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W roku 2017 targi ISH znów 
będą tymi najważniejszymi  
w branży. Imponująca  
liczba poczynionych  
z wyprzedzeniem rezerwacji 
to dowód na światową 
rangę tej imprezy, tak dla 
odwiedzających, jak i dla 
wystawców. W dniach od 
14 do 18 marca 2017 roku 
we Frankfurcie nad Menem 
swoje nowości na światowym 
rynku zaprezentuje ponad 
2400 wystawców, w tym 
wszyscy liderzy branży oraz 
czołowe firmy technologiczne 
z Niemiec oraz innych krajów. 
W ten sposób targi ISH stają 
się światowym liderem  
w branży, skupiającym jej 
przedstawicieli z całego 
świata – w roku 2015 aż 
61% wystawców oraz 39% 
odwiedzających przybyła  
na targi z zagranicy.

 2017:  
Liderzy w branży 
pod jednym dachem

Water. Energy. Life.

Hala 8.0 stoisko a30
Ciepło zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska!

Jednym z głównych tematów ekspozycji 
w tym roku będzie komunikacja 
użytkownika z urządzeniami grzewczymi 
ze szczególnym uwzględnieniem: instalacji 
grzewczych gotowych do współpracy  
z internetem, aplikacji oraz usług.

Przedstawiciele z Polski będą obecni 
na stoisku w dniach 14-16.03.2017.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia naszych stoisk 
na targach ISH.
Przy filiżance kawy zaprezentujemy 
Państwu najnowsze produkty 
z oferty Grupy HERZ.

HERZ Armaturen GmbH
armatura i systemy instalacyjne
Hala 10.1 StoISko B41
HERZ Energietechnik GmbH 
odnawialne źródła energii
Hala 9.0 StoISko B09

Do zobaczenia we Frankfurcie!

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska 
KESSEL podczas targów ISH.

Hala 4.0, stoisko a96

Na stoisku zaprezentowany zostanie 
nowy wariant zasuw burzowych 

Staufix oraz przepompownie  
Aqualift F XL / Aqualift S XL  
do użytku przemysłowego.  

HALA 8.0 stoisko D94

Na stoisku eksponowane będą 
sztandarowe produkty Purmo: 
grzejniki płytowe, łazienkowe  
i dekoracyjne, klimakonwektory 
Vido, systemy ogrzewania  
i chłodzenia płaszczyznowego  
oraz system rurowy CleverFit.

Zachęcamy do odwiedzenia 
naszego stoiska.

http://www.instalreporter.pl
http://www.buderus.pl/
http://www.herz.com.pl/
http://www.kessel.pl/
http://www.purmo.com/pl/
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kalne rozwiązania budowlane i sanitarne. Ponadto, 
pojawią się propozycje ekologicznych technologii  
z zakresu klimatyzacji i wentylacji. Producentów sys-
temów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdzie-
my w hali 10 i 11.

Kraj partnerski
W roku 2017 krajem partnerskim targów będzie Turcja, 
o czym organizatorzy targów oraz sponsorzy i part-
nerzy imprezy zdecydowali jednogłośnie już na ko-
niec czerwca 2015 roku. – Dzięki tej decyzji pragnie-

Motto edycji 2017 to „Water. Energy. Life.”. Te-
matyka najbliższych targów ISH, największych tego 
typu na świecie w branży HVAC, będzie się koncen-
trować na powiązaniach między wodą i energią. Od-
bywające się co dwa lata międzynarodowe targi ISH 
to szeroka oferta przyszłościowych technologii bu-
dowlanych odpowiadających obecnym trendom po-
litycznym i gospodarczym.

W dziale ISH Water znajdziemy ekologiczne rozwiąza-
nia sanitarne oraz innowacyjne projekty łazienek pod 
wspólnym hasłem „Łazienki dla ludzi”. Wystawa 
obejmie takie tematy, jak design, zdrowie, wellness, 
komfort, ale także oszczędna gospodarka zasoba-
mi oraz higiena wody pitnej. Wystawcy zaprezentują 
swoje ekologiczne, designerskie rozwiązania łazien-
kowe, oparte na najnowszych trendach we wzornic-
twie oraz na technologiach chroniących środowisko. 
Strefa ISH Water wraz z ekspozycją poświęconą in-
stalacjom zlokalizowane będą we wschodniej stro-
nie terenu targów w halach 2, 3, 4, 5 oraz 6.

