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- URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE (centrale wenty-
lacyjne z pompami ciepła, pompy ciepła z funkcją 
wentylacji, rewersyjne pompy ciepła, rozwiązania 
systemowe SMART dla systemów wentylacyjnych, 
inne urządzenia łączące różne funkcje)
 
Konkurs Najciekawszy Produkt 2019

Do Konkursu Najciekawszy Produkt 2019 wystawcy 
zgłosili swoje nowości – produkty i urządzenia wpro-
wadzone na rynek Polski po 1 stycznia 2018 r.
 
Zwycięzcy Konkursu na Najciekawszy Produkt 
2019 
Kategoria WENTYLACJA: 
- regulator VAV RVL-R – zgłoszony przez SMAY
Kategoria KLIMATYZACJA: 
- klimatyzator kasetonowy z nawiewem obwodo-
wym z czarnym panelem dekoracyjnym FCAGH-H 
+ RZAG-MV1/MY1 + BYCQ140EGFB – zgłoszony przez 
DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND
- agregat wody lodowej AQUACOOL GREEN F – zgło-
szony przez PPH COOL DARIA KALINOWSKA
 
Seminaria

W czasie dwóch dni, równolegle z targami, odbywa-
ły się specjalistyczne seminaria, warsztaty, wystąpie-
nia. Zaprezentowano ponad 70 wystąpień.
5 marca, pierwszy dzień targów podsumowano wieczo-
rem branżowym, podczas którego wręczono nagrody Del-
ta 2019 i PASCAL 2019 Stowarzyszenia Polska Wentylacja.

PASCAL 2019

Nagroda branżowa PASCAL Stowarzyszenia Polska 
Wentylacja przyznawana jest za najlepsze projekty 
instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Statu-
etki PASCAL 2019 przyznano po raz piąty. Wyróżnie-
nie otrzymały biura projektowe, których zgłoszenia 
wyróżniały się na tle konkurencji niestandardowymi  

17. edycja  
Forum Wentylacja  
– Salon Klimatyzacja

Forum odbyło się w nowej lokalizacji - Centrum 
Targowo-Kongresowym Global EXPO. W tym nowo-
czesnym obiekcie, na jednym poziomie, znajduje się 
część wystawiennicza, a piętro wyżej przestronne  
i komfortowe sale konferencyjne. Nowo powstała 
hala oraz sąsiadujący z nią parking naziemny na 1500 
miejsc, stworzyły dogodne warunki zarówno dla wy-
stawców, jak i dla odwiedzających.

Strefa Instalatora

Po raz kolejny na targach Stowarzyszenie Polska Wen-
tylacja zorganizowało specjalną strefę dedykowaną 
branżystom – instalatorom systemów wentylacji, kli-
matyzacji i chłodzenia. Strefa Instalatora to wydzielone 
miejscem pośród ekspozycji targowej, w którym moż-
na podnieść swoje umiejętności zawodowe, a także 
zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi.
Pokazy w strefie instalatora 2019:
- porady z zakresu technik pomiarowych i regulacji 

instalacji wentylacyjnych – B&L INTERNATIONAL 
Sp. z o.o.
- pokaz budowy kanałów wentylacyjnych z płyt  – 
BH-Res Mędrek i Wspólnicy
- pokazy montażu instalacji wentylacyjnych w systemie 
Climate Recovery Duct – VENTERMO Roha Group
- praktyczne aspekty montażu i regulacji regulato-
rów VAV – SMAY Sp. z o.o.
- techniki ręcznego lutowania twardego przewodów 
chłodniczych – PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
- dobór wentylatora i regulacja instalacji wentylacyj-
nej – VENTS GROUP Sp. z o.o. 
- ciekawe pokazy przygotowały też firmy IMI Hydronic  
i Agmet

Arena Technologii 

W ARENIE przedstawiono dwie grupy urządzeń:
- KLIMATYZATORY NOWOŚCI (klimatyzatory split – 
jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

Najważniejsze wydarzenie dla branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  
i chłodniczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA odbyło się  
w dniach 5-6 marca 2019 w Warszawie. Na targach wystawiło się ponad 180 firm. 
Targom towarzyszyły dwudniowe seminaria, odwiedzający zaś mogli wziąć  
udział też w pokazach i konkursach w Strefie Instalatora, a także zagłosować  
na nowość targów w Konkursie Najciekawszy Produkt.

