniczą 
w branży sanitarno-instalacyjno-grzewczej, a w ten 
sposób miejscem skupiającym uwagę środowiska raz 
na dwa lata. Postanowiliśmy wykorzystać znaczenie 
tej imprezy i przedłużyć jej działanie poza ramy ogra-
niczone datą rozpoczęcia i zakończenia Targów. MTP 
i SHI będą wspólnie organizowały konferencje i szko-
lenia. Zamierzamy także redagować wydawnictwo 
branżowe. Współpraca z MTP jest jednym z ważniej-
szych projektów realizowanych przez SHI”.

Mistrzostwa Polski Instalatorów

Eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów rozpo-
częły się już wiosną ubiegłego roku i miały formę wy-
jazdową. Rozegrano je w 13 miastach Polski, a najlep-
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Podpisanie umowy. Od lewej: prezes Polskiego Związku Pracodawców Hurtowni Branży grzewczej, 
Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacyjnej i Wentylacji  SHI – Krzysztof Osipowicz oraz wiceprezes 
Międzynarodowych Targów Poznańskich – Tomasz Kobierski

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


szy czas uzyskał startujący we Wrocławiu Adrian Puzio, 
który czynności konkursowe wykonał w czasie: 2 mi-
nuty oraz 38,63 sekundy. Łącznie do finału dostało 
się 39 instalatorów (trzech z każdego miasta). Zgodnie  
z regulaminem instalatorzy mieli do wykonania, w jak 
najkrótszym czasie, 17 czynności konkursowych na 
przygotowanym modelu instalacji. Wśród nich był m.in. 
montaż pompy, odpowietrznika, głowicy termostatycz-
nej czy trójnika powietrzno-spalinowego. Ci, którzy nie 
zdążyli wziąć udziału w eliminacjach wyjazdowych, 
mogą jeszcze spróbować swoich sił w eliminacjach 
uzupełniających, które odbędą się podczas dwóch 

pierwszych dni targów INSTALAJE (25 i 26 kwietnia). Na 
najlepszych czeka jeszcze 60 wolnych miejsc w finale.
Organizatorami v Mistrzostw Polski Instalatorów są 
Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz firma ARDO,  
a partnerami-sponsorami zostały firmy: AFRISO, BROTJE,  
gRuNDFOS, TECE oraz vOgEL&NOOT. 
Kliknij i dowiedz się więcej

II Mistrzostwa Polski Instalatorów 
dla Szkół – Kliknij i dowiedz się więcej

Konferencje, seminaria, sympozja…

III Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych
25 kwietnia 2016 roku, godz. 12.00 / pawilon 15 
/ sala 1. G.
Konferencja będzie przede wszystkim okazją do spo-
tkania między przedstawicielami organizacji branżo-
wych i instytucji związanych z rozwojem rynku insta-
lacyjno-grzewczego w Polsce, a przedstawicielami  
i sympatykami branży grzewczej oraz do przedsta-
wienia trendów rozwoju rynku instalacyjno-grzewcze-
go, zarówno w technologiach konwencjonalnych jak  
i wytwarzania ciepła w odnawialnych źródłach energii. 
Spotkanie to będzie również źródłem wiedzy na temat 

Nowoczesne kotły kondensacyjne
produkowane w Polsce

PL
POLSKI 

PRODUKT

Poczuj 

PROGRAM
SZKOLENIOWY

POZNAŃ Pawilon 5,  Sektor D,  Stoisko nr 123ul. Głogowska 14 25-28.04.2016

Wielka inauguracja Ateneo Beretta
podczas Międzynarodowych Targów                                       w Poznaniu.
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W eliminacjach do Mistrzostw Polski Instalatorów najlepszy czas uzyskał startujący we Wrocławiu 
Adrian Puzio

Tytuł Mistrza Polski i główną na-
grodę – nowego Citroena Berlin-
go otrzyma instalator, który wygra 
V Mistrzostwa Polski Instalatorów 
(MPI). Kto nim zostanie? Jaki uzyska 
czas? Czy poprawi dotychczasowy 
wynik? Wszystko będzie jasne już  
27 kwietnia. Wtedy – podczas tar-
gów INSTALACJE w Poznaniu odbę-
dzie się wielki mistrzowski finał.

http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/mistrzostwa_polski_instalatorow/
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/mistrzostwa_polski_instalatorow_dla_szkol/
http://beretta.pl/
http://www.instalreporter.pl


sfery regulacji prawnych i instrumentów wsparcia dla 
nowych technologii stosowanych w technice grzewczej. 
Zapraszamy do udziału w Konferencji. Mamy nadzie-
ję, że spotkanie to dostarczy Państwu wielu cieka-
wych informacji z zakresu technik grzewczych, ale 
również będzie okazją do miłego spędzenia czasu  
i wymiany doświadczeń w gronie Partnerów branżo-
wych. udział w Konferencji jest bezpłatny. Ze wzglę-
du na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu zgłosze-
nia decyduje kolejność nadsyłanych potwierdzeń!
Tematyka konferencji: • perspektywy wytwarzania 
ciepła ze źródeł odnawialnych, ciepła sieciowego  
i gazu ziemnego, • kierunki rozwoju technologii i urzą-
dzeń grzewczych oraz instalacji, • nowe i planowa-
ne wymagania oraz regulacje prawne, • programy  
i środki wsparcia dla rozwoju branży grzewczej,  
• otoczenie rynkowe firm dystrybucyjnych oraz pro-
ducentów urządzeń grzewczych na polskim rynku, 
w tym zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, 
• możliwości rozwoju branży instalacyjno-grzewczej 
w kontekście rozwoju gospodarczego Kraju.
Kliknij i dowiedz się więcej

Instalatorze bądź gotowy na zmiany!
26 kwietnia 2016 roku, godz. 10.30 / pawilon 15 
/ sala 1. G.
Drugiego dnia targów odbędzie się Konferencja orga-
nizowana przez Polską Organizację Rozwoju Techno-
logii Pomp Ciepła (PORT PC). Spotkanie tym razem 
będzie przebiegało pod hasłem „Instalatorze bądź go-
towy na zmiany!” i jest kierowane przede wszystkim 
do instalatorów i projektantów systemów grzewczych 
jak też do wszystkich osób zainteresowanych tema-
tyką pomp ciepła i budynków energooszczędnych.
Z całą pewnością będzie to jedno z najważniejszych 
w tym roku wydarzeń dla branży grzewczej. Warto 
więc odpowiednio wcześniej zarezerwować sobie tę 
datę w kalendarzu.
Program Prosument i przegląd dostępnych pro-
gramów dofinasowania OZE w 2016
Zainteresowanie uczestników konferencji z pew-

nością wzbudzi przegląd dostępnych w Polsce 
programów dofinansowań instalacji z pompami 
ciepła. udział w konferencji będzie dla uczestni-
ków okazją do wymiany doświadczeń związanych 
m.in. z programem Narodowego Funduszu Ochro-
ny środowiska i gospodarki Wodnej „Prosument”.
Nowe Warunki Techniczne 2017 – jakie wyzwa-
nia stoją przed instalatorami?
Istotna część spotkania będzie również poświęcona 
nowym warunkom technicznym WT 2017, których 
wejście w życie wprowadzi poważne zmiany w podej-
ściu do rozwiązań ogrzewania i przygotowania c.w.u. 
w nowych budynkach. Konsekwencje tych zmian  
w pierwszej kolejności odczują architekci i projek-
tanci takich obiektów oraz instalatorzy, którzy z od-
powiednim wyprzedzeniem muszą się przygotować 
do nadchodzącej rzeczywistości. 
Nowe Wytyczne PORT PC dotyczące jakości wody 
– warsztaty praktyczne
Podczas spotkania omówione zostaną praktycz-
ne aspekty „Wytycznych Projektowania, Wykona-
nia i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła” dotyczą-
ce zapobieganiu szkodom w systemach grzewczych  
w których nośnikiem ciepła jest woda (cz. 4 i 5 Wy-
tycznych PORT PC). Przedstawione zostaną porusza-
ne w nich zagadnienia oraz znaczenie prawne (np.  
w odniesieniu do uzyskania świadczeń gwarancyjnych). 
Nowe przepisy F-gazowe a montaż pomp ciepła 
W styczniu tego roku wydano ostatnie akty prawne po-
zwalające na wejście w życie w pełni krajowej legislacji 
f-gazowej. W myśl nowych przepisów osoby pracujące 
z f-gazami lub substancjami kontrolowanymi powinny 
posiadać certyfikaty f-gazowe. uczestnicy konferencji 
usłyszą m.in. do kogo kierowany jest system szkoleń  
i certyfikacji f-gazowej oraz jaki zakres prac związa-
nych z montażem pomp ciepła wymaga tej certyfikacji. 
Etykiety energetyczne. Jak skutecznie wykorzy-
stywać informacje?
Mając świadomość, jak istotne znaczenie ma przygo-
towanie instalatorów do realizacji wymagań wynika-
jących z rozporządzeń i dyrektyw uE, podczas Kon-
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i klimatyzacyjnych, a także zależności między zuży-
ciem energii, a ilością i jakością powietrza w klima-
tyzowanych pomieszczeniach. Współorganizatorem 
konferencji jest Politechnika Poznańska, a patronat 
nad nią objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Kliknij i dowiedz się więcej

MOC HYBRYDY 
25 i 26.04. 2016 / pawilon 5A / czas trwania: 11:00-
14:00
MOC HYBRYDY to organizowane przez magazyn gLO-
BEnergia i Międzynarodowe Targi Poznańskie in-
teraktywne warsztaty z zakresu fotowoltaiki z wy-
korzystaniem potencjału tkwiącego w instalacjach 
grzewczych. Zalety, wady, możliwości zastosowania
instalacji fotowoltaicznych z praktycznymi aspektami 
montażu na specjalnie do tego przygotowanym da-
chu. Warsztaty prowadzi autor poradnika „Instalacje 
Fotowoltaiczne” Bogdan Szymański z redakcji gLO-

BEnergia, przy udziale ekspertów z branży grzewczej.
Kliknij i dowiedz się więcej

Instalacje z miedzi – zastosowania uniwersalne 
z gwarancją niezawodności i trwałości
27 kwietnia 2016 roku o godzinie 11.00, pawilon 
15 (poziom 0, sala B)
Konferencja organizowana przez Europejski Instytut 
Miedzi – Kliknij i dowiedz się więcej

Twórz targi razem z nami – konkurs!

Z okazji jubileuszu 95-lecia MTP ogłaszono konkurs 
„Doodle na 95-lecie MTP”.
Doodle znaczy bazgrołek. Najpopularniejsze doodle 
tworzy firma google. Z okazji jubileuszu 95-lecia po-
znańskie targi zapragnęły mieć swoje bazgrołki. MTP 
ogłosiło więc konkurs na zaprojektowanie unikal-
nego doodla stanowiącego modyfikację logotypu 

ferencji PORT PC zostaną szczegółowo omówione 
przepisy etykietowania energetycznego systemów 
i urządzeń grzewczych. 
Kliknij i dowiedz się więcej

Krajowa legislacja f-gazowa dla chłodnictwa, kli-
matyzacji i pomp ciepła – certyfikacja firmowa 
i personalna oraz aktualne obowiązki serwisan-
ta i właściciela instalacji
25 kwietnia 2016 / godz. 13.30, pawilon 10
Konferencja organizowana przez Krajowe Forum 
Chłodnictwa – Kliknij i dowiedz się więcej

„Klimatyzacja & Wentylacja”
25 kwietnia 2016 / godz. 12.00, pawilon 3 / sala 
niebieska
To tytuł konferencji, którą podczas targów INSTALACJE 
zorganizują: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Tegoroczna tematyka dotyczyć będzie energoosz-
czędności instalacji oraz centrali wentylacyjnych  
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Do zobaczenia w Poznaniu
25-28.04.2016

Hala IV
Stoisko numer 13

www.immergas.com.pl

Odwiedź nas na targach 
i zobacz pierwszą, 
oficjalną odsłonę 

jubileuszowego kotła 
oraz nowe promocje 

Immergas

Wyjątkowa promocja
IMMERGAS ROZGRZEWA 
PIŁKARSKIE EMOCJE

Nowa edycja programu 
CAIUS WSPIERA 
PROFESJONALISTÓW

stoisko nr 69, pawilon 5C
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
stoiska – na chwilę miłej rozmowy  

oraz prezentację nowych produktów

Herz Armatura  
i Systemy Grzewcze

NOWOŚĆ!
mieszkaniowa stacja 
wymiennikowa
HERZ-KRAKÓW 
DeLuxe

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_woiib/
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/warsztaty_moc_hybrydy/
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_europejskiego_instytutu_miedzi/
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_port_pc/
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_kfch/
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_kfch/
http://www.gebo.com.pl/
http://www.immergas.com.pl
http://www.herz.com.pl/
http://www.hewalex.pl/
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Międzynarodowych Targów Poznańskich i liczby 95.  
W konkursie może wziąć udział każdy, kto w dniach 
1-29 kwietnia 2016 prześle formularz zgłoszenio-
wy wraz z projektem. Nie liczy się wiek, nie liczą się 
kwalifikacje. Liczy się kreatywność! Projekty oceniać 
będzie Komisja Konkursowa, która wybierze 7 naj-
ciekawszych projektów. W kolejnych miesiącach bę-
dzie można je oglądać na stronie korporacyjnej MTP 
www.mtp.pl. W listopadzie również internauci będą 
mogli wskazać najfajniejszego doodla.