W sekcji ISH Energy oraz Aircontec zobaczymy rozwią-
zania budowlane zorientowane na wydajność energe-
tyczną oraz wygodę. W tej edycji najbardziej istotne 
tematy to wydajne technologie przyszłości oraz bu-
dynki inteligentne. Uczestnicy targów wezmą na przy-
kład pod lupę łączenie ciepła z odnawialną energią 
elektryczną. Gorącym tematem będzie także ogrze-
wanie cyfrowe oraz związana z nim postępująca in-
tegracja rozwiązań informatycznych z innowacyjnymi 
technologiami grzewczymi – wszystko pod hasłem 
„Współczesne wymogi energetyczne – wiemy, jak 
je spełnić”. Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć 
całe spektrum innowacyjnych technologii budowla-
nych. ISH Energy zaprezentuje się po stronie zachod-
niej terenu targów, w halach 8, 9, 10, 11 oraz w galerii.

W dziale Aircontec zaprezentowane zostaną między 
innymi współczesne systemy wentylacji obiektów 
mieszkalnych, a co za tym idzie – rozwiązania, któ-
re pomogą zwiększyć wygodę i oszczędność ener-
gii w domach i mieszkaniach, a także centralne i lo-

Polscy wystawcy na ISH 2017

ACKERMAN, AIC S, Alnor, APATOR, AQUER, ARMA-
KAN - PVC, AS PHPU, ASPOL-FV, ASTOR,
LARS, AWENTA, BARBOR, Besco, BISK, CAPRI-
CORN, DARCO, Deftrans, DEVO, DL, DREMEX, Du-
biel Vitrum, EKOGREN, Galmet, GORGIEL, Grupa 
Kupsik, GRUPA WEBA, HAJDUK, HEWALEX, IM-
PETOR, Ingremio, INSTAL-PROJEKT, INTER-SA-
NO, JAWAR, JUWENT, KANEX, KARMAT, KARO-
-PLAST, KARPOL, KAWMET, Kominus, KOSPEL, 

Kratki.pl, KRAUSE, MARCIN KRZEMIEN, Lechma, 
MARMITE, Marmorin, METAL FACH, MFO, Miko-
łajczyk Design, MK, MTM, NEW TRENDY, NOVO-
TERM, ODLEWNIA ŻELIWA, ORLANTRADE, PEL-
LASX, PLUM, PRAWTECH, Q-Building, RADAWAY, 
RDJ KLIMA, Sanit-Plast, SANPLAST, SAS, SCHLÖS-
SER, SMAY, SONNIGER, SUNEX, TECH, TERMET, 
TERMIK, TiA , UST-M, VARIO TERM, VERANO, WI-
JAS, WIPER, Elektromet, ZAMEL

Zapraszamy na Targi ISH, które odbędą się we 
Frankfurcie w dniach 14-18.03.2017.

W pawilonie 8, stoisko B41
STIEBEL ELTRON zaprezentuje  

nowości produktowe oraz pełny asortyment,
który idealnie wpisuje się w motto targowe:

„Woda. Energia. Życie”.

Zrównoważony rozwój oznacza racjonalne 
zarządzanie zasobami. Na targach ISH we 
Frankfurcie w dniach 14-17 marca firma SCHELL 
zaprezentuje szeroką gamę inteligentnych armatur 
elektronicznych sterowanych za pośrednictwem 
kompleksowego systemu: eSCHELL.

Zapraszamy! Stoisko F46, Hala 4.1

Made in Germany
www.schell.eu

Szeroka gama inteligentnych armatur elektronicznych. 
Jeden system sterowania.

Odwiedź nas koniecznie i poznaj 
rewolucyjne rozwiązania grzewcze! 

Tematy przewodnie na stoisku to:
1. Instalator w centrum zainteresowania.
2. Rozwiązania cyfrowe w procesie zakupu.
3. Urządzenia – dopasowane rozwiązania 

dla każdego przypadku.

Nasi polskojęzyczni przedstawiciele 
chętnie oprowadzą Cię po stoisku  
w dniach 14-16.03.2017.

Hala  

8.0 
sToIsko  
F44

http://www.instalreporter.pl
http://www.sas.busko.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/
http://www.schell.eu
http://www.junkers.pl/
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my podkreślić rosnący udział Turcji w targach ISH i to 
zarówno pod względem liczby odwiedzających, jak  
i wystawców – zaznacza Wolfgang Marzin, przewod-
niczący zarządu Messe Frankfurt. Pięć procent turec-
kiego eksportu dotyczy właśnie branży sanitarnej, 
grzewczej i klimatyzacyjnej. Międzynarodowe cele 
klimatyczne oraz znaczenie strategiczne niezależ-
ności energetycznej to tylko dwa, ale jak ważne po-
wody, dzięki którym rynek ten zyskuje na znaczeniu.
Porównując ISH 2013 i 2015, liczba tureckich zwie-
dzających wzrosła o około 44% procent (2013:1790, 
2015: 2584). Turcja jest drugim krajem (po Włoszech) 
co do wielkości zajmowanej powierzchni wystawien-
niczej (5377 m2 w 2015 roku). Na targach ISH 2015 we 
Frankfurcie Turcję reprezentowało aż 104 producen-
tów we wszystkich sektorach: sanitarnym, ogrzewa-
nia i klimatyzacji. Jedną z sił napędowych tego jest 
wzrost liczby zakładów produkcyjnych otwartych u 
siebie nawzajem w Niemczech i Turcji. Turcja i Niem-
cy są ściśle powiązani gospodarczo. W 2014 roku, 
Niemcy wyeksportowały towary o wartości 19,3 bln 

