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Rektor Politechniki 
Wrocławskiej zaprasza 
absolwentów uczel-
ni na pierwszy wielki 
światowy zjazd orga-
nizowany z okazji 65-

-lecia Politechniki Wrocławskiej i 100-le-
cia Uczelni Technicznych we Wrocławiu, 
który odbędzie się w dniach 26-27 listo-
pada. W programie zjazdu przewidziano 
wizyty na macierzystych wydziałach, pro-
jekcje filmów i prezentacje o Politechnice
Wrocławskiej, wycieczki oraz spotkania 
towarzyskie, w tym Wielki Charytatyw-
ny Bal Stulecia.
Więcej: www.100lecie.pwr.wroc.pl

Ozzone wyłącznym  
dystrybutorem marki 
Dospel Professional

Klimatyzatory Samsung  

ze znakiem TUV Rheinland

Samsung jest pierwszym w Polsce producentem kli-
matyzatorów, który ma polski dokument potwierdzają-
cy skuteczność w usuwaniu z powietrza biologicznych 
zanieczyszczeń, takich jak wirusy, bakterie, roztocza, 
pleśń oraz czynniki wywołujące alergie. Uzyskanie cer-
tyfikatu uznanej na rynku polskim jednostki badawczej,

jaką jest TUV Rheinland, uwiarygodnia skuteczność technologii MPI. MPI to technologia, 
która uwalniając aktywne jony wodoru i tlenu, neutralizuje groźne zanieczyszczenia obec-
ne w powietrzu, zapewniając zdrowe powietrze w całym domu. 
Modele klimatyzatorów wyposażonych w MPI: seria RAC: MB, Crystal; seria FJM: MB, 
Crystal, Konsola; seria DVM: MB, Vivace, Konsola.
Więcej: www.instalreporter.pl, dział „Z rynku”

Sotralentz we współpra-
cy z Uniwersytetem Tech-
nologiczno-Przyrodniczym 
im. J.J. Śniadeckich w Byd-
goszczy opracował nowy 
system kondycjonowania 
osadów ściekowych pocho-
dzących z przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Za sukcesy na światowych 
wystawach Sotralentz sp. 
z o.o. otrzymał dyplom mi-
nistra nauki i szkolnictwa 
wyższego.
Istotą wynalazku jest dodat-
kowy moduł służący do eli-

minacji osadów ciekłych 
z przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Wynala-
zek rozwiązuje problem za-
gospodarowania osadów 
ściekowych i znacząco wy-
dłuża okres eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków bez konieczności 
opróżniania zbiornika przez 
wyspecjalizowany pojazd 
asenizacyjny. Metoda po-
zwala dodatkowo pozyskać 
nawóz organiczny o wyso-
kiej wartości.
Zarówno urządzenie, jak 

i metoda są chronione zgło-
szeniem patentowym. Au-
torami wynalazku są: prof. 
dr hab. Grażyna Harasi-
mowicz-Hermann, prof. dr 
hab. Janusz Hermann, któ-
rzy reprezentują Uniwersy-
tet Technologiczno-Przyrod-
niczy im. J.J. Śniadeckich 
w Bydgoszczy oraz dr inż. 
Jerzy Kucharski, dyrektor 
operacyjny Sotralentz  
sp. z o.o.
Więcej:  
www.instalreporter.pl
dział „Z rynku”

Sotralentz nagrodzona za 
poszukiwanie najnowszych rozwiazań

W dniach 8-10.11.2010 r. 
w ITB odbędzie się kurs 
„Projektowanie syste-
mów wentylacji pożarowej 
w obiektach budowlanych”. 
Kurs przeznaczony jest dla 
projektantów, asystentów 
projektantów, rzeczoznaw-
ców, pracowników Wydzia-
łów Kontrolno-Rozpoznaw-
czych PSP. 
W ramach prowadzonych 
wykładów przewidziano 
obszerny blok obejmujący 

ćwiczenia projektowe. Do-
datkowo w ramach kur-
su przedstawione zostaną 
praktyczne zastosowa-
nia obliczeń numerycznych 
(CFD) wraz ze szczegóło-
wym omówieniem anali-
zy otrzymanych wyników 
oraz ich weryfikacji. Po-
nadto uczestnicy zosta-
ną zapoznani z metodyką 
prowadzenia testów odbio-
rowych instalacji wentylacji 
pożarowej.  