TCS – Targi Ciepła Systemowego

Targi TCS towarzyszą targom INSTALACJE i ich wy-
stawcy mają stoiska w hali 5. Współorganizatorem 
TCS jest Izba gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.
Adresowane są w szczególności do: kadry kierowni-
czej i technicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych, 

przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych 
za gospodarkę komunalną, publicznych i prywat-
nych zarządców obiektów przemysłowych, lokali 
mieszkalnych, centrów handlowych, hoteli, szpita-
li i dworców, projektantów instalacji, deweloperów 
i wykonawców.
Ich zakres tematyczny jest bardzo bogaty i obejmuje 
m.in.: eksploatację systemów ciepłowniczych; urzą-
dzenia kogeneracyjne (silniki, turbiny…); urządzenia 
wytwórcze ciepła dla sieci ciepłowniczych na paliwa 
tradycyjne i biomasę lub biogaz (kotły); rury i syste-
my preizolowane; armaturę ciepłowniczą: zasuwy, 
kurki, zawory; zbiorniki ciśnieniowe i zasobniki cie-
pła; izolacje dla rurociągów i sieci napowietrzych; 
systemy i urządzenia automatyki, sterowania i re-
gulacji dla źródeł ciepła, systemów ciepłowniczych, 
węzłów cieplnych; wymienniki ciepła…
Kliknij i dowiedz się więcej 

Wszystkich związanych z branżą instalacyjno-sanitarno-
-grzewczą i sieci zewnętrznych zapraszamy do udziału  
w Akcji Autokarowej grupy SBS na Targi Instalacje 2016 (25-
28.04.2016 r.). Korzystając z Akcji Autokarowej można zupeł-
nie za darmo przyjechać na Instalacje 2016 oraz skorzystać 
z szerokiego pakietu korzyści Klubu Instalatora grupy SBS.
Decydując się na przyjazd na targi Instalacje 2016 w ra-
mach Akcji Autokarowej grupy SBS  bezpłatnie otrzymasz:
- przejazd na targi,
- bilety wstępu do wszystkich hal targowych Targów In-
stalacje 2016, w tym do Klubu Instalatora,
- voucher do strefy gastronomicznej,

- materiały targowe,
- możliwość udziału w grze targowej z cennymi nagrodami,
- możliwość korzystania z atrakcji Klubu Instalatora 
utrzymanych w klimacie Euro 2016.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych profitów, zgłoś 
chęć swojego udziału w Akcji Autokarowej na targi In-
stalacje 2016. Możesz to zrobić osobiście lub telefonicz-
nie w najbliższej Hurtowni grupy SBS. Adresy i telefony 
Hurtowni znajdziesz tutaj.
Kompletne informacje dotyczące Klubu Instalatora –  
w tym listę wystawców mających swoje stoiska na jego 
terenie – znajdziesz w zakładce Klub Instalatora.

Tegoroczna wystawa 
zawierać będzie 
produkty z zakresu 
Techniki Domowej 
oraz najpopularniejsze 
pompy ciepła, w tym 
nagrodzona powietrzna 
pompa WPL 25

pawilon 5  
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ODWIEDŹ NAS  
I ŚWIĘTUJ Z NAMI JUBILEUSZ

Moc AtrAkcji dlA instAlAtorów!

Zachęcamy do odwiedzenia firmy 
Viessmann na INSTALACJACH 2016:

Pawilon 5, Sektor D, Stoisko 122

http://www.instalreporter.pl
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http://www.grupa-sbs.pl/klub-instalatora-targow-instalacje-2016/
http://www.stiebel-eltron.pl/
http://www.viessmann.pl
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Nowości HERZ-OŹE
Oprócz armatury, na naszym stoisku będzie można 
poznać najnowsze urządzenia HERZ Energietechnik, 
wykorzystujące odnawialne źródła energii:
– PELLETFIRE – kocioł typu kombi przeznaczony do 
spalania drewna kawałkowego i peletu drzewnego 
(20, 30 i 40 kW);  
– PELLETSTAR ECO – kocioł przeznaczony do spala-
nia brykietu drzewnego (10, 20, 30, 45, 60 kW);
– FIRESTAR ECO – kocioł spalający drewno kawałko-
we w procesie zgazowania (20, 30 i 40 kW). 
Na targach pokażemy również naszą nową pompę ciepła 
Hybrid Tower oraz absolutną nowość – instalacje kotło-
we BINDER o mocy znamionowej od 100 kW do 10 MW. 

Aplikacje mobilne i profesjonalne programy 
komputerowe do wspomagania projektowania 
instalacji
Firma HERZ realizuje zaawansowane wsparcie marketin-
gowe oraz informacyjne, dedykowane dla swoich najważ-

niejszych grup odbiorców. W ramach tych działań przygo-
towane zostały wygodne aplikacje na urządzenia mobilne:
HERZ FBH – aplikacja służąca do obliczania parame-
trów ogrzewania podłogowego;
HERZ TS – aplikacja do doboru i ustalania nastawy 
wstępnej zaworów grzejnikowych;
HERZ Strömax-R – aplikacja do szybkiego i łatwego 
doboru zaworów równoważących;
HERZ PICv – aplikacja, która zapewnia optymalny do-
bór regulatorów przepływu w zależności od przepływu. 
W ramach wsparcia projektowego HERZ zapewnia 
również specjalistyczne oprogramowanie kompu-
terowe: HERZ- OZC, HERZ-CO oraz HERZ-SAN.
Do zobaczenia w Poznaniu!  

  HERZ-KRAKÓW DeLuxe – mieszkaniowa 
stacja wymiennikowa
Dedykowana specjalnie na rynek polski, mieszka-
niowa stacja wymiennikowa HERZ-KRAKÓW DeLu-
xe, to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, któ-
re przygotowuje ciepłą wodę użytkową oraz zasila 
instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu. 
Stacja przeznaczona jest do zabudowy indywidu-
alnej w mieszkaniach lub do zabudowy zbiorowej  
w szachtach instalacyjnych. Konstrukcja stacji umoż-
liwia zabudowę oprzyrządowania do pomiaru zużycia 
zarówno wody, jak również zużytego ciepła na cele 
grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Charakteryzująca się dużą mocą grzewczą oraz wy-
soką wydajnością w zakresie przygotowania czyn-
nika grzewczego (przy normatywnej temperaturze 
przygotowania ciepłej wody użytkowej) stacja umoż-
liwia również dokonanie przegrzewu wewnętrznej 
instalacji c.w.u. 

Zawory kołnierzowe HERZ Combi Valve 
Na targach zaprezentujemy również po raz pierwszy 
w Polsce nową serię regulatorów przepływu HERZ 
Combi valve. Są to regulatory przepływu propor-
cjonalne, bezpośredniego działania w wykonaniu 
kołnierzowym. 
Regulatory HERZ Combi valve najczęściej znajdu-
ją zastosowanie w obiegach pierwotnych wymien-
nikowni lub węzłów ciepłowniczych, instalacjach 
ciepła technologicznego, nagrzewnicach powie-
trza central wentylacyjnych, a także w instalacjach 
wody lodowej. Są one wykorzystywane również  
w chłodnicach powietrza central klimatyzacyjnych oraz  
w obiegach grzewczych i chłodzących klimakonwek-
torów wentylatorowych (fancoili). Rodzinę regulato-
rów HERZ Combi valve charakteryzuje duży zakres 
średnic: od DN15 do DN125 oraz szeroki zakres re-
gulowanych przepływów: od 0,15m3/h do 80 m3/h 
przy zakresie kvs od 2,5 do 180.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Międzynarodowych Targach 
Instalacyjnych INSTALACJE 2016. W Poznaniu pokażemy m.in. nasz najnowszy produkt, 
który już zdążył zdobyć Złoty Medal MTP, zawory Combi Valve oraz najnowsze urządzenia 
z grupy OZE. W czasie targów zaprezentujemy również możliwości aplikacji mobilnych  
i programów komputerowych, służących 
do doboru produktów marki HERZ. 

HERZ z nowościami i …Złotym Medalem

HERZ Armatura i Systemy grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Artura grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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HERZ-KRAKÓW DeLuxe PELLETFIRE Hybrid Tower

HERZ na MTI INSTALACJE 2016
Poznań, ul. Głogowska 14, 25-28 kwietnia br.

SToISKo NR 69, PAWILoN 5C

Serdecznie zapraszamy!

http://www.instalreporter.pl
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do systemów grzewczych. Kotły są niezwykle przy-
stępne dla użytkownika, a dzięki łatwemu i wygodne-
mu montażowi również dla instalatora i serwisanta. 
urządzenia wyposażono w nowoczesny panel stero-
wania z wyświetlaczem LCD oraz pełną autodiagno-
styką i wyświetlaniem kodów błędów.

Dodatkowa izolacja
Modulacja pracy oraz wykorzystanie energooszczęd-
nej pompy z regulacją obrotów wpływają na płyn-
ną pracę urządzenia, natomiast dodatkowa izola-
cja dźwiękochłonna na ciche funkcjonowanie.  

  ECOCONDENS gOLD PLuS to in-
nowacyjne, niezawodne urządzenie oferowa-

ne w kilku wariantach mocy: 20, 25 i 35 kW. Zarówno  
w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej znajduje zastosowa-
nie w instalacjach ogrzewania grzejnikowego, podłogo-
wego oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Kotły te charakteryzują się również wysoką sprawno-
ścią dzięki intensywnie zachodzącej kondensacji. 

Najnowszej generacji wymiennik
W kotłach ECOCONDENS gOLD PLuS zastosowano 
ulepszenia mające istotny wpływ na oszczędność 

energii, efektywność, jakość, a przede wszystkim 
na komfort użytkowania. W nowej konstrukcji użyto 
najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nie-
rdzewnej z aluminiowymi drzwiami palnika, co daje 
mniejsze straty ciepła i podnosi sprawność. 

Palnik BlueJet
Nowoczesny palnik BlueJet powoduje natomiast opty-
malne zużycie gazu oraz czyste i precyzyjne spalanie, 
dzięki czemu urządzenia są przyjazne dla środowiska. 
Ich ogromną zaletą jest niezwykle szeroki zakres modu-
lacji mocy (od 11 do 100%), dlatego też stanowią idealne 
rozwiązanie również do ogrzewania małych powierzchni. 