euro do Turcji, która z kolei odnotowała wzrost go-
spodarczy o 3,3% w tym samym roku. Ze skumulo-
waną wartości inwestycji 11,2 bln euro od 1980 do 
końca 2014 roku, Niemcy są największym inwesto-
rem zagranicznym w Turcji.
Będzie to drugi kraj partnerski na ISH. Pierwszym, 
na targach ISH 2015, była Polska. 

Oprócz największej międzynarodowej edycji targów 
ISH, która co dwa lata odbywa się we Frankfurcie nad 
Menem, na międzynarodowym rynku mają miejsce 
również edycje w innych krajach:
- ISH China & CIHE, Beijing: 18-20 maja 2017
- ISH Shanghai & CIHE, Shanghai: 5-7 września 2017

Informacje praktyczne dotyczące 
dojazdu oraz pobytu na targach

Godziny otwarcia terenów targowych dla odwiedza-
jących: 14-17.03 w godz. 9.00-18.00, 18.03 w godz. 
9.00-17:00.

Oferta wyjazdu na Targi ISH do Frankfurtu nad Me-
nem od przedstawicielstwa targów:
- autokar: 12.03-17.03.2017 r. (3 noclegi i 3 dni poby-
tu na targach, bilet na targi, transfery, opiekę pilota), 
cena: 1690 zł + VAT/1 osobę (trasa przejazdu: War-
szawa Łódź - Piotrków Tryb. - Częstochowa Katowi-
ce Wrocław Frankfurt)
- samolot: 14.03-16.03.2017 r. (2 noclegi i 3 dni poby-
tu na targach,), cena: 2590 zł + VAT/1 osobę (wylot  
z Warszawy)
Kontakt w sprawie wyjazdu: Dorota Zapisek, Do-
rota.Zapisek@poland.messefrankfurt.com lub (22) 
4943 203. 
 
Bilet jednodniowy: 17 euro w przedsprzedaży  
w internecie, 37 euro w kasie. Ulgowy: 10 euro tyl-
ko w kasie (studenci), 75 zł u przedstawiciela tar-
gów ISH tutaj
Bilet na wszystkie dni targowe: 46 euro – w przed-
sprzedaży w internecie, 80 euro – w kasie, 200 zł –  
u przedstawiciela targów ISH tutaj

Dla publiczności (dzień otwarty: 14 marca) w tym 
dniu odwiedzający spoza branży mają wstęp wolny.
Zakupiony bilet wstępu na targi upoważnia jedno-
cześnie do poruszania się komunikacją miejską RMV 
we Frankfurcie i okolicach.
Jak poruszać się samochodem we Frankfurcie nad 
Menem i okolicach?
Jak dostać się z lotniska Frankfurt Airport na tereny 
targowe?
Jak dostać się z lotniska Frankfurt Hahn na tereny 
targowe?
Jak dojechać samochodem na tereny targowe?
Jak i gdzie zarezerwować hotel?

www.targifrankfurt.pl

Plan hal

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

PERFEKCYJNIE DOPASOWANY 
DO CIEBIE. WOLF. – to nowy slogan firmy. 
Przyjdź i sprawdź co on oznacza dla Ciebie.

Wśród nowości na stoiskach firmy 
m.in. 2-minutowy konfigurator 
doboru pomp ciepła oraz nowy 
portal dla profesjonalistów.

• WOLF Technika Grzewcza: 
HALA 8.0 sTOiskO F64

• WOLF Technika Wentylacyjna: 
HALA 11.0 sTOiskO B11

14-18.03.2017
Hala 9.00, Stoisko A17

tworzymy ekociep³o

Firma Termet - polski producent 
nowoczesnych urz¹dzeñ grzewczych

 zaprasza Pañstwa do odwiedzenia stoiska podczas 
targów ISH we Frankfurcie w dniach 14-18.03.2017.

www.termet.com.pl

Hala 9.00, Stoisko A17

Liczymy na Pañstwa obecnoœæ!

Zaprezentujemy wiele nowoœci produktowych

Lepsze jutro 
dziś

Targi ISH 2017 14-18 marca
SToISko 46 B/C/D Hala 9.1

Zapraszamy!

W nowe stulecie...
Co zaprezentujemy na ISH?