http://www.instalreporter.pl
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i nowatorskimi rozwiązaniami. Kapituła przyznała tak-
że wyróżnienia. Laureatów wyłania Kapituła powoła-
na przez zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja. 
Kapituła po analizie przesłanych zgłoszeń postano-
wiła przyznać równorzędne nagrody następującym 
firmom i projektom:
- KLIMASTER J.BYSTRZYŃSKI i T.MRÓZ Sp.j. za pro-
jekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku 
użyteczności publicznej MUZEUM II WOJNY ŚWIATO-
WEJ - Gdańsk, pl. W. Bartoszewskiego 1, autor pro-
jektu: Jerzy Bystrzyński
- BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o. za projekt in-
stalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biuro-
wo-usługowo-mieszkaniowym SPARK C - Warszawa,  
al. Solidarności 173, autor projektu: Krzysztof Staszewski
- POL-CON CONSULTING Sp. z o.o. za projekt insta-
lacji wentylacji i klimatyzacji w budynku wielofunk-

cyjnym FORUM GDAŃSK - Gdańsk, Targ Sienny 7, au-
tor projektu: Bożenna Ewa Sawicka
Kapituła przyznała także wyróżnienia dla firm:
- MARCIN ZDULSKI PROJECT za projekt instalacji wen-
tylacji i klimatyzacji w budynku biurowo-handlowym 
DOM TOWAROWY SMYK - Warszawa, ul. Krucza 50, 
autor projektu: Andrzej Wysocki
- ELER PIOTR ŚCIEGIENKA za projekt instalacji wenty-
lacji i klimatyzacji w budynku użyteczności publicz-
nej FOLWARK ŁOCHÓW - Łochów, ul. M. Konopnic-
kiej 10, autor projektu: Piotr Ściegienka
- WSP POLSKA Sp. z o.o. za projekt instalacji wentyla-
cji i klimatyzacji w budynku RENAISSANCE WARSAW 
AIRPORT HOTEL - Warszawa, ul. Żwirki I Wigury 1H, 
autor projektu: Artur Jackowski, Marcin Zimmer
- PROJECT 1 Sp. z o.o. za projekt instalacji wentylacji  
i klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej SZKO-

ŁA PODSTAWOWA im. SUE RYDER - Niepołomice, Osie-
dle Kaptarz 40, autor projektu: Jolanta Filipczyk
- INSTALACJE GRZEWCZE INSTALACJE WENTYLA-
CJI MECHANICZNEJ  za projekt instalacji wentylacji 
i klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 - Zgierz, ul. Ozorkow-
ska 68/70, autor projektu: Przemysław Zalewski

DELTA 2019

Delta to wyróżnienie przyznawane przez Stowarzy-
szenie Polska Wentylacja podmiotom o najwięk-
szej dynamice obrotów z trzech ostatnich lat. Delta 
to nagroda za osiągnięcia biznesowe, których przy-
znanie poprzedzone jest badaniami rynku i analizą 
statystyczną. Nagrodę Delta przyznano w trzech ka-
tegoriach: firmy do 10 lat na rynku, od 11 do 20 i po-

wyżej 20 lat na rynku. Dodatkowymi warunkami są:  
oficjalne publikowanie danych, osiągnięcie w 3 ostat-
nich latach zysku oraz obroty na poziomie 12 mln zł, 
9 mln zł i 6 mln zł (odpowiednio w każdej kategorii 
„wiekowej”). Nagrody trafiły do:
Kategoria – firmy działające do 10 lat
I miejsce - HARMANN POLSKA
II miejsce - PLANETFAN
III miejsce - DABROWENT
Kategoria – firmy działające do 20 lat
I miejsce - EUROKLIMAT
II miejsce - REFSYSTEM
III miejsce - FLOWAIR Głogowski i Brzeziński
Kategoria – firmy działające ponad 20 lat
I miejsce - IGLOTECH
II miejsce - SCHIESSL POLSKA
III miejsce - KLIMOR

http://www.instalreporter.pl
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