Współpraca z innymi elementami systemu 
grzewczego
Kotły ECOCONDENS gOLD PLuS przystosowane są 
do współpracy zarówno z pompami ciepła powie-
trze-woda do przygotowania c.w.u., kolektorami sło-
necznymi, jak również z modułami wielostrefowymi 

W odpowiedzi na coraz większe oczekiwania klientów zarówno w kwestii 
niezawodności, oszczędności, czy też bezpieczeństwa, oferta firmy Termet została 
wzbogacona o nowe kotły kondensacyjne ECOCONDENS GOLD PLUS. Niezwykłe cechy 
produktów oraz ich wysoka jakość zostały docenione przez komisję ekspertów, co 
zaowocowało przyznaniem kotłom bardzo ważnego w branży wyróżnienia – Złotego 
Medalu Międzynarodowych Targów 
Poznańskich Instalacje 2016. 

Targowa premiera kotła 
ECOCONDENS GOLD PLUS 

Nowy „kondensat” marki Termet

Żaneta Lisowska

Zastosowane w kotłach ECoCoNDENS 
GoLD PLUS rozwiązania zapewniają nie-
wielki pobór mocy przez urządzenia,  
co jest istotną i wyróżniającą cechą.  
Urządzenia zostały zaprojektowane  
z uwzględnieniem wszelkich norm  
w szczególności w zakresie bezpieczeń-
stwa oraz dyrektyw unijnych 
dot. efektywności i należą 
do klasy energetycznej A 
zarówno w zakresie cen-
tralnego ogrzewania, jak 
również przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 

Termet S.A. 
58 160 świebodzice, ul. Długa 13 
tel. 74 85 60 601 (801), 74 854 25 49
termet@termet.com.pl, market@termet.pl 
www.termet.com.pl
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TERMET na MTI INSTALACJE 2016
Poznań, ul. Głogowska 14, 25-28 kwietnia br.

SToISKo NR 70, PAWILoN 5

Serdecznie zapraszamy!

http://www.instalreporter.pl
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Zaawansowana technologia inwerterowa

W pompach ciepła WPL 25AC marki STIEBEL  
ELTRON zastosowana została najnowocześniej-
sza sprężarka typu Scroll – Power Inwerter. Jej 
wyróżniającą cechą jest sterowanie w zależności 
od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Płyn-
na regulacja wydajności poprzez zmianę prędko-
ści pracy sprężarki sprawia, iż wydajność systemu 
wzrasta przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia 
energii elektrycznej. 
Pompa WPL 25AC dostarcza taką ilość energii, na 
którą występuje aktualnie zapotrzebowanie. Roz-
wiązanie jest nie tylko energooszczędne, ale tak-
że niezwykle komfortowe, gdyż zmniejsza emisję 
hałasu w okresach przejściowych. Wysokiej ja-

kości wentylatory oraz sprężarka, które w okre-
sie wiosny i lata działają z mniejszą mocą, czynią 
urządzenie jeszcze bardziej cichym niż zwykle. Za-
stosowanie technologii inwerterowej pozwala na 
uzyskanie wysokich współczynników efektywno-
ści sezonowej SPF, przez co pompy ciepła powie-
trze/woda marki STIEBEL stanowią realną kon-
kurencję dla pomp ciepła solanka/woda o mocy 
grzewczej do 14 kW. Warto zaznaczyć, że współ-
czynnik SPF (Seasonal Performance Factor) jest 
najbardziej obiektywnym parametrem, określa-
jącym efektywność pompy ciepła. Jest on liczony 
jako stosunek wyprodukowanego w trakcie roku 
ciepła do energii elektrycznej zużytej w analogicz-

nym okresie. Obliczany w ten sposób współczyn-
nik SPF uwzględnia zmieniającą się temperaturę 
zewnętrzną wody grzewczej i dolnego źródła – po-
wietrza atmosferycznego.
Nowa sprężarka Copeland Scroll ZHW, zastosowa-
na w pompach ciepła WPL 25AC, wyposażona zo-
stała w najnowocześniejszy silnik bezszczotkowy  
z magnesami stałymi pary. gwarantuje to inwesto-
rom najwyższą efektywność w zakresie charaktery-
styk pracy i prędkości, wysoką temperaturę czyn-
nika grzewczego, niezawodność oraz spełnienie 
wymagań zgodności elektromagnetycznej (EMC), 
a także zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) obo-
wiązujących w systemach mieszkaniowych. 

  Kompaktowa konstrukcja 
o dużych możliwościach, czyli 
specyfikacja WPL 25AC

Wielką zaletą produktu STIEBEL WPL 25AC jest mało 
problematyczna instalacja. W przeciwieństwie do 
pomp typu gruntowego, instalacja modelu WPL 
25AC nie wymaga wykonywania odwiertów oraz 
montażu poziomowych wymienników gruntowych, 
a rozmiar i rodzaj gruntu nie mają wielkiego zna-
czenia. Inwerterowe pompy ciepła marki STIEBEL  
ELTRON to najnowocześniejsze na rynku produkty typu  

STIEBEL ELTRON wprowadza właśnie na rynek innowacyjny produkt, 
który wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym 
techniki inwerterowej – powietrzną pompa ciepła o symbolu WPL 25AC. 
Ta kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia 
aktywnego to idealne rozwiązanie dla osób ceniących komfort użytkowania  
oraz chcących zredukować koszty zużycia energii. 

Powietrzna pompa ciepła 
STIEBEL ELTRON WPL 25AC 
z techniką inwerterową

Zdobywca Złotego Medalu targów INSTALACJE

STIEBEL ELTRoN na MTI INSTALACJE 2016
Poznań, ul. Głogowska 14, 25-28 kwietnia br.

SToISKo NR 134, PAWILoN 5

Serdecznie zapraszamy!

http://www.instalreporter.pl
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dajności poprzez zmianę prędkości pracy sprężarki. 
Dzięki kombinowanemu międzywtryskowi pary, sprę-
żarka spiralna jest schładzana przy niskiej tempera-
turze zewnętrznej, co pozwala na osiągnięcie wyższej 
mocy grzewczej. Zoptymalizowane pod kątem czaso-
chłonności i efektywności energetycznej rozmrażanie 
realizowane jest poprzez odwrócenie obiegu termo-
dynamicznego. Obieg termodynamiczny jest napeł-
niony ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A. 
• Pompa STEBEL ELTRON WPL 25AC fabrycznie wypo-
sażona została w elementy zabezpieczające – czujnik 
wysokiego ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia, zabez-
pieczenie przez zamarzaniem. Do sterowania pracą 
pompy ciepła konieczny jest regulator lub WPMW 3. 
Automatyka WPMW 3 umożliwia szybką i dokładną 
diagnozę stanów pracy i błędów za pomocą funkcji 

analizy wraz z odczytem parametrów z pompy cie-
pła i urządzeń peryferyjnych. Pompy ciepła serii WPL 
25AC przeznaczone są do montażu na zewnątrz bu-
dynku i dzięki nowoczesnemu designowi doskonale 
komponować się będą z otoczeniem. 

Najwyższa jakość poparta licznymi 
certyfikatami

Wysoki standard pomp ciepła marki STIEBEL popar-
ty jest znakiem jakości EHPA-Q, co potwierdza, iż mo-
del WPL 25AC spełnia wysokie wymagania postawione 
przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). 
Ponadto pochwalić się może pozytywną oceną z testów 
przeprowadzanych według określonych procedur do-
konanych zgodnie z wymaganiami Norm Europejskich 
EN 14511 (w zakresie współczynnika efektywności COP), 
EN 16147 (w zakresie wydajności ciepłej wody użytko-
wej) oraz EN 12102 (w zakresie pomiaru hałasu i wyzna-
czania poziomu mocy akustycznej). Pompy ciepła po-
zytywnie przeszły również badania testowe dotyczące 
bezpieczeństwa oraz pracy w skrajnych warunkach. 
Nie tylko znak jakości EHPA-Q, ale również posiada-
nie najwyższej klasy efektywności energetycznej A++ 
przy temperaturze zasilania czynnika grzewczego 
35°C i 55°C potwierdzają, że pompy ciepła WPL 25 AC  
są gwarancją wysokiej jakości i efektywności. 

Oferta produktowa marki STIEBEL ELTRON w zakresie 
pomp ciepła typu powietrze/woda jest jedną z naj-
szerszych na rynku. Seria WPL 25AC, to innowacyjne 
produkty, które docenione zostały Złotym Medalem 
targów INSTALACJE. Podczas tegorocznych, marco-
wych targów budowlanych INTERBuD w Łodzi pom-
pa otrzymała wyróżnienie: godło Złoty Kask.  

powietrze/woda, które oferują aż trzy funkcje. Dzięki 
zastosowaniu innowacyjnej technologii za pomocą 
pompy można ogrzać oraz ochłodzić pomieszcze-
nia, a także podgrzać wodę użytkową. Woda grzew-
cza może być nagrzewana do temperatury zasilania 
+65°C (w momencie, gdy temperatura na zewnątrz 
nie przekracza -4°C) oraz +60°C (jeśli temperatura 
powietrza spada do -15°C). Parametry te umożliwia-
ją bezproblemową współpracę pompy z instalacją 
grzejnikową. Pompa ciepła marki STIEBEL ELTRON 
umożliwia również chłodzenie budynku w okresie 
letnim. Jest to możliwe dzięki odwróconemu obie-
gowi w obwodzie pompy, czyniąc produkt niezwy-
kle uniwersalnym. Pobiera wtedy energię cieplną  
z wody grzewczej przy wykorzystaniu parownika,  
a następnie oddaje ją poprzez skraplacz do otacza-
jącego powietrza. Natomiast w trybie grzania ener-
gia pobierana jest przy użyciu skraplacza, a odda-
wana przez parownik. 
• Pompa ciepła WPL 25AC ma również elektryczne 
ogrzewanie awaryjne (DHC). gwarantuje ono sta-
łą pracę urządzenia nawet po przekroczeniu dolnej 

granicy temperatury, gdyż w sytuacji takiej włączo-
na zostaje wbudowana w pompę grzałka elektrycz-
na, która zapewnia ogrzewanie oraz dostarczanie 
ciepłej wody. 
• Wykorzystanie elektronicznego zaworu rozprężne-
go (z własną regulacją i sterowaniem za pomocą we-
wnętrznego sterownika pompy IWS) zapewnia z kolei 
odpowiednie przegrzanie par czynnika za pomocą 
zmiennych warunków odparowywania oraz zmianie 
temperatury powietrza. Prowadzi to w konsekwen-
cji do poprawy współczynnika COP.
• Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem cechują-
cym model WPL 25AC jest zastosowanie szerokiego 
rozstawu płytek parownika. Rozstaw taki zapewnia 
niski opór powietrza i w połączeniu z modulującym 
wentylatorem w jednostce zewnętrznej przyczynia 
się do zoptymalizowania poziomu mocy akustycznej. 
• Sprężarka inwerterowa znajdująca się w pompie 
marki STIEBEL ELTRON sterowana jest w zależności 
od zapotrzebowania na ciepło. Wysoka wydajność 
systemu oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycz-
nej możliwe jest dzięki płynnemu regulowaniu wy-
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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

Z okazji jubileuszu 25-lecia STIEBEL ELTRoN w Polsce 
oraz 40-lecia produkcji pomp ciepła koncern STIEBEL 
ELTRoN wprowadził do swojej oferty akcję promocyj-
ną EkoPremia skierowaną do inwestorów końcowych. 
W promocji EkoPremia gwarancja pompy ciepła WPL 
25AC została wydłużona do 5 lat. Produkt ze względu 

na swoja najwyż-
szą jakość, ener-
gooszczędność, 
a także bezpro-
blemową instala-
cję jest w stanie 
zadowolić nawet 
najbardziej wy-
magających inwe-
storów. 

http://www.instalreporter.pl
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Do klasycznych grzejników drabinkowych należą na-
stępujące modele (kliknij na nazwę grzejnika i przejdź 
do strony internetowej):
•	SOL
•	PARUS
•	VIRTUS	
•	AURORA

grzejniki dekoracyjne o wyszukanej formie to mo-
dele (kliknij na nazwę grzejnika i przejdź do strony 
internetowej):
•	LIBER	
•	PAX
•	SOMNUS
•	CERERA

  Innowacyjne rozwiązania  
w technologii kondensacyjnej oraz 
nowa gama grzejników dekoracyjnych

Na tegorocznych targach Immergas po raz pierw-
szy zaprezentuje całkowicie nowe rozwiązanie 
związane z kotłami kondensacyjnymi.  
Swoją premierę będzie miał również nowy model 
nagrzewnicy – HRI. Immergas jako jedna z pierw-
szych firm wprowadza na polski rynek nagrzewnicę 
wykorzystującą technologię kondensacyjną. W od-
różnieniu od tradycyjnych modeli, nagrzewnica kon-
densacyjna charakteryzuje się wyższą wydajnością, 
a jej zastosowanie zapewnia nawet do 25% oszczęd-
ności energii.