• Mnóstwo nowości produktowych 
• Kompleksową inscenizację cyfrowych usług 

serwisowych dla rzemiosła instalatorskiego
• Interesującą podróż wehikułem czasu przez 

stuletnią historię naszego przedsiębiorstwa 
• ...spojrzenie w przyszłość

VIeSSmann na targaCH  
ISH energy 2017 

14-18 III, FrankFurt n/m 
Hala 8, StoISko F96/g94 

http://www.instalreporter.pl
http://www.targifrankfurt.pl/online/ish-2017-c-189.html
http://www.targifrankfurt.pl/online/ish-2017-c-189.html
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=22
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=22
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=23
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=23
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=29
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=25
http://www.ish2017.com/gelaendeplan.html
http://www.wolf-polska.pl/
http://www.termet.com.pl/
http://www.wilo.pl/
http://www.viessmann.pl/
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Na główne linie tematyczne ekspozycji 
składają się:
•	Hydrauliczne	równoważenie	instalacji	
•	Problematyka	subwencjonowania	działań	
zmniejszających	zużycie	energii
•	System-Aquanova	–	kompleksowe	
wyposażenie	do	instalacji	wody	pitnej
•	Power-to-Heat	–	energia	cieplna	i	elektryczna	
ze źródeł odnawialnych w instalacji domowej 
•	BIM	(Building	Information	Modeling)	–	
nowa	metodyka	projektowania	obiektów	
uwzględniająca	cały	cykl	ich	życia

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produk-
cji i praktyce stosowania armatury do równoważenia 
hydraulicznego lokują firmę Oventrop na pozycji wia-
rygodnego partnera w temacie optymalizacji sys-
temów hydraulicznych. Najnowszą tendencją w tej 
dziedzinie jest automatyczne równoważenie instala-
cji oparte na technice	Q-Tech. We wkładki zaworo-

we o dynamicznym współczynniku kv (uniezależnia-
jącym nastawiony przepływ maksymalny od wahań 
ciśnienia) wyposażone są już wszystkie podstawowe 
typy armatury Oventrop. Goście targowi będą mogli 
zapoznać się również z nową metodą równoważenia 
hydraulicznego mniejszych instalacji, wprowadzaną 
pod nazwą OV-Balance Home.

System-Aquanova obejmuje szeroki zakres pro-
duktów i usług znajdujących zastosowanie w hi-
gienicznym wykonawstwie i eksploatacji instalacji 
wody pitnej. Oferta jest rozszerzona o nową stację 
płuczącą Regudrain, która zapobiega stagnacji 
ciepłej i zimnej wody w tych gałązkach instalacji,  
w których przepływ jest czasowy lub niewystarcza-
jący. Kolejną innowacją w tej grupie produktów jest 
mieszkaniowy węzeł cieplny	Regudis	W-HTE, któ-
ry dzięki użyciu zaawansowanej elektroniki charak-
teryzuje się minimalnymi oporami hydraulicznymi 
oraz dużą wydajnością. 

Power-to-Heat to system służący wykorzystaniu 
nadmiaru energii wyprodukowanej w instalacji fo-
towoltaicznej (lub innej pracującej w oparciu o od-
nawialne źródła energii) w domach 1- lub 2-rodzin-
nych. Oventrop zaprezentuje nową centralę grzewczą  
Regucor	WHP adaptowaną do tej techniki. Nowa 
centrala pozwala efektywnie zagospodarować nad-

Firma Oventrop na targach ISH 2017 zaprezentuje innowacyjne produkty i usługi przeznaczone do użycia 
w instalacjach grzewczych, chłodniczych oraz wody pitnej celem efektywniejszego wykorzystania energii.

Oventrop z innowacjami 
technicznymi na ISH 2017

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin na stanowisku targowym oraz 
zapoznania się z produktami i usługami Oventrop. Od godzin popołudniowych w środę  
(15 marca) do piątku włącznie goście będą mogli uzyskać informacje także w języku polskim. 
Oventrop czeka na klientów w hali 10.1 na stanowisku A39.

Optymalizacja systemów hydraulicznych

Regudis W-HTE Regudrain

http://www.instalreporter.pl
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wyżki energii elektrycznej, zużywając je do podgrza-
nia wody zmagazynowanej w buforze ciepła – przy 
czym można do celu wykorzystać zarówno istnieją-
ce, jak i nowo instalowane źródła energii.

