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Targi ISH zmieniają się w roku 2019 pod względem strukturalnym i wizualnym. 
Podczas najbliższej edycji zostanie wykorzystana nowo powstała hala numer 12,  
co spowoduje przeorganizowanie przestrzeni wystawienniczej. Ponadto, po raz 
pierwszy wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek, a zakończy w piątek.  
W ten sposób organizatorzy wychodzą naprzeciw życzeniom wystawców  
oraz umożliwiają odwiedzającym zwiedzanie o jeden dzień roboczy dłużej.

 2019 
11-15 marca 
Frankfurt nad Menem

Nowy układ dni, zreorganizowany program wydarzeń

Na stoisku Vogel&Noot 
prezentowane beda grzejniki 

płytowe, niskotemperaturowe, 
łazienkowe i dekoracyjne 

(wodne i elektryczne), a takze 
kolumnowe i konwektorowe, 

oraz system ogrzewania  
i chłodzenia płaszczyznowego. 

Zapraszamy.

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

Hala 12.1, Stoisko B50/C50

Odwiedź Nas, a poznasz naszą nową 
propozycję ofertową. Stawiamy na 

systemowe rozwiązania grzewcze oparte  
na odnawialnych źródłach energii.

NOWOŚCI • KONKURS • PREZENTACJE  
NOWA KONCEPCJA STOISKA

Vaillant zaprasza  
do hali 12.1 na stoisko E71

www.vaillant.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/
https://www.vogelundnoot.com/pl/
http://www.vaillant.pl
https://www.spezialisten-haustechnik.de
https://www.termet.com.pl
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tycznych i innowacyjnych systemów ogrzewania. 
Innymi istotnymi tematami są systemy zarządzania 
energią w domach (ang. Home Energy Management 
Systems) oraz hybrydowe systemy grzewcze.
Podczas targów ISH 2019 szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na takie obszary jak technologie chłodze-
nia, klimatyzacji i wentylacji. Pod hasłem Indoor Air 
Quality (IAQ) poruszone zostaną takie kwestie, jak: 

nowoczesne systemy wentylacji oraz scentralizowa-
ne i descentralizowane rozwiązania dla nowych, jak 
i odnawianych budynków. W wyniku wszechobec-
nej cyfryzacji, szczególną popularnością na targach 
ISH cieszyć się będą segmenty wykorzystujące takie 
koncepcje jak „Internet rzeczy” (ang. the Internet of 
Things - IoT) czy „Modelowanie informacji o budo-
waniu” (ang. Building Information Medelling - BIM).
Sekcja ISH Water to przede wszystkim rozwiązania wod-
no-kanalizacyjne oraz nowoczesne wyposażenie łazie-
nek. Istotnym segmentem są systemy zarządzania wodą,  
a analizując rosnącą urbanizację – dostęp do wody pit-
nej. Wyzwaniem jakie stoi przed architektami wnętrz ła-
zienek jest konieczność uwzględniania wielu aspektów 
takich, jak zdrowie, wellness, wygoda, dostępność.

Digitalizacja przyczyni się w znacznym stopniu do roz-
woju wszystkich zakresów ISH. W dziale ISH Energy  