Kolejną nowością w ofercie firmy Immergas jest 
unikalna gama grzejników łazienkowych i deko-
racyjnych. 
Ich zaletą jest wysoka jakość wykonania, zapewnia-
jąca trwałość na lata, co potwierdza 10-letnia gwa-
rancja. Nowe grzejniki oprócz spełniania swojej pod-
stawowej funkcji, jaką jest ogrzewanie, mogą stać 
się również wyjątkowym elementem aranżacji po-
mieszczeń. 
Klasyczne modele doskonale sprawdzą się zarówno 
w pomieszczeniach o nowoczesnym wystroju, jak  
i w tym tradycyjnym. 
grzejniki dekoracyjne o geometrycznym kształcie, 
będą wyjątkowym elementem wystroju wnętrza lub 
oryginalną dekoracją ściany.

Firma Immergas od ponad 50 lat na świecie i 20 lat w Polsce dostarcza na rynek najwyżej jakości kotły 
gazowe, pompy ciepła, grzejniki, panele solarne, systemy fotowoltaiczne oraz ogrzewanie podłogowe, 
czyli wszystko to, co pozwala na stworzenie zintegrowanego i ekologicznego systemu grzewczego 
w każdym domu. Jakość, innowacyjność, efektywność i energooszczędność to nadrzędne wartości 
marki Immergas. Firma inwestuje w rozwój nowoczesnych technologii, które odpowiadają rosnącym 
potrzebom rynku, z naciskiem na proekologiczne trendy w ogrzewaniu. Na tegorocznych targach 

INSTALACJE 2016, które 
odbędą się 25-28 kwietnia 
w Poznaniu, Immergas 
zaprezentuje kilka nowości 
produktowych oraz nowe 
promocje i programy 
lojalnościowe. 

Immergas 20 lat w Polsce

IMMERGAS na MTI INSTALACJE 2016
Poznań, ul. Głogowska 14, 25-28 kwietnia br.

SToISKo 13, PAWILoN 4

Serdecznie zapraszamy!

Nagrzewnica HRI

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6132/SOL
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6136/PARUS
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6122/VIRTUS
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6134/AURORA
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6138/LIBER
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6142/PAX
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6140/SOMNUS
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Moc pozytywnej energii

Na instalatorów odwiedzających stoisko Immergas 
czekać będzie zespół KgHM Łódź Solar Team. Zespół 
w październiku zeszłego roku wziął udział w najbar-
dziej prestiżowym konkursie pojazdów zasilanych 
energią słoneczną na świecie Bridgestone World So-
lar Challenge, jednocześnie będąc pierwszą druży-
ną z Polski, która uczestniczyła w tych zawodach.  
Ten prestiżowy konkurs drużyna sponsorowana przez 
Immergas ukończyła na 6. pozycji w swojej klasie, uzy-
skując najlepszy wynik wśród debiutujących drużyn. 
Podczas targów zaprezentowany zostanie bolid, któ-
ry studenci z kół naukowych z Politechniki Łódzkiej 
i uniwersytetu Łódzkiego zbudowali samodzielnie, 
stając się tym samym konstruktorami pierwszego 
w Polsce pojazdu napędzanego energią słoneczną. 

ImmerSport – aktywnie i zdrowo  
z Immergas

Kontynuując działania z poprzednich lat, firma an-
gażuje się w różne wydarzenia sportowe – wspie-
ra małe lokalne drużyny (rowerowe, biegowe, piłka 
nożna, hokej na trawie itd.) oraz imprezy sportowe.  
W tym roku Immergas dołączył do grona sponsorów 
14. Edycji Biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run, 
który uznawany jest za jedną z najlepiej zorganizo-
wanych imprez biegowych w Polsce. Przez czterna-
ście ostatnich edycji zawody zyskały ogromną reno-
mę w kraju, a w 2015 roku wydarzenie nominowane 
było do nagrody Impreza Roku w kategorii biegów na 
10 km. Zaangażowanie firmy w lokalne wydarzenie 
sportowe ma na celu promocję Łodzi wśród kontra-
hentów i pracowników, jako miasta będącego siedzi-
bą Immergas. Na życzenie Immergas uruchomiona 
została specjalna kategoria Instalator Branży grzew-

czej, do której mogą zapisywać się zainteresowani 
udziałem Instalatorzy. W tej kategorii wręczone zo-
staną nagrody specjalne ufundowane przez Immer-
gas. Tegoroczny bieg odbędzie się 28 maja o godzi-
nie 19:00. Więcej informacji na temat biegu można 
znaleźć na stronie www.biegpiotrkowska.pl.  

Caius nadal wspiera profesjonalistów

W tym roku ruszyła druga edycja programu Caius 
Wspiera Profesjonalistów. Program skierowany jest 
do firm instalatorskich i jest wsparciem w codzien-
nej pracy instalatorów. Z myślą o uproszczeniu ko-
munikacji i ułatwieniu wzięcia udziału w programie, 
druga edycja została przeniesiona w całości na por-
tal internetowy www.caius.pl. Dla uczestników ozna-
cza to możliwość rejestracji zainstalowanych kotłów 
kondensacyjnych, bez konieczności wysyłania doku-
mentów pocztą tradycyjną. uproszczona forma pro-
gramu i zakres prezentowanych korzyści, wynikają-
cych ze współpracy z Immergas sprawia, że jest to 
niezwykle atrakcyjna oferta dla instalatora. 
Firma Immergas planuje także w najbliższym czasie 
wprowadzenie aplikacji mobilnej, dzięki której rejestro-
wanie urządzeń będzie jeszcze wygodniejsze i szybsze. 
W związku z tegorocznym jubileuszem firmy program 
Caius jest jeszcze bardziej zachęcający – rejestracja 

urządzeń jest dodatkowo premiowana, a na najak-
tywniejszych uczestników czeka nagroda specjalna.

Immergas rozgrzewa piłkarskie emocje

100 najaktywniejszych instalatorów, którzy biorą udział  
w programie Caius, będzie miało okazję kibicować pol-
skiej reprezentacji 16 czerwca 2016 podczas spotkania na 
murawie z Niemcami. Na trzech największych stadionach  
w Polsce: w gdańsku, Warszawie i Poznaniu powstaną 
specjalne gorące Strefy vIP, a dla kibiców, oprócz nieza-
pomnianych piłkarskich emocji, Immergas przewiduje do-
datkowe atrakcje piłkarskie m.in.: pakiety prawdziwego 
kibica, stacje rozrywkowe i muzykę na żywo. W ramach 
dodatkowych atrakcji firma przygotowała również zaba-
wę piłkarską. Podczas targów INSTALACJE 2016 instalato-
rzy, którzy odwiedzą stoisko Immergas będą mieli moż-
liwość uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat 
tegorocznej edycji programu Caius Wspiera Profesjona-
listów i korzyści jakie płyną z uczestnictwa w programie.

2016 to wyjątkowy rok dla Immergas 
Polska. Przypadająca aktualnie okrą-
gła 20. rocznica działalności firmy na 
polskim rynku to okazja, aby podzięko-
wać naszym Klientom, Partnerom han-
dlowym, Instalatorom i Serwisantom za 
dotychczasową współpracę oraz zaufa-
nie, jakim obdarzyli nas Państwo. Wasze 
uznanie jest dla nas bezcenne i stano-
wi mobilizację do dalszego wykonywa-
nia naszej misji, jaką jest dostarczanie 
najwyższego komfortu w każdej sferze 
współpracy biznesowej. 
Przez cały bieżący rok w ramach uzna-
nia i podziękowania pragniemy zachę-
cić Państwa do wspólnego świętowa-
nia naszego jubileuszu. Przygotowujemy 
szereg nowości, wydarzeń specjalnych, 
którymi będziemy się z Państwem dzie-
lić w rocznicowym 2016 roku. Zaprasza-
my serdecznie do śledzenia naszej stro-
ny internetowej, na której będziemy na 
bieżąco informować Państwa o naszych 
działaniach. Mamy nadzieję, że będą 
Państwo wraz z nami świętowali, nasz 
sukces, który jest tak naprawdę sukce-
sem wspólnym.

Dyrekcja i zespół Immergas Polska 

IMMERgAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.com.pl
biuro@immergas.com.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE
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delikatnie wygiętymi w łuk, które pozwalają na wy-
godne i szybkie suszenie ręczników czy ubrań. Dla 
podniesienia funkcjonalności wygięte kolektory są 
ruchome i możne je odchylać dla łatwiejszego za-
wieszania ręczników. Projektanci zaakcentowali te 
elementy nie tylko za pomocą kształtu, ale również 
kontrastu barw. 

Model Evia dostępny jest w szerokości 600 mm oraz 
w dwóch wysokościach: 1357 i 1657 mm. Podłączany 
jest od dołu, z prawej lub lewej strony. Co więcej, moż-

liwość wyboru kolorystycznego wariantu grzejnika uła-
twia jego dopasowanie do wystroju pomieszczenia.
Evia to grzejnik o lekkiej, a zarazem bardzo stabilnej kon-
strukcji. Wprowadzi do łazienki świeżość i nowocze-
sność, a dzięki niezaprzeczalnym walorom funkcjonal-
nym – znacząco podniesie komfort jej użytkowania.    Dobór właściwego grzejnika w przypadku ła-

zienki ma ogromne znaczenie. Jest ona pomiesz-
czeniem, w którym zrzucamy z siebie troski dnia co-
dziennego i odzyskujemy wewnętrzną równowagę. 
Chcemy czuć się komfortowo nie tylko podczas re-
laksującej kąpieli czy orzeźwiającego prysznica, ale 
również po ich zakończeniu. Dlatego warto w łazien-

ce zamontować grzejnik, który doda jej oryginalno-
ści oraz skutecznie ochroni przed nadmiarem wilgo-
ci i nieprzyjemnym uczuciem chłodu.  

Nowy grzejnik łazienkowy Evia, który poszerzył bo-
gatą ofertę marki Purmo, przykuwa uwagę nietu-
zinkowym wzornictwem. Szerokie kolektory nadają 
mu nowoczesny wygląd, a ich poziomy układ two-
rzy harmonijną kompozycję. Evia to również grzej-
nik bardzo praktyczny. Sekcje płaskich kolektorów 
oddzielone są od siebie pojedynczymi kolektorami 

Prywatność, odpoczynek, a przede 
wszystkim przyjemne ciepło. Dzięki 
nowemu grzejnikowi marki Purmo 
możemy poczuć się w łazience równie 
wyjątkowo, jak na słynącej z urokliwych 
zakątków greckiej wyspie Evia, której 
model zawdzięcza swą nazwę. Grzejnik 
EVIA to absolutna nowość – jego premiera  
odbędzie się na targach INSTALACJE 2016. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska w Poznaniu.

Evia – 
nowość 
w ofercie 
Purmo

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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PURMo na MTI INSTALACJE 2016
Poznań, ul. Głogowska 14, 25-28 kwietnia br.
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znacznie większych powierzchni grzewczych dzięki 
możliwości podłączenia większej liczby termosta-
tów i siłowników.  