BIM	(Building	Information	Modeling)	– systemy 
i produkty Oventrop, charakteryzujące się ponad-
przeciętną jakością i funkcjonalnością, doskonale 
wpasowują się w nową filozofię projektowania bu-
dynków uwzględniającą cały ich cykl życia. Firma po-
strzegana jest jako kompetentny partner w zakresie 
technicznego wyposażenia budynków, a jej produk-
ty, serwis informacyjny i techniczny oraz świadczo-
ne usługi wspomagają projektantów, wykonawców 
i użytkowników obiektu na wszystkich etapach jego 
życia. Oventrop udostępnia dane BIM w różnych for-
matach, jak Revit czy VDI 3805. 
Ofertę firmy uzupełnia bogaty wybór programów do 
projektowania instalacji grzewczych, chłodniczych 
oraz wody pitnej, ułatwiających dobór armatury bądź 
przygotowanie przetargów w zakresie technicznego 
wyposażenia budynku.

BIM (Building Information Modeling) 

Regucor WHP

Dom na wodzie to rozwiązanie umożliwiające 
mieszkanie blisko natury, jego budowa wymaga jed-
nak zmierzenia się z kilkoma wyzwaniami. 
Jak w takim miejscu zadbać o efektywne wykorzy-
stanie energii i zapewnić sobie najwyższy komfort 
cieplny? Odpowiedź na to pytanie daje technika 
grzewcza marki Buderus. Właściciel łodzi w Ham-
burgu zdecydował się wykorzystać rozwiązanie, któ-
re łączy w sobie wydajność energetyczną, elastycz-
ność oraz ekologię. 
Do ogrzewania domu na wodzie o powierzchni użyt-
kowej 116 m2, zastosowano pompę ciepła typu so-
lanka/woda Logatherm WPS marki Buderus. Jako 

źródło ciepła wykorzystano wodę z rzeki, za pomocą 
wężownic rurowych umieszczonych pod pontonem. 
Dlatego wykonanie odwiertów nie było konieczne,  
a mieszkańcy tego wyjątkowego domu mają zapew-
niony komfort termiczny.
Nowatorskie mieszkania wymagają indywidualnych roz-
wiązań w zakresie dystrybucji ciepła w pomieszczeniu. 
Na łodzi zastosowano więc ogrzewanie podłogowe. 
Instalacja ogrzewania podłogowego bardzo efektyw-
nie współpracuje z pompą, ponieważ rozprowadza 
ciepło bardziej równomiernie niż tradycyjne grzejni-
ki i – dzięki pracy z niższą temperaturą – w sposób 
optymalny ogrzewa pomieszczenia.

Mieszkanie blisko wody 
to marzenie wielu osób. 
Można też pójść krok 
dalej i zamieszkać…  
na wodzie, tak jak 
właściciel łodzi 
mieszkalnej w Hamburgu. 
Ogrzewanie i dostawę 
ciepłej wody użytkowej  
w jego innowacyjnym 
domu zapewniają 
urządzenia Buderus.

Pompa ciepła 
Buderus ogrzewa 
dom na wodzie

http://www.instalreporter.pl
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rury, kształtki oraz profesjonalne narzędzia.
Restrykcyjne próby oraz liczne testy jakim podda-
wane są produkty marki Purmo, gwarantują najwyż-

szą jakość systemu oraz pozycjonują producenta 
Rettig Heating Sp. z o.o. jako wiodącego lidera na 
rynku technologii grzewczych i sanitarnych.

Ekspozycja sztandarowych produktów PURMO będzie dostępna 
podczas największej międzynarodowej imprezy branżowej, 
targów ISH, odbywającej się w terminie 14-18 marca 2017 
roku we Frankfurcie. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska 

PURMO, na którym zostaną zaprezentowane nowości w zakresie 
asortymentu ogrzewania płaszczyznowego oraz systemów 

rurowych Purmo Cleverfit. 

System rurowy 
CLEVERFIT  
na ISH 2017
Wysoka jakość i uniwersalne 

zastosowanie

Marka PURMO jest sztandarową marką koncernu Rettig ICC, niekwestionowanego 
lidera wsród producentów grzejników na świecie. Koncern posiada kilka fabryk 
w całej Europie, a największa z nich ma siedzibę w Rybniku. Pod marką Purmo 
sprzedawane są grzejniki: płytowe, łazienkowe, dekoracyjne, konwektorowe, 
kanałowe, kolumnowe, elektryczne oraz ogrzewanie podłogowe i system rurowy. 
Od 25 lat produkty PURMO są oczywistym wyborem projektantów i instalatorów 
poszukujących wysokiej jakości rozwiązań grzewczych.

PURMO ISH 2017
HAlA 8 StOISKO D94
Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska!