Koszt kursu, obejmują-
cy materiały szkoleniowe, 
proces dydaktyczny, obia-
dy, kawę, herbatę w cza-
sie przerw, wynosi 1800 zł 
od osoby (bez kosztów 
zakwaterowania). Zaję-
cia dydaktyczne odbywa-
ją się w siedzibie Instytutu 
w Warszawie przy ul. Ksa-
werów 21. 
Więcej:  
www.instalreporter.pl
dział „Targi, seminaria…”

Kurs projektowania  

wentylacji pożarowej w ITB

1 sierpnia Oz-
zone Centrum 
Wentylacji pod-
p is a ł  umowę 
handlową z firmą Dospel. Na jej mocy stał
się wyłącznym, autoryzowanym dystry-
butorem urządzeń wentylacyjno-klimaty-
zacyjnych marki Dospel Professional na 
województwa: śląskie, małopolskie i opol-
skie.
Ozzone ma uprawnienia do projektowania, 
sprzedaży, montażu, uruchamiania i serwi-
sowania przemysłowych urządzeń wenty-
lacyjnych i jest ich jedynym przedstawicie-
lem w tych trzech województwach. 
www.ozzone.pl

I Światowy Zjazd 

absolwentów Politechniki 
Wrocławskiej
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Już od 1 lipca trwa akcja wsparcia powodzian prowadzona przez Fundację Viessmann „Ze 
wszystkich sił”, zamiast do 30 września, potrwa ona do końca roku. Każda z osób pokrzyw-
dzonych w powodzi może skorzystać z dotacji w wysokości 1000 złotych na zakup nowego, 
dowolnego systemu grzewczego marki Viessmann. Ze względu na przedłużające się prace 
remontowo-budowlane w zalanych domach, Fundacja przedłużyła akcję do końca grudnia 
2010 roku, aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej zainteresowanych osób. Szczegółowe 
informacje można uzyskać od przedstawicieli Salonów Firmowych oraz Firm Partnerskich 
Viessmann, a także na stronie www.viessmann.pl

W dniach 10-12 września 
2010 roku w rzeszowskiej 
Hali Podpromie odbyła się 
jesienna edycja Targów Bu-
downictwa i Nieruchomo-
ści oraz Techniki Grzewczej 
i Sanitarnej. Nie zabrakło 
na nich stoisk Instal-Kon-
sorcjum z ofertą marki QIK 
i Gavia, dostawców i part-
nerów Instal-Konsorcjum 

oraz firmy Heating-Instgaz,
która promowała swoją Ga-
lerię Łazienek.
Niewątpliwym hitem tar-
gów były I Mistrzostwa 
Podkarpacia Instalatorów.
Koordynatorem Mistrzostw 
był organizator targów – 
firma MTR, natomiast In-
stal-Konsorcjum wspólnie 
z Heating-Instgaz sprawo-
wały nadzór merytorycz-
ny nad ich przebiegiem. 
Po czterech turach elimi-
nacji złożonych z testów 
teoretycznych i ćwiczeń 
praktycznych, w których 
uczestnicy mieli za zadanie 
zamontować do szafki roz-
dzielacz QIK, a następnie 
podłączyć rurę QIK z wyko-
rzystaniem kształtek i ma-
szyn prasujących, do ści-

słego finału awansowało
czterech instalatorów. Pula 
nagród w konkursie wynio-
sła ponad 24 000 zł. 
Podczas targów wręczo-
no także wyróżnienia i Zło-
te Medale Podkarpackiego 
Rynku Budowlanego, przy-
znawane przez Międzyna-
rodowe Targi Rzeszowskie. 
Instal Konsorcjum otrzyma-
ło Złoty Medal za „Nowo-
czesny system instalacyjny 
QIK”.
W targach wzięło udział po-
nad 200 liczących się na 
Podkarpaciu firm związa-
nych z branżą budowlaną, 
instalacyjną i nie tylko. 
Więcej:  
www.instalreporter.pl
dział „Z rynku”