Głowice rozpierające „Na Raz” oraz 
tworzywowe pierścienie nasuwane 

Kolejna odsłona, najbardziej znanego i najczęściej 
stosowanego systemu rurowego KAN-therm Push. 
Ponad 25-letnia praktyka i doświadczenie skłoniło 
nas do kolejnej, dość znaczącej modyfikacji tego sys-
temu. Tym razem pod lupę wzięto narzędzia do roz-
pierania (kielichowania) uciętej końcówki rury. Wyni-
kiem tych modyfikacji jest wprowadzenie na rynek 
jedynego w swoim rodzaju, prostego narzędzia do 

  Ogrzewanie ścienne – 
System KAN-therm Wall

Szybki i łatwy w montażu, komfortowy, bezawaryj-
ny, tani w eksploatacji, ekologiczny, zdrowy dla użyt-
kowników, estetyczny a przede wszystkim umożli-
wiający współpracę z nowoczesnymi ekologicznymi 
źródłami ciepła – to jedne z najważniejszych cech 

charakteryzujących nowo-
czesny system ogrzewania 

ściennego systemu KAN-therm 
Wall. Ta nowa technologia umożli-

wia wykorzystanie dwóch najbardziej popularnych 
metod układania instalacji ściennych, mokrą i suchą.

System KAN-therm Wall „suchy” wykorzystuje 
bardzo wytrzymałe, prefabrykowane płyty grzew-
cze, wykonane z gipso-włókniny, w których zatopio-
ne są rury polibutylenowe o średnicy 8x1 mm. Pły-
ty dostępne są w kilku rozmiarach umożliwiających 
wykonanie instalacji w nawet najbardziej skompliko-
wanych architektonicznie pomieszczeniach.  

System KAN-therm Wall „mokry” to rury polibu-
tylenowe, także o średnicy 8x1 mm, montowane na 
ścianie za pomocą specjalnych listew tworzywo-
wych. Dodatkowym wyposażeniem tej technologii 
jest specjalny łuk tworzywowy umożliwiający łatwe 
i bezpieczne wygięcie  i przytrzymanie rury. Specjal-
nie dobrany system szybkozłączek typu click dla rur 

PB 8x1 mm daje możliwość różnej konfiguracji pod-
łączeń, zarówno pętli grzewczych w metodzie mo-
krej, jak i całych zestawów płyt grzewczych w meto-
dzie suchej.

Automatyka sterująca – 
System KAN-therm Basic+

System KAN-therm BASIC+ to kolejna odsłona prze-
wodowej automatyki systemu KAN-therm, przezna-
czonej do sterowania instalacją ogrzewania i chło-
dzenia płaszczyznowego.  Nowy wygląd termostatów 
naściennych, wyposażonych w duży, czytelny, pod-
świetlany wyświetlacz LCD, gwarantuje łatwą regu-
lację temperatury w pomieszczeniu przy zachowa-
niu wysokiej estetyki i komfortu obsługi. Dodatkowe 
funkcje typu zegar tygodniowy oraz różne programy 
obniżenia temperatury (noc, urlop, wyjście) gwaran-
tują uzyskanie wysokiej energooszczędności całego 
systemu grzewczego. 
Dodatkowe funkcje listwy elektrycznej takie, jak 
ochrona siłowników lub ochrona pompy obiego-
wej, zabezpieczają poszczególne elementy instalacji 
przed ewentualnym zjawiskiem zastania się w okre-
sach letnich. Nowe listwy to także możliwość obsługi 

Nowości Systemu KAN-therm
Mariusz ChoroszuCha

Zapraszamy  
na nasze stoisko!
Paw. 4, stoisko D1
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kochłonnymi wkładkami to niektóre z zalet nowych 
rozdzielaczy marki System KAN-therm. Doskonale 
sprawdzają się w przypadku instalacji grzewczych, jak  
i chłodzenia płaszczyznowego. Dostępne  
w dwóch wersjach konstrukcyjnych: seria 
N75A (z grupą spustowo-odpowietrzają-
cą) oraz seria N75E (bez grupy).

Uniwersalny Tacker 

Tacker, urządzenie do szybkiego i wy-
godnego mocowania rur do izola-
cji za pomocą specjalnych spinek 
tworzywowych. Nowa uniwersalna 
konstrukcja tego urządzenia, umoż-
liwia montaż spinek systemu KAN-
-therm o różnych długościach. 
Niska waga urządzenia, opty-
malnie dobrana wysokość 
osadzenia drewnianej rącz-
ki oraz specjalny mecha-
nizm wspierający gwaran-
tują komfortową pracę. 
Aluminiowa konstrukcja 
jest w pełni odporna na 
procesy korozji.  

rozpierania rur PE-Xc i PE-RT w jednym ruchu, tym 
samym nowe narzędzia zostały nazwane głowicami 
rozpierającymi „Na Raz”. Dzięki tej zmianie daliśmy 
instalatorom możliwość szybkiego i bezpiecznego 
rozpierania rury jednym ruchem rozpieraka ręczne-
go lub elektrycznego. Taka technika jeszcze bardziej 
skraca czas montażu tego systemu oraz jeszcze bar-
dziej ogranicza powstawanie błędów montażowych. 
Nowe głowice rozpierające „Na Raz” oznaczone są 
specjalnymi kolorowymi paskami identyfikującymi 
konkretną średnicę rur i dostępne są w zakresie śred-
nic od 14 do 32 mm.   
Drugą, bardzo istotną nowością w ofercie Systemu 
KAN-therm Push jest modyfikacja jednego z głów-
nych elementów uszczelniających połączenie rury  
z kształtką tj. pierścieni nasuwanych. Zmiana polega 
na zastosowaniu do produkcji tego elementu bardzo 
wytrzymałego tworzywa PvDF. Nowe, tworzywowe 
pierścienie nasuwane docelowo zastąpią wykona-
nia mosiężne. Pierścienie dostępne będą w pełnym 
zakresie średnic tj. 12-32 mm. Plusem nowego roz-
wiązania jest podniesienie bezpieczeństwa monta-
żu w niskiej temperaturze.

Tworzywowy śrubunek do rur  
PE-RT/Al/PE-RT

Nowy śrubunek tworzywowy to nowatorskie podej-
ście do połączeń skręcanych rur wielowarstwowych 
systemu KAN-therm Press. Jest to najbardziej popu-
larny element służący m.in. do podłączenia rur do roz-
dzielaczy. Jego tworzywowa konstrukcja gwarantuje 

absolutną odporność na procesy korozji 
bez względu na jakość transportowa-
nej wody. Jego wysoka odporność na 

ciśnienie i temperaturę spra-
wia, że stanowi on komplet-

ny zamiennik dla 
popularnych 
wersji mo-
siężnych.

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej  
serii N75… 

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego wykonane 
ze stali nierdzewnej to kolejny nowy trend w ofercie 
firmy KAN. Większy rozmiar belki rozdzielacza, a tym 
samym większe możliwości hydrauliczne, możliwość 
pracy w instalacjach glikolowych, grupa spustowo-
-odpowietrzająca w konstrukcji rozdzielacza, ozna-
czenie belki zasilającej i powrotnej, obejmy z dźwię-

Poza wymienionymi nowościami na stoisku firmy KAN (stoisko D1 w hali 4) 
znajdą też Państwo informacje o pozostałych produktach dostępnych w ofercie, 
jak np. systemy rurowe KAN-therm Push/Push Platinum, Press LBP, PP, Steel & 
Inox, systemy ogrzewania podłogowego KAN-therm Tacker, Profil, Rail, TBS oraz 
automatyka sterująca System KAN-therm SMART.

Serdecznie zapraszamy!

KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com,
www.kan-therm.com
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Klub Instalatora to wspólne przedsięwzięcie MTP i gru-
py SBS. Ma on powierzchnię 4 000 m2 i jest zlokalizowany  
w Hali Iv MTP. Jest to miejsce spotkań i rozmów branżo-
wych, a także strefa zdobywania fachowej wiedzy oraz od-
poczynku, w której można skorzystać z atrakcji utrzyma-
nych w klimacie Euro 2016 i odzyskać siły dzięki wizycie  
w strefie gastronomicznej. Specjalnie dla targowych gości 
grupa SBS przygotowała następujące atrakcje: 
•	Pokazy	taneczne	Cheerleaders	Gdynia	– jednego z naj-
lepszych zespołów cheerleaderskich w Europie (co godzi-
na, w dniach 25, 26 i 27.04)
•	Koncert	Norbiego	– autora takich hitów jak „Kobiety są 
gorące” (w godzinach 14:00-16:00, w dniach 26.04 i 27.04)
•	Mega	piłkarzyki – dmuchane boisko do piłki nożnej (przez 
cały czas trwania Targów)
•	Siłomierz-kopacz	– sprawdź, ile masz siły w nogach (przez 
cały czas trwania Targów)
•	Bramka	celnościowa – sprawdź, jak dobrze strzelasz gole 
(przez cały czas trwania Targów)
•	Strefa	gastronomiczna	– zapraszamy na posiłki (przez 
cały czas trwania Targów)

Atrakcje dodatkowe 
Klubu Instalatora SBS

http://www.instalreporter.pl
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  Model 
hydrauliczny, z…

…zaworami wykonanymi 
w technice Q
Oferta Oventrop została ostatnio dodatkowo posze-
rzona o zawory wykonane w tzw. technice Q, czyli 
z ogranicznikami przepływu z funkcją automatycz-
nego równoważenia obiegu. Zawory te umożliwiają 
bezpośrednią nastawę przepływu, wyliczonego na 
podstawie mocy grzejnika oraz parametrów jego 
pracy. Specjalna konstrukcja wkładki zaworowej 
(QA) z zabudowanym regulatorem różnicy ciśnienia 
umożliwia utrzymanie stałego przepływu w warun-
kach zmiennego ciśnienia dyspozycyjnego w insta-
lacji. Dzięki temu dobór zaworów oraz wyznacze-
nie prawidłowej nastawy jest łatwe jak nigdy dotąd. 
Odwiedzający stoisko Oventrop będą mieli możli-
wość praktycznej weryfikacji nowej funkcjonalności 
armatury na modelu hydraulicznym wyposażonym 
w zawory termostatyczne AQ (z wkładką wykonaną 
w technice Q) oraz rotametry pokazujące przepływy 
w warunkach zmiennego ciśnienia. Nowy zawór ter-
mostatyczny wyróżnia się szerokim zakresem prze-

pływu (10 - 170 l/h) oraz wyposażeniem w specjal-
ny filtr z możliwością czyszczenia. Zabezpiecza on 
wkładkę przed utratą podstawowej funkcjonalności 
wskutek zanieczyszczeń naniesionych przez wodę 
krążącą w instalacji. unikalną cechą automatycznej 
wkładki zaworowej QA jest również możliwość zasto-
sowania jej w pracujących zaworach termostatycz-
nych Oventrop starszego typu (produkowanych od 
roku 1999, np. typoszeregów A, Av6, RFv6). Wkład-
kę można wymienić bez zatrzymywania i opróżnia-
nia instalacji posługując się specjalnym urządzeniem 
serwisowym (Demo-Bloc).

Na targach Instalacje 2016 Oventrop przedstawi zestaw systemowych 
rozwiązań gwarantujących prawidłowe zrównoważenie hydrauliczne 
instalacji grzewczych oraz chłodniczych przy zapewnieniu ich wysokiej 
efektywności energetycznej.

Oventrop  
z …modelami 
równoważenia 
hydraulicznego 

Odwiedź nas na INSTALACJACH  
i przekonaj się, jakie to proste

GrzeGorz onyszCzuk

Stoisko Oventrop

Na stoisku firmy będzie można zapoznać się 
praktycznie z równoważeniem hydraulicz-
nym, Oventrop bowiem przygotował specjal-
ne aktywne modele hydrauliczne symulujące 
procesy zachodzące w instalacji rzeczywistej, 
uzbrojone w armaturę firmową zapewniającą 
właściwe przepływy zarówno dla małych (grzej-
ników, klimakonwektorów, belek sufitowych) 
jak i dużych odbiorników (nagrzewnic, chłod-
nica w centralach wentylacyjnych). 

oVENTRoP na MTI INSTALACJE 2016
Poznań, ul. Głogowska 14, 25-28 kwietnia br.