System CLEVERFIT to rozwiąza-
nie doskonale sprawdzające się w instala-

cjach grzewczych, chłodniczych, a także wody 
użytkowej, co jest potwierdzone niemieckim certyfika-
tem DVGW oraz atestem higienicznym PZH. System po-

siada szerokie spektrum zastosowań, począwszy od 
domów jednorodzinnych, poprzez duże obiekty użyt-
kowo-usługowe oraz mieszkalne, a skończywszy na 
obiektach specjalnych i przemysłowych. Trzema klu-
czowymi komponentami systemu CLEVERFIT są:  

http://www.instalreporter.pl
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System eSCHELL pozwala na połączenie armatur 
umywalkowych, prysznicowych, spłuczek WC i pi-
suarowych z centralnym systemem sterowania bu-
dynkiem, a także umożliwia programowanie, kontro-
lę, monitorowanie i dokumentację przebiegu pracy 
każdej z nich za pomocą jednolitego oprogramo-
wania. Efektem jest maksymalna higiena wody pit-
nej, oszczędność wody i energii, przy jednoczesnym 
wzroście efektywności kosztowej utrzymania budyn-
ków, zarówno publicznych, półpublicznych, jak i ko-
mercyjnych. Nowoczesne rozwiązanie pracuje nieza-

leżnie od reszty instalacji w budynku, jednak może 
stać się doskonałym uzupełnieniem całościowego, 
inteligentnego systemu sterowania. 

Elektroniczne	innowacje
Oprócz głównego punktu prezentacji, jakim jest 
system eSCHELL, firma zaprezentuje również wiele 
nowości i udoskonalonych wersji znanych już pro-
duktów. Swoją premierę na targach będą miały elek-
troniczne armatury z serii SCHELL XERIS E, również 
w wersji z łatwym w obsłudze termostatem. Cechą 
wyróżniającą to rozwiązanie jest utrzymywanie po-
żądanej temperatury wody już od pierwszej sekundy 
uruchomienia i bezwarunkowa ochrona przed opa-
rzeniem, nawet w przypadku braku zimnej wody. 

Jednym z wiodących tematów tegorocznej wy-
stawy ISH jest „Odpowiedzialnie zarządzana prze-
strzeń sanitarna”. Poprzez swoją wystawę firma 
SCHELL pokaże nie tylko, jakie korzyści można zy-
skać już dziś, stosując najnowsze rozwiązania sani-
tarne, lecz także otworzy nowe perspektywy zarzą-
dzania wodą i energią w budynkach. Centralnym 
punktem wystawy będzie prezentacja na żywo roz-
wiązania eSCHELL, czyli inteligentnego systemu za-
rządzania elektronicznymi armaturami sanitarnymi. 
Poszczególne elementy i funkcje systemu będą obec-
ne we wszystkich aspektach wystawy. 

W	stronę	cyfrowych	rozwiązań
Inteligentne budynki to przyszłość budownictwa, 
a automatyka obejmuje już niemal wszystkie funk-
cje obiektów budowlanych, jak oświetlenie, bezpie-
czeństwo czy komfort. Wraz z systemem eSCHELL 
powstała nowa możliwość kontrolowania zużycia  
i stałego monitorowania jakości wody pitnej, dzięki 

zaawansowanym modułom elektronicznym w bate-
riach marki SCHELL.
– W firmie SCHELL stale rozwijamy elektronikę i mamy 
ku temu dobre podstawy. Nasz nowy system zarządza-
nia wodą wymaga armatur, które są w stanie odbierać 
polecenia, jak również zapisywać i wysyłać dane. Ta-
kie funkcje spełniają nowe armatury z systemem CVD 
Touch, które zostały wyposażone w specjalny moduł 
pozwalający na radiową lub przewodową komunika-
cję z systemem eSCHELL – mówi Jens Gebers, dyrek-
tor marketingu w firmie SCHELL. 

W dniach 14-18 marca we Frankfurcie 
nad Menem odbędą się największe 
międzynarodowe targi branż sanitarnej, 
klimatyzacji i energii odnawialnych 
– ISH 2017. Na stoisku F46 w hali 4.1 
firma SCHELL zaprezentuje inteligentne 
technologie sanitarne, które dają jeszcze 
więcej możliwości pod kątem centralnego 
zarządzania wodą w budynku.

SCHELL na targach ISH 2017 
Inteligentny system wodny 

Głównym tematem prezentacji firmy SCHELL na targach ISH będzie system eSCHELL

SCHEll Polska Sp. z o.o., będąca polskim 
oddziałem SCHEll GmbH & Co.KG, jest 
obecna na polskim rynku od 11 lat.  
Należy do wiodących przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych w branży armatury sanitar-
nej. Bogate portfolio obejmuje takie grupy 
produktów jak: armatura sanitarna, przy-
łączeniowa, grzewcza i gazowa, systemy 
spłukiwania do WC i pisuarów oraz zawory 
kątowe. Dzięki kompleksowej ofercie, po-
wstałej w oparciu o siedemdziesięcioletnie 
doświadczenie i europejskie standardy ja-
kościowe, firma wychodzi naprzeciw wy-
magającym potrzebom architektów i pla-
nistów przestrzeni publicznych.  
Wyznacznikiem jej działań jest hasło 
SCHELL inside, dające wszystkim inwesto-
rom i użytkownikom gwarancję wysokiej 
jakości, długowieczności i bezawaryjności 
rozwiązań sygnowanych marką SCHEll. 
Funkcjonalność i wzornictwo asortymentu 
sygnowanego marką SCHEll doceniło już 
wielu projektantów w całej Europie.