– W nowym układzie dni uwzględniliśmy życzenia 
naszych wystawców. Zmiana działana wystawy od po-
niedziałku do piątku zapewni odwiedzającym dodatko-
wy dzień roboczy na targach. Jednocześnie jest to bar-
dziej wygodne dla gości z zagranicy - mówi Wolfgang 
Marzin, prezes i dyrektor generalny Messe Frankfurt.  
Do minionej edycji, ISH rozpoczynały się we wtorki.
Zmiana kolejności dni została uzgodniona po ostat-
niej edycji targów przez większość patronów ISH – 
Federację Niemieckich Producentów Ciepła (BDH), 
Stowarzyszenie Klimatyzacji i Wentylacji w Budyn-
kach (FGK), Stowarzyszenie Niemieckiego Przemy-
słu Sanitarnego (VDS), Niemieckie Stowarzyszenie 
na rzecz Efektywności Energetycznej w Budownic-
twie (VdZ) oraz Niemieckie Stowarzyszenie Sanitar-
ne, Ogrzewania i Klimatyzacji (ZVSHK).
Podczas poprzedniej edycji targów prawie 2500 
wystawców (w tym 76 polskich firm) z 61 krajów za-
prezentowało swoją ofertę na 260 000 m2. Łącznie 
na ISH 2017 pojawiło się ponad 200 114 branżystów 
ze 168 krajów (odwiedzających z Polski było 3188). 
Najwięcej gości przybyło z Chin, Włoch, Francji, Ho-
landii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Polski oraz Belgii.
W toku obecnych zmian technologicznych, cyfryza-
cja odgrywa coraz ważniejszą rolę we wszystkich 
obszarach ISH. W sekcji ISH Energy wszystko sku-
pia się wokół inteligentnych systemów ogrzewa-
nia i klimatyzacji budynków. Najważniejsze tematy 
to, między innymi, powiązanie technik ogrzewania  
i energii odnawialnych, cyfrowe sterowanie ogrze-
waniem oraz rosnąca integracja systemów informa-

PRZYSZŁOŚCIOWE MYŚLENIE TO NASZA SIŁA NAPĘDOWA

W STIEBEL ELTRON, w produkcji i rozwoju naszych produktów, utrzymujemy wyraźny 
nacisk na jakość, innowacyjność i ekologiczne technologie. Myślimy w kategoriach 
zrównoważonego rozwoju i mamy całościowe spojrzenie na technologię dla domu  
w odniesieniu do ciepłej wody, ogrzewania, wentylacji i chłodzenia.

Czekamy na Ciebie na naszym nowym stoisku w niedawno otwartej hali wystawienniczej  
12.1, z mnóstwem nowych pomysłów, produktów i narzędzi serwisowych!

Nowa hala.
Nowe stoisko.
Nowe pomysły.

Zaproszenie na ISH 2019

11-15 marca 2019 | Frankfurt nad Menem | Hala 12.1 | stoisko E03

ISH Navigator

W tym roku, po raz pierwszy zamiast papierowego 
katalogu, powstała aplikacja ISH Navigator. 
Narzędzie to mobilny przewodnik po targach.

Pobierz 
• na IOs 
• na Android

•	 Jak	poruszać	się	samochodem	we	
Frankfurcie	nad	Menem	i	okolicach?

•	 Jak	dostać	się	z	lotniska	Frankfurt	Airport	
na	tereny	targowe?

•	 Jak	dojechać	samochodem	na	tereny	
targowe?

•	 Jak	dostać	się	z	lotniska	Frankfurt	Hahn	na	
tereny	targowe?

•	 Jak	i	gdzie	zarezerwować	hotel?
•	Opis	kart	wstępu	dostępnych	dla	
Odwiedzających

•	 Jak	wygląda	season ticket	i	day ticket

http://www.instalreporter.pl
https://stiebel-eltron.pl
https://itunes.apple.com/us/app/ish-navigator/id600833842?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.messefrankfurt.navigator.ishApp
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=22
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=22
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=23
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=23
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=29
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=29
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=24
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=24
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=25
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=26
https://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=26
http://targifrankfurt.pl/img/Season-ticket.pdf
http://targifrankfurt.pl/img/day-ticket.pdf
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wszystko kręci się wokół inteligentnej i wydajnej 
techniki kreowania budynków. Najważniejsze tema-
ty to między innymi połączenie sektorów, wspólne 
powiązanie ciepła i energii odnawialnych, ogrzewa-
nie cyfrowe i związana z tym rosnąca integracja IT 
oraz innowacyjnych technologii ogrzewania. Poza 
tym ogromne znaczenie odgrywają tematy Home 
Energy Management Systems (HEMS) oraz hybrydo-
we systemy ogrzewania. 
Zakres oferty ISH Energy obejmuje technikę grzewczą 
i klimatyzacyjną w połączeniu z energiami odnawial-
nymi. Producenci przedstawią szerokie spektrum 
nowoczesnych technologii grzewczych – od wydaj-
nej produkcji ciepła i jego przesyłania aż po rozdzie-
lanie ciepła.