Fundacja Viessmann  

przedłuża akcję wsparcia powodzian

Instal-Konsorcjum  

na targach w Rzeszowie
Purmo promuje grzejniki 
niskotemperaturowe

Celem nowej kampanii marki Purmo jest zwrócenie uwagi na ekonomiczny, efektywny i wy-
dajny system grzewczy, pasujący zarówno do nowo wybudowanych, jak i remontowanych 
domów. Ma temu służyć program promujący grzejniki pracujące w niskotemperaturowych 
systemach grzewczych.
Grupą docelową kampanii są przede wszystkim projektanci instalacji grzewczych. Do lay-
outu nowej kampanii dostosowana zostanie strona firmowa www.purmo.pl. Ważnym ele-
mentem kampanii będzie intensywna komunikacja bezpośrednia z główną grupą docelo-
wą. Do projektantów instalacji grzewczych skierowana zostanie duża akcja direct mailingu. 
W głównych miastach Polski Purmo zorganizuje warsztaty szkoleniowe, propagujące ideę 
oszczędnych systemów ogrzewania niskotemperaturowego. Akcję wspierać będą informa-
cyjne działania bezpośrednie skierowane do kontrahentów handlowych firmy – akcje ma-
ilingowe oraz e-newslettery. 
Więcej: www.instalreporter.pl, dział „Z rynku”
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SUBWAY 2.0
Dwa kształty. Podw�jne mo½liwości.

Szeroka gama prostokątnych i zaokrąglonych umywalek pozwala urządzić łazienkę według własnych upodobań.
Nowe umywalki Subway 2.0 oraz dopasowany program meblowy to innowacyjne produkty, odznaczające się 

ponadczasowym designem. Subway 2.0 – dwa kształty, podw�jne mo½liwości.

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

NOWO�Ć

Zehnder Group podjęła de-
cyzję o przeniesieniu pro-
dukcji półfabrykatów grzej-
nika Zehnder Charleston do 
głównego zakładu w Niem-
czech w Lahr. Inwestycja 
wpłynie na usprawnienie 
zdolności produkcyjnych, 
optymalizację logistyki we-
wnętrznej, a tym samym 
jeszcze większą konkuren-
cyjność produktu. Zehn-
der Charleston, pierwszy 
stalowy grzejnik żeberko-
wy, został zgłoszony do pa-

tentu w 1930 roku. Od po-
nad 80 lat jest najlepiej 
sprzedającym się produk-
tem Zehnder. Teraz, w ce-
lu wzmocnienia przewa-
gi konkurencyjnej Zehnder 
Charleston, produkcja jego 
półfabrykatów zostanie 
przeniesiona z Riegel do 
oddalonego o 30 km głów-
nego zakładu produkcyjne-
go w Lahr w Niemczech. 
Więcej:  
www.instalreporter.pl
dział „Z rynku”

Modernizacja linii 
produkcyjnej Zehnder Charleston
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We wrześniu Junkers zorganizował robocze warsztaty dla dziennikarzy z branży in-
stalacyjnej i grzewczej. Dziennikarze uczestniczący w warsztatach wysłuchali in-
formacji o zaletach, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń Junkers pozyskują-
cych energię ze źródeł odnawialnych: kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz 
na bieżąco mieli okazję zadać praktyczne pytania serwisantowi urządzeń grzew-
czych Junkers, a także instalatorowi i jednocześnie użytkownikowi pompy ciepła.
Uczestnicy spotkania mogli osobiście wziąć udział w procesie uruchamiania po-
wietrznej pompy ciepła Junkers typ AE 60-1 z modułem wewnętrznym ASC 160-1 
oraz w premierowej prezentacji nowej generacji stojących kotłów kondensacyj-
nych zasilanych gazem – Suprapur.
Spotkanie odbyło się w nowoczesnej sali szkoleniowej Junkers w siedzibie firmy
Robert Bosch w Warszawie. W pomieszczeniach szkoleniowych zamontowanych 
jest kilkanaście urządzeń wykorzystywanych do szkoleń oraz podnoszenia kwali-
fikacji autoryzowanych instalatorów i serwisantów.
Wiecej: www.instalreporter.pl, dział „Z rynku”

Warsztaty Junkersa dla dziennikarzy

Już po raz drugi firma Sotralentz sp. z o.o. została wyróżniona złotym go-
dłem w konkursie „Laur Konsumenta” w kategorii „Przydomowe Oczysz-
czalnie Ścieków”.

W dniach 3-5 listopada 2010 r. w Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się 
II Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej Hy-
droSilesia.
Jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących targom będzie kon-
ferencja Hydrointegracje, której organizatorem jest Śląski Klaster Wodny 
oraz Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw.
www.exposilesia.pl

Targi HydroSilesia

Złoty Laur Konsumenta 2010 

dla Sotralentz