SToISKo NR 151, PAWILoN 5

Serdecznie zapraszamy!

Technika QA z wkładką zaworową QA

http://www.instalreporter.pl
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Szkolenia będą dotyczy zagadnień związanych z róż-
nymi układami hydraulicznymi ze szczególnym akcen-
tem na kwestie projektowe oraz praktyczne aspek-
ty równoważenia instalacji na budowie. Prowadzący 
szkolenia dla projektantów oraz firm instalacyjnych 
będą mieli do dyspozycji rozbudowany model hy-
drauliczny prezentujący różnorodne rozwiązania w 
zakresie układów hydraulicznych, sterowania BMS 
oraz układów utrzymania ciśnienia.    
Międzynarodowe Targi Instalacje 2016 to również 
świetna okazja do otrzymania aktualnych materia-
łów i narzędzi doborowych niezbędnych w codziennej 
pracy projektanta, inspektora czy instalatora. Szcze-
gólnie interesujący powinien być „Przewodnik pro-
jektanta” , który „krok po kroku” zaprowadzi nas do 
rozwiązania, które nas interesuje. Dzięki niemu do-
bór właściwego produktu będzie jeszcze prostszy. 
Ofertę firmy Oventrop uzupełniają programy bran-
żowe Instalsoft oraz Audytor. Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia na-
szego stoiska na targach Instalacje 2016. 

Co jeszcze będzie można zobaczyć na 
stoisku firmy oventrop?

Poza systemowymi rozwiązaniami w zakresie rów-
noważenia i regulacji hydraulicznej, firma Oventrop 
zaprezentuje centralę grzewczą Regucor WHS, któ-
rą szczególnie polecamy do systemów grzewczych 
opartych o alternatywne źródła energii. Centrala 
grzewcza Regucor WHS to zespół odpowiednio do-
branej armatury, zabudowanej przy zbiorniku bu-
forowym i wyposażonej w sterownik umożliwia-
jący optymalne wykorzystanie zakumulowanego 
ciepła. Ponadto w skład centrali grzewczej Regu-
cor WHS wchodzą: 
• grupy pompowe (w wykonaniu standardowym 
jedna grupa pompowa + możliwość rozbudowy  
o kolejną),
• przyłącza źródeł ciepła (np. pompa ciepła, kocioł 
gazowy, itp.)

- grupa solarna,
• moduł świeżej wody.
Dzięki temu możliwa jest integracja wielu źródeł cie-
pła oraz podgrzew ciepłej wody w systemie przepły-
wowym. Do głównych zalet takiego rozwiązania na-
leży zaliczyć przede wszystkim: 
• oszczędność czasu oraz wymaganej przestrzeni na 
etapie montażu źródła ciepła,
• wysoka efektywność energetyczna podczas łado-
wania i rozładowania zbiornika buforowego, 
• zminimalizowanie strat ciepła poprzez zastoso-
wanie specjalnego płaszcza izolacyjnego o grubo-
ści 140 mm, 
• wyposażenie grup pompowych w pompy elektro-
niczne,
• urządzenie spełnia wszelkie wymagania Dyrekty-
wy ErP, która weszła w życie w 2015 r., 
• możliwość kontroli temperatur w poszczególnych 
obiegach systemu grzewczego,
• optymalny rozkład temperatur w zbiorniku buforo-
wym dzięki właściwemu rozmieszczeniu przyłączy 
do poszczególnych źródeł ciepła (szczególnie istot-
ne w przypadku instalacji z cyrkulacją c.w.u.).  

…zaworami typu Cocon QTZ 
Prezentowany model umożliwi weryfikację popraw-
ności równoważenia hydraulicznego również na za-
worach do fancoili, belek chłodniczych bądź nagrzew-
nic (chłodnic) central wentylacyjnych. Zainstalowane 
moduły hydrauliczne z zaworami typu Cocon QTZ 
będą miały możliwość kontroli przepływu na prze-
pływomierzach zainstalowanych w poszczególnych 
obiegach. Odwiedzający będą mogli dzięki temu 
poznać w praktyce zasady działania zaworów nie-
zależnych od ciśnienia. Instalacja będzie przygoto-
wana do pomiarów z użyciem miernika komputero-
wego Ov-DMC2. 

Mocne wsparcie techniczne  
i szkoleniowe

Model hydrauliczny przygotowany specjalnie na naj-
większe wydarzenie branżowe w Polsce jest potwier-
dzeniem aktualnej polityki firmy koncentrującej się 
na szeroko rozumianym wsparciu technicznym pro-
cesu inwestycyjnego, dla którego profesjonalne szko-
lenia techniczne są nieocenioną wartością. Jedno-
cześnie zachęcamy do zgłaszania chęci uczestnictwa  
w szkoleniach technicznych w nowo otwartym cen-
trum szkoleniowym w Broniszach pod Warszawą. 

Cocon QTZ – QFC z napędami nastawczymi

Wkładka zaworowa w grzejnikuWykorzystanie zaworów QA

http://www.instalreporter.pl
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  TARgI INSTALACJE to najważniejsze spotkanie 
branży instalacyjnej w Polsce, na którym obecne są 
wszystkie liczące się przedsiębiorstwa oferujące roz-

wiązania w tej dziedzinie. O randze imprezy świad-
czy fakt, że patronat nad nią objęły najważniejsze 
stowarzyszenia branżowe m.in. Stowarzyszenie, Pro-
ducentów i Importerów urządzeń grzewczych, Pol-
skie Stowarzyszenie Instalatorów Pomp Ciepła, Pol-
ska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
oraz Izba gospodarcza gazownictwa. 
–	Udział	firmy	Wolf	Technika	Grzewcza	w	imprezie	bę-
dzie dla nas okazją do nawiązania relacji bizneso-
wych	oraz	wymiany	doświadczeń	–	zaznacza grzegorz 
Taisner, Dyrektor generalny Wolf Technika grzew-
cza sp. z o.o. Premiera kotła kondensacyjnego FGB

W trakcie imprezy producent urządzeń grzewczych, 
solarnych i wentylacyjnych po raz pierwszy zaprezen-
tuje swój najnowszy produkt – nowoczesny kocioł  
kondensacyjny FGB. Oficjalna premiera odbędzie 
się 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:00 na terenie 
MTP. Zalety i niestandardowość tego rządzenia do-
ceniła Kapituła Konkursowa, pod przewodnictwem 
prof. dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka z Politech-
niki Poznańskiej, przyznając kotłowi FgB marki Wolf 
Złoty Medal MTP Międzynarodowych Targów Insta-
lacyjnych INSTALACJE 2016. 

Nowy gazowy kocioł kondensacyj-
ny marki Wolf występuje w czterech 
wariantach: jako kocioł jednofunkcyjny, 
przystosowany do współpracy z zasobnikiem ciepłej 
wody: FgB-28 i FgB-35, a także jako kocioł dwufunk-
cyjny FgB-K-28 i FgB-K-35. Dzięki zastosowaniu naj-
nowocześniejszej technologii kondensacji kocioł FgB 
firmy Wolf jest wydajny i energooszczędny. Spełnia 
regulacje nowej dyrektywy unijnej ErP (klasa efek-
tywności A). Pozostałe parametry techniczne i zale-
ty urządzenia zostaną zaprezentowane pierwszego 
dnia targów INSTALACJE 2016 w Klubie Premier.  

W dniach 25-28 kwietnia 2016 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
odbędzie się najważniejsze spotkanie branży instalacyjnej – TARGI INSTALACJE. 
Wśród wystawców nie zabraknie firmy Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.

WOLF na targach – premiera nowego kotła

Wolf Technika grzewcza Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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WoLF na MTI INSTALACJE 2016
Poznań, ul. Głogowska 14, 25-28 kwietnia br.

SToISKo NR 152, PAWILoN 5

Serdecznie zapraszamy!
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Przykładowe zastosowania zaworu 
sześciokierunkowego
• Rozdział energii cieplnej z dwóch różnych źródeł przy 
zachowaniu pełnych przepływów zarówno na zasila-
niu, jak i powrocie z instalacji – stosowany do połącze-
nia kotła gazowego z urządzeniem stałopalnym wyma-
gającym obsługi. Problem skomplikowanych połączeń 
hydraulicznych i elektrycznych nie istnieje, jeden zawór 
z napędem i mikroprzełącznikiem przełączy się automa-
tycznie na zasilanie z kotła gazowego, gdy temperatura 
po stronie urządzenia stałopalnego spadnie, przekazu-
jąc sygnał do kotła gazowego, aby się uruchomił (rys. 1).
• Niezależna zmiana temperatury i sposobu pra-
cy wodnego systemu ogrzewania i chłodzenia po-
mieszczenia. Obecne nowoczesne budynki wielo-
kondygnacyjne (wieżowce) biurowe czy hotelowe 
nie mają możliwości otwierania okien, w związku  
z tym musimy dać użytkownikowi możliwość decyzji 
stosowania ogrzewania lub chłodzenia dla pomiesz-
czenia, niezależnie od pory roku i ogólnych ustawień 
budynku (woda lodowa – energia cieplna) (rys. 2).

  Zawór strefowy sześciokierunkowy 

Nowatorskie rozwiązanie, które ułatwia pracę, oszczę-
dza czas, energię i pieniądze. Zawór strefowy sześcio-
kierunkowy pozwala zarządzać rozdziałem energii 

cieplnej z dwóch różnych źródeł. Jego podstawową 
zaletą jest to, że jeden zawór i jeden siłownik zastę-
puje złożone układy z kombinacją 2 zaworów, dodat-
kowo siłownik z mikroprzełącznikiem płynnie syn-
chronizuje pracę źródeł ciepła. To tylko jeden z wielu 
przykładów zastosowań zaworu R274.
Zawór wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu DZR 
(odpornego na tzw. odcynkowanie i wiele czynników 

chemicznych). Specjalny kształt kuli daje wysokie 
współczynniki kv – zachowane są pełne przepływy 
na zasilaniu, jak i powrocie z instalacji. Najważniejsze, 
że z chwilą zmiany pozycji kuli czynniki jednego i dru-
giego obiegu nie mają ze sobą styczności niezależ-
nie od położenia zaworu. Szeroki wachlarz produkcji 
średnic daje pełną swobodę doboru zaworu do da-
nej instalacji. Maksymalne ciśnienie pracy to 16 bar.

Nowości Giacomini 2016
sławoMir Grzesik

1 2
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strzeni zajmowanej przez armaturę, motywują wy-
konawców do zastosowania gotowych lub wstępnie 
zmontowanych elementów. W tym segmencie gru-
pa giacomini proponuje kompletny i konkurencyj-
ny system rozdzielaczy wraz z niezbędną armaturą.
System rozdzielaczy składa się z dwóch równoległych 
kolektorów zasilającego i powrotnego przygotowa-
nych pod znormalizowany rozstaw przyłącza grup 
pompowych. Dodatkowo istnieje możliwość wyko-
nania rozdzielacza zgodnie z indywidualną dokumen-
tacją lub zamówieniem złożonym po przez aplikację 
dostępną na stronie www.
W podstawowej ofercie dostępne są rozdzielacze dla 
kotłowni o mocy wyjściowej do 150 kW, dla większych 
mocy – na zamówienie. Podstawową zaletą produktu 
jest bezproblemowy szybki montaż oraz gwarancja 
producenta na kompletny zespół urządzeń. Rozdzie-
lacze można dowolnie konfigurować, łącząc segmen-
towo w odpowiednią liczbę wyjść. Podstawowe kolek-

tory 2- lub 3-wyjściowe na końcach mają gwintowane 
przyłącza umożliwiające połączenie w szereg.
Bogata oferta zaworów mieszających i napędów 
pozwoli wyposażyć nawet najbardziej wymagające 
instalacje. Nowością w ofercie jest napęd ze zinte-
growanym czujnikiem temperatury umożliwiający 
(bez potrzeby stosowania skomplikowanej automa-
tyki) samodzielną regulację temperatury lub pracę  
w ustawionym przedziale temperatury.  