Zakres techniki chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji  
zaprezentuje się w 2019 szerzej i obszerniej niż kie-
dykolwiek. W centrum uwagi znajdą się m.in. syste-
my wentylacji budynków z tematem Indoor Air Qu-
ality (IAQ) oraz centralne i decentralne rozwiązania 
zarówno do nowych, jak i remontowanych budynków. 
Wydajność energetyczna, przytulny klimat pomiesz-
czenia, f-gazy i niedobory środków chłodzących 
oraz rozwój alternatyw będą tak samo żywo dysku-
towane, jak wyzwania techniczne branży. Prezen-
tacja kompetencji obejmujących różne dziedziny  
w połączeniu z innowacyjną automatyką sterowania 
budynkiem stanowi ważny przyczynek do integral-
nych procesów projektowania i wykonania. W toku 
obejmującej wszystko digitalizacji stale rosnącym 
segmentem i ważnym modułem dla Smart Buildings 
jest zakres Internet of Things (IoT) wraz z Building In-
formation Modeling (BIM).

Zakres oferty ISH Water obejmuje kreowanie łazie-
nek, zrównoważone rozwiązania sanitarne i syste-
my instalacyjne wody pitnej. Największy na świecie 
showroom nowoczesnych koncepcji łazienkowych 
prezentuje supernowoczesne kierunki rozwoju de-
signu, a także najnowsze, zrównoważone technolo-

Czystość wody pitnej i oszczędność zasobów  
to kluczowe zagadnienia w dziedzinie eksploatacji 
budynków. Inteligentne systemy zarządzania 
armaturą elektroniczną SCHELL SWS  
i SSC automatycznie zapewniają racjonalne 
gospodarowanie zasobami i najwyższą higienę. 

Zapraszamy! Stoisko F46, Hala 4.1

Made in Germany
www.schell.eu

Inteligentne instalacje wodne przyszłości 
na ISH 2019

Hala 12.1 StoiSko B40/C40

Na stoisku eksponowane będą 
produkty Purmo: grzejniki płytowe, 
łazienkowe i dekoracyjne, 
systemy ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego oraz systemy 
rurowe Cleverfit, w tym nowy  
system rurowy AXIAL.

Zachęcamy do odwiedzenia 
naszego stoiska.

http://www.instalreporter.pl
https://www.schell.eu
http://www.purmo.pl
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gie. Poza tym targi ISH prezentują nowoczesne sys-
temy i narzędzia, które w wydajny sposób ułatwiają 
prace instalatorskie.
Wydarzenia targowe podzielono na trzy grupy te-
matyczne Selection@ISH, Skills@ISH i Career@ISH. 
Dział Selection obejmuje zakresy Awards, trendfo-
rum Pop up my Bathroom oraz oprowadzanie po 
targach. W zakres działu Skills wchodzą fora spe-
cjalistyczne na wszystkie ważne tematy branżowe. 
Zakres Career poświęcony jest wyłącznie szkoleniu 
nowego personelu.

Pop up my Bathroom

Na światowych targach ISH we Frankfurcie ekspery-
mentalny showroom Pop up my Bathroom zapro-
ponuje na bazie Trend Color Selection spojrzenie 
na przyszłość designu łazienek w kolorze. Prezento-

wane będą kreacje łazienek, instalacje, fotoinsceni-
zacje w kontekście zmian społecznych, aktualnych 
trendów projektowania oraz innowacji technicznych. 
Królował będzie pop art: kafelki, meble łazienkowe, 
umywalki i wanny otrzymają nową siłę wyrazu – raz 
stonowane ton-w-ton, innym razem pewne siebie  
w czerwieni lub nawet wielobarwne. 
Specjalny pokaz Pop up my Bathroom zainicjowa-
ny przez Messe Frankfurt oraz Zrzeszenie Niemiec-
kiej Branży Sanitarnej (VDS e.V.), zaprezentuje się  
w hali 4.0 w sali Europa.

ISH 2019 – nowa struktura hal

Hala 11.0, 11.1, 12.0, 12.1
Obejmuje tematykę ciepła: wytwarzanie, systemy, 
przekazywanie. Nowa hala nr 12 - poziom 0 i poziom 
1 każdy po 16 840 m2.

