
7s i e r p i e ń  2 0 1 1  ( 1 3 )  a k t u a l n o ś c i d o  s p i s u  t r e ś c i

Zwiedzamy zakład produkcyjny Elektrotermii 
w Niepołomicach

Elektrotermia jako producent elektrycznych urządzeń grzewczych, w tym ogrzewaczy 
akumulacyjnych, spełnia wszelkie polskie i europejskie normy wydajności i jakości. Za-
kład produkcyjny w Niepołomicach, przy ul. Fabrycznej 10 został uruchomiony w roku 
2005. Hala z zapleczem technicznym o powierzchni 2200 m2 wyposażona została w 
nowoczesne maszyny i urządzenia, które pozwalają na wykonanie wszelkiego rodzaju 
rozdzielnic SN i nn, szaf sterujących itp. Firma dysponuje wysoko wyspecjalizowaną 
kadrą 100 fachowców, współpracując równocześnie z doświadczonymi projektanta-
mi branżowymi: elektrykami, automatykami, elektronikami, specjalistami od klimaty-
zacji i innymi.
07.07.2011 firma Elektrotemia gościła w swym zakładzie produkcyjnym w podkrakow-
skich Niepołomicach przedstawicieli branżowych pism instalacyjnych. Gospodarzami 
spotkania byli: Krzysztof Kołomyjski  – prezes zarządu Elektrotermii oraz Mariusz Baran – 
dyrektor sprzedaży. 
Głównym celem spotkania była prezentacja firmy i  nowoczesnego zakładu produk-
cyjnego w Niepołomicach, a także zaznajomienie dziennikarzy z planami rozwoju 
Elektrotermii. Prezentacji firmy dokonał prezes Krzysztof Kołomyjski, natomiast informa-
cje dotyczące oferty produktowej przedstawił Mariusz Baran.
Po zakończeniu części teoretycznej goście w towarzystwie gospodarzy zapoznali się z  
poszczególnymi liniami produkcyjnymi w fabryce, do których należą: usługi ślusarskie 
– laser, giętarka, produkcja grzałek, prefabrykacja rozdzielnic, malowanie proszkowe. 
Dziennikarze zobaczyli nowoczesną halę produkcyjną z zapleczem technicznym wy-
posażoną w niezbędne maszyny i urządzenia.
Profesjonalny zakład produkcyjny wywarł na zwiedzających ogromne wrażenie, 
chwalono przede wszystkim duże zróżnicowanie branżowe: z jednej strony laser i usłu-
gi mechaniczno-ślusarskie, z drugiej instalacje elektryczne i z trzeciej produkcję grzej-
ników. Uwagę dziennikarzy zwróciła również doskonała organizacja pracy firmy.

Laur Konsumenta 2011  
...w rękach firmy Viessmann
Na podstawie szeroko zakrojonych ankiet telefonicznych 
oraz internetowych, w ramach ogólnopolskiego plebiscytu 
Laur Konsumenta/Klienta 2011, każdy mógł wziąć udział w 
wielkim głosowaniu oraz wyrazić swoje zadowolenie z danej 
marki, w określonych kategoriach. 
To właśnie konsumenci mogli zdecydować kogo chcą uho-
norować za partnerskie relacje, a także wysokiej jakości 
produkty oraz usługi. 
W kategorii Urządzenia i systemy grzewcze zwycięzcą zosta-
ła firma Viessmann.
– Niezmiernie cieszymy się ze zdobytego Lauru. Nagrody 
konsumenckie należą do tych szczególnych, są one głosem 
klientów, a jeśli ten głos jest pozytywny, tym bardziej może-
my sobie pogratulować, że spełniliśmy ich surowe wymaga-
nia i oczekiwania. O jednym możemy zapewnić, że w dal-
szym ciągu będziemy starać się sprostać wyzwaniom i na 
laurach nie spoczniemy – mówi Roland Krause, prezes Vies-
smann sp. z o.o.

...dla ELEKTRA
Firma ELEKTRA trzeci raz z rzędu została sklasyfikowana na 
I miejscu w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta 2011 
w kategorii Ogrzewanie Podłogowe i otrzymała Złoty Laur 
Konsumenta 2011.
Elektra specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycz-
nego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak i dla 
obiektów komercyjnych. Produkty marki ELEKTRA dostępne 
są w kilkudziesięciu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej i 
Australii. W poprzedniej edycji konkursu głosy zbierane były 
przez telefoniczny zespół ankieterski, głosowanie czytelni-
ków drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem badań 
„ad hoc” (face to face). W tegorocznej odsłonie plebiscyt 
został wzbogacony o możliwość głosowania na oficjalnej 
witrynie Rzeczy o Biznesie oraz na licznych portalach part-
nerskich Spółki Akcyjnej Agora. 
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