• Połączenie urządzenia energii odnawialnej (np. pom-
py ciepła) do wspomagania pracy głównego źródła 
zasilania energią cieplną budynku. Jest to bardzo 
duża zaleta w perspektywie dyrektywy, która będzie 
nakładać obowiązek montażu dwóch źródeł ciepła 
w budynku jednorodzinnym w tym jednego ekolo-
gicznego – odnawialnego. Zawór sześciokierunko-
wy wraz z automatyką umożliwia nam sterowanie  
i przełączanie w danej chwili na najbardziej korzyst-
ne źródło ciepła, zapewniając optymalną kontrolę  
i wydajność energetyczną systemu.

System ogrzewania podłogowego Spider

To produkt dający możliwość wykonania ogrzewa-
nia podłogowego o grubości 2,5 cm razem z płynną 
wylewką anhydrytową. Idea sytemu jest taka, aby 
wylewka dokładnie otoczyła rurę, umożliwiając wy-
mianę ciepła całą jej powierzchnią, natomiast płyta 
systemowa była szalunkiem i dodatkowo zbrojeniem. 

W ofercie dostępne są trzy wersje płyt Giacomini 
Spider odpowiednie dla każdego typu instalacji:
-  samoprzylepna z mocnym klejem (rys. a) – do 
prac renowacyjnych. Jeden z przykładów zastoso-
wań tego rozwiązania to ułożenie i przyklejenie bez-
pośrednio na stare płytki. Następnie w tradycyj-
ny sposób ułożenie pętli ogrzewania podłogowego 
i zalanie płynną wylewką minimum 2,5 cm oraz final-
nie wykończenie nowymi płytkami lub parkietem;
- ze zintegrowaną twardą izolacją 6 mm o dużej gę-
stości λ = 0,028 W/mK (rys. b). Do ułożenia bezpo-

średnio na lekkich stropach, płytach betonowych, do 
nowych systemów, w których potrzebna jest niewiel-
ka grubość i ciężar wylewki np.: na piętrach, podda-
szach użytkowych itp. Dodatkowo zastosowany sty-
ropian pełni funkcję izolacji akustycznej;
-  uniwersalna z uchwytami kotwiącymi do ułożenia 
na warstwie izolacji styropianowej (rys. c) – przezna-
czona do nowych instalacji. Dzięki kotwicom znajdu-
jącym się w dolnej części, płyta mocno przylega do 
izolacji styropianowej, bez potrzeby stosowania do-
datkowych uchwytów czy kołków.  

Płyty systemowe giacomini Spider oprócz wszystkich 
zalet zwykłych płyt systemowych dodatkowo rozsze-
rzają możliwości stosowania ogrzewania płaszczyzno-
wego oraz dają wiele korzyści takich, jak: brak koniecz-
ności zakupu siatki do zbrojenia wylewki, oszczędność 
materiału użytego na wylewkę, niewielka grubość wy-
lewki gwarantująca mniejszą bezwładność systemu 
– co jest bardzo ważne w przypadku regulacji termo-
statycznej, krótki czas nagrzewania, solidne trzymanie 
rury bez dziurawienia klipsami izolacji, równomierne 
ułożenie pętli rur, brak powierzchni styku rury z izolacją 
(rura w całości otoczona jest wylewką), ochrona rury 
w czasie wykonywania prac budowlanych, możliwość 
przenoszenia bardzo dużych obciążeń, szybkość i ła-
twość wykonania systemu ogrzewania podłogowego. 

Rozdzielacze kotłowni

Coraz większe wymagania stawiane kotłowni pod ką-
tem estetyki, czasu wykonania, gwarancji, jak i prze-

a b c

GIACoMINI Sp. z o.o. 
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  Grzejniki kolumnowe LASERLINE swoim wyglą-
dem nawiązują do tradycyjnych grzejników żeberko-
wych. Jednakże wykonane są w najnowocześniejszej 
technologii spawania laserowego. Spoina powstają-
ca w wyniku łączenia stali wiązką laserową, ma mi-
nimalną szerokość, eliminując praktycznie miejsca 
powstawania korozji. 

grzejniki LASERLINE wykona-
ne są z precyzyjnej rury sta-

lowej o przekroju litery D. 
Sprawia to, że mają wyż-
szą wydajność i większą 

powierzchnię wymiany 
ciepła niż klasyczne rury  

 o przekroju kołowym.
grzejniki LASERLINE dostępne są w szerokiej gamie 
rozmiarów, co daje możliwość zamówienia grzejnika 
w niestandardowych wysokościach i szerokościach. 
Dopasowując się do indywidualnych wymiarów i nie-
typowych kształtów pomieszczeń, kolumny mogą 
być połączone pod kątem lub w formie półkola.

W ofercie Vogel&Noot dostępnych jest 5 modeli 
grzejników kolumnowych:
- LASERLINE Standard,
- LASERLINE grzejnik zaworowy z podłączeniem 
środkowym,
- LASERLINE Twin,
- LASERLINE Bank,
- LASERLINE Theke.

LASERLINE Standard 

Model grzejnika Standard dostępny jest w 5 głęboko-
ściach (63, 101, 139, 177, 215 mm) i 26 wysokościach, od 
4 do 50 członów w 71 kolorach RAL i specjalnych. Wy-
sokość: od 155 do 3000 mm. Długość 200-2500 mm.  
Podłączenie standardowe: 4 x gW 1/2" z boku.

LASERLINE z podłączeniem 
środkowym

grzejniki zaworowe z podłączeniem środkowym mają 
wbudowany, regulowany zawór z nastawą wstępną. 
Możliwa jest tylko parzysta liczba członów.
Wysokość 155-3000 mm. Długość 200-1500 mm. 
Podłączenia: 4 x gW 1/2" na przodzie z prawej i le-
wej strony, 2 x gW 1/2" na dole po środku.

LASERLINE to grzejniki członowe kolumnowe, które dzięki technologii 
spawania laserowego wyróżniają się precyzyjnym wykończeniem, 
a łączenia poszczególnych elementów grzejnika są niezauważalne. 
Metoda ta pozwala również na dokładne wykończenie wnętrza 
grzejnika, co zmniejsza ryzyko korozji.

Grzejniki kolumnowe 
LASERLINE

Lidia BohdanowiCz

LASERLINE Twin Wykonania niestandardowe

Od lewej: spawanie tradycyjne i laserowe

VoGEL&NooT  
na Mistrzostwach Polski Instalatorów 
podczas targów INSTALACJE 2016

SToISKo NR 28, PAWILoN 5A
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gnu, funkcjonalności oraz wysokiej mocy grzewczej.  
To nowoczesny grzejnik pionowy, który sprawdzi się 
w kuchni w formie bufetu oddzielającego np. część 
typowo kuchenną od jadalnej, ale może być również 
zainstalowany w innych pomieszczeniach.
Montaż tego modelu pozwala na bardzo ergonomicz-
ne zagospodarowanie przestrzeni dzięki rezygnacji  
z typowych grzejników płytowych, które nie pozwa-
lają na całkowite wykorzystanie ścian (zwłaszcza pod 
oknami). grzejnik jest dostępny z blatem wykonanym 
z drewna bukowego, jednak istnieje również możli-
wość zamówienia grzejnika bez blatu. Wówczas do 
wykończenia można użyć również innych materia-
łów, takich jak marmur czy szkło.
Wysokość 940 (750) lub 1090 (900) mm (wys. grzej-
nika podane w nawiasach). Długość 720 (700), 920 
(900) lub 1120 (1100) mm. głębokość: 4-kolumno-
wy 224 mm, 5-kolumnowy 262 mm.

LASERLINE Bank

To grzejnik poziomy, charakteryzujący się klasycz-
nym, prostym designem, który może pełnić funk-
cję podgrzewanego siedziska. Sprawdzi się przede 
wszystkim w przedpokoju lub łazience (praktyczna 
ławeczka lub przydatna półka).
Wysokość: 422 mm (4-członowy), 472 mm (5-czło-
nowy), 522 mm (6-członowy), 572 mm (7-człono-
wy). Długość: 1850 do 3150 mm. głębokość 370 mm.

Wszystkie grzejniki LASERLINE spełniają wymaga-
nia certyfikatów jakości ISO: 9001 i 14001 oraz mają 
deklaracje zgodności z normą PN-EN 442. Objęte są 
10-letnią gwarancją. 
grzejniki kolumnowe LASERLINE dostępne wyłącz-
nie w sieci hurtowni instalacyjnych BIMS PLuS w ca-
łej Polsce.  

LASERLINE Twin

LASERLINE Twin dostarczany jest łącznie z rucho-
mym w pionie wieszakiem w kolorze grzejnika (z chro-
mowanym uchwytem) oraz zestawem mocującym.  
Dla modelu Twin można zamówić grzałkę elektrycz-
ną i wówczas będzie możliwa eksploatacja grzejni-
ka poza sezonem grzewczym.
Wysokość 1000, 1200, 1500 i 1800 mm. Długość 500 mm 
(10 członów), 600 mm (12 członów). głębokość 2-ko-

lumnowy: 63 mm. grzejnik LASERLINE Twin jest pod-
łączony od dołu po środku przez 2 przyłącza gW 1/2". 
Przyłącze zasilania znajduje się zawsze po lewej stro-
nie, przyłącze powrotu po prawej stronie. Rozstaw 
przyłącza wynosi 50 mm. 

LASERLINE Theke 

grzejnik kolumnowy LASERLINE Theke udowad-
nia, że możliwe jest połączenie nowoczesnego desi-

Rettig Heating Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa, 44-203 Rybnik,  
Oddział w Wałczu: ul. Budowlanych 10,  
78-600 Wałcz, tel. 67 356 5101
rettigwalcz@vogelundnoot.com 
www.vogelundnoot.com/pl

LASERLINE Bank

LASERLINE Standard LASERLINE grzejnik zaworowy z podłączeniem środkowym
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LASERLINE Theke
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  Przyrządy kontrolno-pomiarowe Testo są szero-
ko stosowane w następujących sektorach:
•	HVAC-R: ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja  
i chłodnictwo.
•	przemysł:	branże produkcyjne, firmy usługowe  
i użyteczności publicznej.
•	sektor	spożywczy:	stacjonarne i przenośne przy-
rządy do produkcji, transportu i składowania żywno-
ści, a także zarządzania „łańcuchem chłodniczym” 
zgodnie z HACCP, EN 13485, EN 12830.
•	farmacja	i	zdrowie:	przyrządy Testo znajdujące za-
stosowanie w przemyśle farmaceutycznym, jak rów-
nież w gabinetach lekarskich i aptekach.
•	termowizja:	kamery termowizyjne znajdują za-
stosowanie w audytach budowlanych, konserwa-
cji, przeglądach instalacji elektrycznych, instalacji 
ogrzewania podłogowego, a także są idealnym na-
rzędziem w kontroli jakości i monitoringu produkcji.

Testo zapewnia pomoc w doborze optymalnych roz-
wiązań pomiarowych do potrzeb klienta oraz serwis  
i kalibrację wszystkich oferowanych przyrządów.  

Testo, jako firma specjalizująca się w szeroko rozumianym segmencie przyrządów kontrolno-pomiarowych, dużą wagę przywiązuje 
do informowania specjalistów branżowych o swoich nowościach produktowych i aspektach praktycznych stosowania 
danych urządzeń w różnych sektorach. Stąd też udział Testo w imprezach targowych m.in. targach INSTALACJE 2016.

Testo i nowości prezentowane 
na INSTALACJACH 2016

Podczas Targów zaprezentujemy przyrządy  
i najnowsze rozwiązania Testo:
•	analizatory	spalin	testo	320	basic	oraz	testo	330,
•	testo	SmartSondy,
•	wielofunkcyjne	przyrządy	pomiarowe	testo	
435 i testo 480 z szerokim wachlarzem sond,
•	anemometry	testo	416,	417,	425,
•	detektory	testo	317-2,	316-1	i	316-2,
•	pirometry	testo	830,	835,	845,
•	kamery	termowizyjne	testo	890	i	testo	870.