http://www.instalreporter.pl
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Do gamy armatur sterowanych na podczerwień do-
łączyła dodatkowo bateria VITUS E do montażu 
ściennego. Obydwa rozwiązania można połączyć  
z inteligentnym systemem zarządzania eSCHELL.  
Na tegorocznych targach firma przedstawi także po 
raz pierwszy kompletną gamę nowych płyt przyci-
skowych do WC i pisuarów w czterech wersjach wy-
konania, w tym modele doskonale dopasowane do 

nowej serii modułów montażowych MONTUS. Nowe 
płyty przyciskowe i sterowniki przekonują pod wzglę-
dem precyzji działania i technicznych udoskonaleń.
Na	stoisku	SCHELL	będzie	można	znaleźć	sześć	
punktów	konsultacyjnych.	Obecni	na	nich	przed-
stawiciele chętnie odpowiedzą na wszelkie py-
tania	i	zaprezentują	poszczególne	funkcjonalno-
ści	inteligentnych	rozwiązań	SCHELL.

SCHELL Polska sp. z o.o.
ul. Długosza 42-46, 51-162 Wrocław
tel. 71 364 35 51
slawomir.chajec@schell.com.pl 
www.schell.pl
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Premierowe rozwiązanie na stoisku SCHELL: elektroniczna bateria umywalkowa SCHELL XERIS E-T 
z termostatem

Około 10 mld zł Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza 
na	poprawę	 jakości	powietrza	w	Polsce.	Środ-
ki unijne i krajowe – dostępne w kilkunastu 
działaniach i programach priorytetowych, ko-
ordynowanych i tworzonych przez NFOŚiGW 
–	pozwalają	na	bieżąco	podejmować	komplek-
sowe działania inwestycyjne, edukacyjne i mo-
nitoringowe.	Program	o	nazwie	Region	to	tylko	
jedna z propozycji NFOŚiGW na ograniczenie 
niskiej	emisji	i	podniesienie	efektywności	ener-
getycznej	w	Polsce.

Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą I oś 
unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), w ramach któ-
rego zrealizowano już 6 konkursów i 3 nabory 
ciągłe. Dla wszystkich z nich zakończono nabory  
i wpłynęło w związku z tym do NFOŚiGW ponad 
380 wniosków, a kolejny, siódmy konkurs ogło-
szono na początku grudnia 2016 r. Chodzi o moż-
liwość pozyskania dotacji w ramach poddziała-
nia 1.1.1 Wspieranie	wytwarzania	i	dystrybucji	
energii	z	OZE.	Łączny budżet tylko tego konkursu 
to kwota 210 mln zł.
W ramach działania 1.2	Promowanie	efektywno-
ści	energetycznej	i	korzystania	z	odnawialnych	
źródeł	energii	w	przedsiębiorstwach	na pomoc 
zwrotną zaplanowano 500 mln zł. 
Złożono 10 wniosków, które obecnie oceniane są 
pod kątem merytorycznym. Na poddziałanie 1.3.1 
Wspieranie	 efektywności	 energetycznej	 w	 bu-
dynkach	użyteczności	publicznej, w ramach któ-
rego było do rozdysponowania pierwotnie 200 mln 
zł, a w konsekwencji zwiększono budżet naboru do 
kwoty 690 mln zł. W ramach konkursu wpłynęły 204 

wnioski oraz jeden wniosek pozakonkursowy na 
łączną kwotę dofinansowania ponad 303 mln zł. 
Podpisano już 21 umów na kwotę ponad 430 mln zł.  
Z kolei na poddziałanie 1.3.2 Wspieranie	efektyw-
ności	 energetycznej	 w	 budynkach	 mieszkal-
nych złożono 39 wniosków, które są na etapie oce-
ny formalnej. W formie pomocy zwrotnej i premii 
inwestycyjnej do rozdysponowania będzie w su-
mie 821 mln zł. Na działanie 1.5 Efektywna	dystry-
bucja	ciepła	i	chłodu	wpłynęło 8 wniosków w kon-
kursie i 43 pozakonkursowo. Wszystkie podlegają 
jeszcze ocenie. Na konkurs zaplanowano 66,8 mln 
zł w formie dotacji, a na nabór pozakonkursowy 
ponad 1,2 mld zł. Z kolei poddziałanie 1.6.1 Źródła 
wysokosprawnej kogeneracji – z budżetem 300 
mln zł w formie dotacji – zainteresowało 49 wnio-
skodawców, a poddziałanie 1.6.2 Sieci	ciepłowni-
cze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej ko-
generacji zakończyło się wpłynięciem 3 wniosków  
w konkursie i 27 pozakonkursowo. Tutaj zarezer-
wowano na konkurs 65 mln zł i poza konkursem 
ponad 641 mln zł.
W I i II kwartale br. NFOŚiGW planuje ogłosić kolej-
ne nabory w ramach powyższych działań unijnych. 
Warto jednak wiedzieć, że poza unijnym POIiŚ, do-
datkowo NFOŚiGW koordynuje Program Operacyjny 
PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odna-
wialnych źródeł energii finansowany ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 

