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mu można w jednoznaczny sposób zidentyfikować 
nawet najmniejsze komponenty i uzyskać szczegó-
łowe informacje na ich temat. Ponadto codziennie 
aktualizowany katalog produktów, zawiera również 
instrukcje, dotyczące montażu i konserwacji poszcze-
gólnych elementów systemowych. 
Funkcja inteligentnego wyszukiwania jest tak samo 
efektywna i przyjazna dla użytkownika, jak intuicyjny 
system nawigacji. Kiedy tylko zaczynamy wpisywać 
pierwsze litery, w okienku pojawiają się automatycz-
ne sugestie produktów lub tematów, odpowiadają-
ce wprowadzanemu zapytaniu.
Kolejną przydatną funkcją jest zakładka „Lista 
zapamiętanych”. Pozwala ona zapisać sobie infor-
macje, z których często korzystamy, takie jak numery 
artykułów, deklaracje zgodności, rysunki złożeniowe, 
czy części zamienne. Dzięki temu nowa strona Viega 
jest zawsze funkcjonalna i aktualna, nawet gdy uży-
wamy jej w terenie lub na placu budowy. Za pomo-
cą dwóch czy trzech kliknięć użytkownik może prze-
słać zapisane wcześniej informacje poprzez e-mail 
do hurtowni, by dokonać zamówienia. 
Nowa strona internetowa to jednak coś więcej niż 
tylko praktyczne i przemyślane narzędzie do wspo-
magania pracy na budowie, w biurze, czy na warsz-
tatach. Zawiera ona również pełen zakres posze-
rzonych informacji na temat świata firmy Viega, 
między innymi bogato ilustrowane przykłady zna-
nych międzynarodowych obiektów referencyjnych, 
w których wykorzystano rozwiązania Viega. Użyt-
kownik może je filtrować i wyszukiwać w oparciu  
o zainstalowane tam produkty, obszar zastosowa-
nia lub przeznaczenie budynku.

Viega całkowicie przebudowała swoją witrynę  
internetową, która ma teraz nową szatę graficzną  
i strukturę wewnętrzną. Głównym celem zmian było 
ułatwienie użytkownikom dostępu do najważniej-
szych informacji. Nowa strona w jeszcze większym 
stopniu nawiązuje również do elementów graficznych, 
charakterystycznych dla wizerunku marki. Poszerzo-
ny został także zakres informacji dostępnych dla in-
stalatorów i projektantów instalacji. Dzięki systemo-
wi zarządzania instrukcjami i częściami zamiennymi, 
użytkownik strony ma dostęp do wszystkich artyku-
łów wyprodukowanych po 1987 roku. Filtry pozwala-
ją znaleźć potrzebne informacje bez konieczności 
wchodzenia w konkretną zakładkę lub wpisywania 
numeru artykułu. Nowa strona ma jeszcze jedną waż-
ną zaletę: użytkownik może korzystać z katalogu pro-
duktów online przez cała dobę i być pewien, że wszyst-
kie informacje są codziennie aktualizowane. 
Już sama strona główna w nowej witrynie firmy Viega 
została zaprojektowana tak, żeby prezentować pro-
dukty i usługi specjalistom z branży w sposób syste-
mowy. Nazwy poszczególnych podstron w oczywi-
sty sposób informują o ich zawartości, na przykład 
w sekcji „Produkty” znajdują się najważniejsze no-
wości, pełen katalog ze wszystkimi artykułami oraz 
części zamienne. Użytkownik może odnaleźć po-
trzebne mu informacje za pomocą jak najmniejszej 
liczby kliknięć, niezależnie od tego, czy szuka kon-
kretnego produktu, czy bardziej ogólnych tematów. 

Doskonałym przykładem jest zakładka z częścia-
mi zamiennymi. Tylko dla jej potrzeb zmodyfikowa-
no ponad tysiąc rysunków złożeniowych, dzięki cze-

Viega z nową stroną internetową
Poszerzone informacje, codzienna aktualizacja danych

Atrakcyjne wizualnie grafiki, intuicyjne menu i szeroki 
zakres różnorodnych informacji – to główne zalety nowej 
strony firmy Viega 

Strona zapewnia użytkownikowi dostęp do codziennie 
aktualizowanego katalogu produktów online

Pierwszy klaster 
energii w woj. lubuskim

Z inicjatywy burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza gminy 
powiatu słubickiego utworzyły pierwszy w województwie 
lubuskim komunalny klaster energii odnawialnej. W przed-
sięwzięcie zaangażowały się gminy Słubice, Ośno Lubuskie, 
Cybinka, Rzepin oraz Górzyca. Twórcy klastra informują, że 
w gminach będących jego partnerami mogą powstać elek-
trownie fotowoltaiczne i bioelektrownie. Przewidywana 
moc odnawialnych źródeł energii wyniesie średnio 3 MW 
w jednej gminie. Planowane są instalacje o mocy do 1 MW, 
a także mikroinstalacje.
źródło: www.gramwzielone.pl
Więcej 

Najniższy udział  
węgla od 100 lat

W 2017 roku produkcja prądu w polskich elektrowniach 
była najwyższa w historii, po raz pierwszy przekraczając 
granicę 170 TWh. Jednocześnie udział węgla spadł do naj-
niższego poziomu od 1918 roku.
Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2017 roku wy-
niosła 170,1 TWh w stosunku do 166,6 TWh rok wcześniej – 
wynika z najnowszych danych Agencji Rynku Energii prze-
analizowanych przez portal WysokieNapiecie.pl. Niespełna 
połowę z tego dostarczyły elektrownie opalane węglem 
kamiennym, a kolejne 30% węglem brunatnym. Udział 
odnawialnych źródeł energii przekroczył 14%, a elektro-
ciepłowni gazowych osiągnął blisko 6%.
źródło: www.wysokienapiecie.pl
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
http://gramwzielone.pl/trendy/29975/pierwszy-klaster-energii-w-woj-lubuskim-bioelektrownie-i-pv
https://wysokienapiecie.pl/8002-udzial_wegla_w_produkcji_energii_elektrycznej_w_polsce/
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