TESTo na MTI INSTALACJE 2016
Poznań, ul. Głogowska 14, 25-28 kwietnia br.

SToISKo NR 83, PAWILoN 5, SEKToR C
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kondensacyjnych, ale również na rozwiązaniach hy-
brydowych oraz na odnawialnych źródłach energii. 

Czy zaryzykowałby Pan stwierdzenie, że marka 
Beretta koncentruje się na przygotowaniu „cie-
pła” i to konkretnie dla domu (wskazuje na to 
oferta firmy: kotły, podgrzewacze, urządzenia 
OZE…, o podstawowym zakresie mocy dedyko-
wanym dla małych obiektów??
To nie ryzyko stwierdzić, że dziś koncentrujemy się na 
przygotowaniu ciepła, uważam, że to nasz duży atut, 
ponieważ jesteśmy w tym specjalistami. W przyszło-
ści natomiast będziemy specjalistami w dostarcza-
niu kompleksowych rozwiązań dla klimatu wewnątrz 
domu, w którego skład wchodzić będą urządzenia  
z zakresu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, reku-
peracji i odnawialnych źródeł energii. To jest nasza 
najbliższa przyszłość i jesteśmy na nią przygotowa-
ni. Zdecydowanie największe znaczenie ma dla nas 
sprzedaż kotłów. W miarę upływu czasu zmieniły się 
jednak rynkowe realia i obecnie stawiamy wyłącznie na 
kotły kondensacyjne. To na nich skupia się cała uwa-
ga naszych konstruktorów i technologów, ponieważ 
zależy nam, żeby prezentowana oferta była możliwie 
najlepsza. Trzeba tu jednak podkreślić, iż sam kocioł 
już nie wystarcza – równie ważne jest jego otoczenie,  
a więc np. intuicyjny programator oraz łatwa w ob-
słudze aplikacja mobilna. Dzięki takim całościowym 
rozwiązaniom klient otrzymuje kompletne „centrum 
dowodzenia” ogrzewaniem w domu. I nie jest istotne, 

gdzie się znajduje – może zdalnie kontrolować, co się 
dzieje w jego domu i dostosować ustawienia do wła-
snych potrzeb. I te potrzeby bardzo dobrze rozumie 
Beretta. Dlatego też posiadamy rozwiązania spraw-
dzone, kompletne, przyjazne i w dobrej cenie. Spraw-
dzone rozwiązania i gwarantowana jakość skutkowały 
wprowadzeniem na rynek w 2014 roku 5-letniej gwa-
rancji, co zostało docenione przez naszych klientów. 
Teraz robimy następny krok, właśnie uruchomiliśmy 
infolinie dedykowaną konsumentom. Będą oni mogli 
uzyskać jeszcze więcej informacji na temat naszych 
produktów i to 24h na dobę, 7 dni w tygodni. 

Czy wzorem konkurencji zamierzacie Państwo 
rozszerzać swoją ofertę o grzejniki, systemy ru-
rowe, rekuperację lub fotowoltaikę? 
Kotły kondensacyjne to tylko część naszej oferty. 
Coraz większą wagę przykładamy do rozwiązań hy-
brydowych, stawiamy także na energię odnawialną. 
Jesteśmy producentem kolektorów słonecznych, 
posiadamy własną fabrykę we Włoszech. Doskonale 

  Polski rynek, jak każdy chyba obecnie, nie jest 
łatwy. Jakie ciekawe pomysły/narzędzia wpro-
wadziliście Państwo, by utrzymać swoją moc-
ną pozycję?
Mówiąc o kotłach gazowych w Polsce, mówimy o stabil-
nym rynku z umiarkowanym poziomem wzrostu. Tego 
typu warunki sprzyjają rozwojowi konkurencyjności i in-
nowacyjności. Dla Beretty to przyjazne otoczenie, po-
nieważ pozwala nam na skuteczną sprzedaż produk-
tów. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój oraz wzrost 
udziałów rynkowych dla marki Beretta. Przyszłość to 
umacnianie pozycji rynkowej oraz zwiększenie udzia-
łu produktów w klasie Premium w ogólnej sprzedaży.
Nasz pomysł na sprzedaż jest prosty. Stawiamy na lo-
jalność wobec naszych kontrahentów i uczciwe zasady 
sprzedaży gwarantujące naszym klientom odpowiedni 
poziom konkurencyjności. Posiadamy tak naprawdę 
jeden kanał dystrybucji oparty na siatce firm dealer-
skich, które zapewniają skuteczną redystrybucję pro-

duktów do kilkuset firm instalacyjnych w kraju. Dodat-
kowo wspieramy pracę dealerów poprzez współpracę 
z firmami instalatorskimi oraz deweloperami na tere-
nie całego kraju. Dla zagwarantowania odpowiednio 
wysokiego poziomu usług na stałe współpracujemy 
z siecią prawie 400 punktów serwisowych stanowią-
cych wsparcie posprzedażowe dla klientów. Docelo-
wo, chcemy oczywiście zapewnić dostępność naszych 
produktów w każdym miejscu w Polsce.

W firmie RUG Riello w poprzednich 3 latach dużo 
się działo: zmiany w zarządzie oznaczają nowy 
kierunek w polityce firmy? 
Wszystkie zmiany, które następują w firmie mają na 
celu poprawę jakości i standardu usług. Obecnie kon-
centrujemy się przede wszystkim na umocnieniu mar-
ki Beretta na rynku. Na pierwszym miejscu stawia-
my wysoką jakość obsługi naszych klientów, a jeżeli 
chodzi o produkty to koncentrujemy się na kotłach 

Beretta – polskie kotły 
z włoskim rodowodem

odpowiedzi udzieLił paweł ott – dyrektor handLowy ruG rieLLo sa
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zdajemy sobie również sprawę, że energia odnawial-
na stanowiła coraz większy udział w rynku. Tym bar-
dziej staramy się, by nasza oferta spełniała oczekiwa-
nia świadomych klientów. Jesteśmy także w trakcie 
opracowywania kilku innowacyjnych rozwiązań, któ-
re już niebawem zostaną zaprezentowane na polskim 
rynku. Chcemy promować i sprzedawać w pierwszej 
kolejności produkty wytworzone przez grupę Riello 
(właściciela marki Beretta), następnie wprowadzać 
na rynek i sprzedawać produkty powiązane z urzą-
dzeniami przez nas produkowanymi. Nie chcemy być 
jednak postrzegani na rynku jako firma, która wpro-
wadzając np. grzejniki, w jakimkolwiek stopniu zagra-
żać będzie obecnej dystrybucji. Krótko mówiąc, jeste-
śmy producentem, a nie dystrybutorem.

RUG Riello w Toruniu zatrudnia blisko 400 osób 
i jest jednym z największych pracodawców w re-
jonie. To na pewno „niełatwy kawałek chleba”…
Co tu dużo mówić, jesteśmy największym produ-
centem kotłów w naszym kraju i jednym z najwięk-
szych pracodawców w regionie. Tylko w Toruniu za-
trudniamy ponad 400 osób, (wraz z kooperantami  
w Polsce to ponad 1500 miejsc pracy), a liczba ta sta-
le rośnie. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że  
w Toruniu zostało już wyprodukowanych ponad 3,5 ml  
kotłów, które zostały zamontowane w ponad 100 
krajach na świecie. To duża odpowiedzialność, ale 
również ogromna motywacja do tego, by szukać no-
wych możliwości rozwoju. 

Czy z racji produkcji zlokalizowanej w Toruniu,  
a korzeni koncernu we Włoszech, produkty mar-
ki Beretta nazwałby Pan polskimi, czy włoskimi?
Nasze urządzenia projektowane są w oparciu o włoski 
design i międzynarodową myśl techniczną. Produk-
cja kotłów odbywa się z kolei w oparciu o zaawanso-
waną technologię, na bazie najlepszych światowych 
komponentów i z możliwie najwyższą jakością mon-
tażu, którą gwarantują specjaliści w fabryce w Toru-
niu. Dlatego też postrzegamy nasze produkty jako 
polski produkt.

Na wiosnę zamierzacie się Państwo wystawiać 
na targach INSTALACJE 2016 po… kilku latach 
przerwy. Co zadecydowało o podjęciu współ-
pracy z MTP?
Jednym z założeń polityki naszej firmy jest umac-
nianie wizerunku marki. Targi są do tego świetną 
okazją. Kolejnym powodem jest fakt, że właśnie  
w kwietniu w ofercie Beretty pojawią się nowości, 
a na targach INSTALACJE odbędzie się ich premie-
ra. Ostatnią, ale równie ważną kwestią jest fakt, że 
właśnie na targach odbędzie się inauguracja nasze-
go nowego programu szkoleniowego Ateneo Beret-
ta. Jest to program skierowany do naszych instala-
torów i serwisantów.  

Program Ateneo – po prostu 
warto tu być 

Przystępując do Ateneo, instalator bierze udział  
w programie szkoleń. Są to szkolenia produktowe, 
techniczne, ale również sprzedażowe i handlowe. 
Równolegle może zdobyć uprawnienia pozwalają-
ce mu na instalację urządzeń, a także uprawnienia 
gazowe i elektryczne. Reasumując, chcemy pomóc 
instalatorowi na każdym etapie jego pracy: odpo-
wiednio go wyszkolić, dać narzędzia w postaci wie-
dzy i praktyki, a także nauczyć go radzić sobie w  re-
lacjach z klientem. Ponadto, instalatorzy przez cały 
czas mogą korzystać z fachowego wsparcia naszych 
pracowników, ale również korzystać z profesjonal-
nego laboratorium fabryki Beretta w Toruniu. Dzięki 
temu w każdej chwili mogą poćwiczyć działanie ko-
tła, radzenie sobie z usterkami w środowisku labo-
ratoryjnym. Ateneo to również elitarny klub pozwa-
lający na testowanie produktów Beretta, zanim te 
trafią na rynek. Instalatorzy i serwisanci mają więc 
dostęp do nowości, które pojawią się w ofercie do-
piero za jakiś czas.

PLAN EKSPOZYCJI INSTALACJE 2016
PLAN EKSPOZYCJI INSTALACJE 2016

GODZINY OTWARCIA

● Poniedziałek (25.04) 9:00 - 17:00

● Wtorek (26.04) 9:00 - 17:00

● Środa (27.04) 9:00 - 17:00

● Czwartek (28.04) 9:00 - 16:00

*Rejestracja polega na wypełnieniu ankiety rejestracyjnej on-line na stronie www.mtp24.pl lub w kasie biletowej po przyjeździe na targi.
Podczas rejestracji wymagane jest podanie podstawowych danych o firmie, m.in. nazwy, adresu, numeru kontaktowego.

CENNIK BILETÓW INSTALACJE 2016

Bilet online kupiony na www.mtp24.pl po rejestracji*

Bilety normalne

Bilet kupiony w kasie po rejestracji na miejscu*

Bilet kupiony w kasie bez rejestracji

Bilety ulgowe

Bilety dla grup zorganizowanych

Bilet szkolny (studenci/uczniowie po okazaniu ważnej legitymacji)

Bilet dla dziecka do lat 3

Jednorazowy Wielokrotny Jednorazowy z wjazdem

x x

20 PLN

28 PLN

65 PLN

10 PLN!

10 PLN

0 PLN

90 PLN

x

x

50 PLN

56 PLN

x

x x

Technika Grzewcza

Targi Ciepła Systemowego 

11

5G

Technika GrzewczaTechnika Gazownicza Technika Sanitarna Technika Obiektowa Klimatyzacja, wentylacja 
i chłodnictwo

+48 61 869 25 47 
agnieszka.nowosielska@mtp.pl

PROMOCJA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH! 
Zgłoś przyjazd grupy do 20 kwietnia 2016 roku, 

a Twoja grupa wejdzie na targi bezpłatnie!
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Spis reklamodawców
Beretta str. 4, Gebo str. 6, KAN str. 1, Kingspan str. 3, MTP str. 5

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

http://www.instalreporter.pl
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