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Białystok
W piątek 3 lipca w Białymstoku instalatorzy walczyli nie tylko z czasem, emocjami i dużą 
konkurencją, ale we znaki dawał się także duży upał. Mimo to w namiocie rejestracyjnym pojawiło 
się 99 instalatorów, a walkę o podium podjęło 33 zawodników. Najlepszy czas uzyskał Bogdan 
Niewiński (3:58:03), na drugim miejscu był Janusz Prószyński (3:59:84), a na trzecim Roch Magdziak 
(4:00:41). W Białymstoku nie zanotowano także żadnej dyskwalifikacji!
Wszystkie wyniki zawodników z Białegostoku: >> czasy zawodników

INSTALACJE ON TOUR 
już za półmetkiem 

Liderem nadal Gdańsk

Tegoroczne INSTALACJE ON TOUR, 
czyli eliminacje do Mistrzostw Polski 
Instalatorów, są już za półmetkiem. 
Rywalizację zaplanowano jeszcze 
w sześciu miastach Polski.  

powietrznika, głowicy termostatycznej czy trójnika 
powietrzno-spalinowego >> czynności konkursowe 
oraz >> regulamin. 
Liderem ciągle pozostaje Gdańsk, gdzie zwycięzca 
Jakub Banasiak uzyskał czas: 3 minuty oraz 15,22 
sekundy.
INSTALACJE ON TOUR, organizowane przez Między-
narodowe Targi Poznańskie, są wyjazdową formą 
eliminacji do Mistrzostw Polski Instalatorów (MPI), 
których finał odbędzie się w kwietniu 2016 roku  
w Poznaniu podczas targów INSTALACJE. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej lokali-
zacji, poza nominacją do finału MPI, otrzymują także 
>> nagrody rzeczowe m.in. głowice pompy kotłowej, 
odpowietrzniki oraz skrzynki narzędziowe. Zwycięz-
ca dostaje dodatkowo tablet Samsung Galaxy tab.3. 
W tym roku eliminacje odbędą się jeszcze w: Kra-
kowie (17 lipca), Szczecinie (21 sierpnia), Kielcach  
(28 sierpnia), Bydgoszczy (4 września), Zielonej Gó-

rze (11 września) oraz Wrocławiu (18 września).  Każ-
dorazowo na terenie Hurtowni BIMS Plus. 
Podczas eliminacji, oprócz części konkursowej, funk-
cjonuje  również grill party oraz >> strefa rodziny, czy-
li miejsce zabaw dla rodzin instalatorów.
Partnerami – sponsorami projektu są firmy: AFRISO, 
BRÖTJE, GRUNDFOS, TECE oraz VOGEL&NOOT.  

  Zgodnie z regulaminem INSTALACJI ON TOUR 
konkursowe zadanie polega na wykonaniu, w jak naj-

krótszym czasie,  17  czynności na przygotowanym 
modelu instalacji. Jest to m.in. montaż pompy, od-
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Koszalin 
Podczas eliminacji do MPI w Koszalinie (19.06.2015) na podium zrobiło się rodzinnie. Zresztą nie 
pierwszy raz podczas tegorocznych INSTALACJI ON TOUR. 
Pierwsze miejsce wywalczył Karol Ziemiński z czasem 3:39:57, drugi był Eugeniusz Gliwa (4:11:72),  
a trzeci Marcin Ziemiński (4:34:40).  
Wszystkie wyniki zawodników z Koszalina: >> czasy zawodników

Łódź
W Łodzi najpierw padł rekord pogodowy – potężna ulewa, a potem już była tylko burza oklaskó
w dla najlepszych. Zwyciężył Arkadiusz Koprianiuk (3:34:72), na drugim miejscu był jego brat Piotr 
Koprianiuk (3:37:32) a na trzecim Stanisław Klekociński (3:46:56). 
Wszystkie wyniki zawodników w Łodzi: >> czasy zawodników

Warszawa
26 czerwca walka o podium toczyła się w stolicy, gdzie w namiocie rejestracyjnym zawodów 
pojawiło się aż 169 instalatorów. W eliminacjach wystartowało 26 zawodników, w tym jedyna kobieta 
Katarzyna Dobrońska. Najlepszy okazał się Krzysztof Fic (3:26:88). Na drugim miejscu był Zbigniew 
Gajc (4:02:58), a na trzecim Mirek Rędziński (4:07:66).  
Wszystkie wyniki zawodników z Warszawy: >> czasy zawodników

Po raz kolejny firma Ventia, wyłączny przedstawiciel 
marki KOMFOVENT, w dniach 11-13 czerwca zabra-
ła swoich klientów – projektantów oraz instalatorów 
HVAC, na 3-dniową  wycieczkę na Litwę. Była to okazja 
by odwiedzić fabrykę central wentylacyjnych KOMFO-
VENT, porozmawiać osobiście z projektantami i twór-
cami najnowszych rozwiązań technologicznych. Już 
sama wielkość fabryki, najnowocześniejszy i zauto-
matyzowany park maszynowy, jakim dysponuje pro-
ducent wywarły na klientach duże wrażanie. Potem 
było już tylko „więcej pozytywnych niespodzianek”. 
Klienci mogli osobiście poznać pełen cykl produk-
cji central KOMFOVENT począwszy od powstawania 

obudów, ich malowania i izolację, przez unikalny i au-
torski proces budowy wysokosprawnych obrotowych 
wymienników ciepła, skończywszy na projektowaniu 
zaawansowanych systemów sterowania. Zobaczyli, że 
KOMFOVENT większość komponentów central wenty-
lacyjnych (chłodnice i nagrzewnice, wymienniki obro-
towe, filtry powietrza, obudowy, system automatyki, 
itp.) produkuje sam. A wentylatory zamawiają u reno-
mowanych producentów EBM i Ziehll-Abbeg. Dużym  
i pozytywnym zaskoczeniem dla uczestników była 
możliwość by zajrzeć za „kulisy” Działu Badań i Roz-
woju, gdzie blisko 40 osób pracuje nad najnowocze-
śniejszymi i efektywnymi rozwiązaniami. 

Zwiedzanie fabryki central KOMFOVENT z Ventią 
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