NFOŚiGW wydaje miliardy na walkę ze smogiem

Pełna wersja publikacji 
o działaniach NFOŚiGW

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,939,nfosigw-wydaje-miliardy-na-walke-ze-smogiem.html
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wanymi do systemu szczękami. Dzięki temu nawet 
kształtki o największych średnicach zostają zapra-
sowane w ciągu kilku sekund. 

Płytki	uruchamiające	nagrodzone	Design	Plus
Przeciwieństwem masywnych, stalowych elementów 
Megapress są nowe płytki uruchamiające, wyróżniają-
ce się subtelnym, eleganckim wzornictwem: Visign for 
More 105 oraz działające bezdotykowo modele Visign 
for More 105 sensitive i Visign for Style sensitive. To do-
skonały przykład pełnej integracji nowoczesnej tech-
nologii z purystycznym designem najwyższej klasy. 
Produkty te zyskały już uznanie ekspertów z jury kon-
kursu „Design Plus powered by ISH”, którzy nagro-
dzili Visign for More 105 i Visign for Style sensitive jed-
ną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie 
wzornictwa.

System	Megapress	firmy	Viega był pierwszym 
na rynku rozwiązaniem umożliwiającym zaprasowy-
wanie rur ze stali grubościennej o średnicach od 3/8 
do 2″. Nowe złączki o wymiarach 2½, 3 i 4″ pozwala-

ją na wykorzystanie go również w dużych instala-
cjach chłodniczych, grzewczych, tryskaczowych lub 
sprężonego powietrza.
Przy tego typu zastosowaniach korzyści ekono-
miczne, jakie zapewnia technologia zaprasowywa-
nia na zimo, są szczególnie widoczne. W zależności 
od rozmiarów złączek, podczas montażu zaosz-
czędzimy nawet do 80% czasu w porównaniu ze 
spawaniem. Technologia ta jest również znacznie 
bezpieczniejsza, ponieważ nie pracujemy z otwar-
tym ogniem. Montaż złączek Megapress XL odby-
wa się za pomocą dowolnych maszyn zaciskowych  
Viega (od modelu Typ- 2 do Pressgun 5) z dopaso-

Podczas najważniejszej tegorocznej imprezy branżowej, która odbędzie się  
w dniach 14-18 marca we Frankfurcie nad Menem, firma Viega, lider w dziedzinie 
rozwiązań systemowych, zaprezentuje swoje kompetencje z obszaru techniki 
instalacyjnej i nowoczesnego wzornictwa. Wśród licznych nowości i aktualizacji 
warto zwrócić uwagę zwłaszcza na nowe elementy w systemie do rur ze stali 
grubościennej Megapress. Złączki XL o średnicach 2½, 3 i 4″ doskonale nadają się do 
dużych projektów instalacyjnych. Viega pokaże również nowe płytki uruchamiające, 
które zostały już nagrodzone tytułem „Design Plus powered by ISH 2017”. Na 
naszym stoisku (A44/B44-46), zlokalizowanym w Hali 4, zwiedzający zobaczą także 
wiele innych nowości produktowych, związanych między innymi z utrzymaniem 
jakości wody pitnej, ochroną przeciwpożarową i systemami zabudowy podtynkowej. 

Viega: zapowiedź 
nowości na ISH 2017

Od innowacji w dziedzinie rur stalowych  
do designerskich produktów łazienkowych

VIEGA na ISH 
HAlA 4
StOISKO A44/B44-46

Połączenie minimalistycznego designu z najwyższym 
poziomem funkcjonalności: nowe płytki Visign for More 
105 i Visign for Style sensitive zdobyły już prestiżową 
nagrodę „Design Plus powered by ISH”

Razem z ponad 60 nowymi elementami Megapress XL, Viega zaprezentuje nową głowicę do 
maszyn zaciskowych. Pozwala ona niezwykle szybko, łatwo i bezpiecznie zaprasowywać złączki, 
nawet, gdy montujemy instalację znajdującą się nad głową

http://www.instalreporter.pl
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