Hala 9.2, 11.1 
Ogrzewanie drewnem: paleniska dla pojedynczych 
pomieszczeń, biomasa, technika spalin, przekazy-
wanie ciepła
Hala 9.0, 9.1 
Podział ciepła: pompy, naczynia rozszerzalnościowe; 
armatury grzewcze, stacje, wyposażenie
Hala 8.0
Technika chłodnicza, klimatyzacyjna i wentylacyjna
Hala 10.2, 10.3 
Automatyzacja urządzeń, pomieszczeń, budynków, 
urządzenia pomiarowe i kontrolne, zarządzanie energią
Hala 4.0, 5.0, 5.1
Technika instalacyjna
Hala 4.2
Narzędzia, materiały mocujące
Hala 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, Forum
Łazienka pełna przeżyć

Digitalizacja, poszukiwanie ekologicznych 
źródeł ciepła i zarządzanie energią to trendy, 
które wyznaczają przyszłość branży grzewczej. 
Jak zmierzyć się z tymi wyzwaniami? 

Odpowiedź znajdą Państwo na stoisku 
Bosch: Hala 12, stoisko C40. 

Każdego dnia czekają na Państwa nasi 
przedstawiciele, którzy chętnie oprowadzą 
po stoisku i odpowiedzą na pytania.
Serdecznie zapraszamy.

Hala  

12 
stoisko  
C40Po raz pierwszy z dwoma 

stoiskami na targach ISH  
we Frankfurcie!

Specjalista w zakresie 
odwadniania zaprezentuje:

▶ wpusty i urządzenia do 
ochrony przeciwzalewowej  
– hala 4.0, stoisko A96

▶ innowacyjną technologię pomp 
– hala 9.0, stoisko D76

zaprasza do hali 9.1
stoisko nr A06

Nowa architektura 
oferty z akcentem na 
higienę wody pitnej, 

inteligentną technikę 
domową, szkolenia  

w nowej formie  
i wsad danych do 

projektowania  
w technologii BIM

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. 
Czekamy na Państwa z nowościami i pyszną 
kawą. W każdym dniu targów na stoisku będą 
obecni przedstawiciele spółki HERZ Polska.

HERZ Armatura i Systemy grzewcze

ISH 2019 Frankfurt
11-15.03.2019

pawilon 9.1
stoisko D.32

http://www.instalreporter.pl
https://www.junkers.pl
http://www.kessel.pl
https://www.oventrop.com/pl-PL
http://pl.kan-therm.com
http://www.herz.com.pl
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Kraj partnerski – Francja

Francja została krajem partnerskim ISH 2019, co pod-
kreśla znaczenie Porozumienia Paryskiego w sprawie 
zmian klimatu i sprawia, że ISH 2019 będzie platfor-
mą do dyskusji na ważne tematy polityki energe-
tycznej. Francja jest trzecim krajem partnerskim ISH,  
po Polsce i Turcji.

Oferta wyjazdu na ISH

Wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem targów 
ISH, Przedstawicielstwo Targów Frankfurt serdecznie 

zaprasza na wspólny wyjazd w dwóch wariantach. 
Oferta autokarowa z pełnym serwisem, w terminie:
9-14.03.2019 r., obejmuje 3 noclegi i 3 dni pobytu na 
targach, w cenie 1690 zł + VAT od osoby (dopłata do 
pok. 1-os. 510 zł + VAT). Wyjazd autokaru z Warsza-
wy. Możliwość dołączenia do grupy w Łodzi, Piotr-
kowie Trybunalskim, Częstochowie, Katowicach lub 
we Wrocławiu.
Oferta samolotowa z pełnym serwisem, w terminie:
11-13.03.2019 r., obejmuje 2 noclegi i 3 dni pobytu na 
targach, w cenie 2590 zł + VAT od osoby (dopłata do 
pok. 1-os. 340 zł + VAT). Wylot z Warszawy.
www.ish.messefrankfurt.com

Hala 12, stoisko B80

Buderus – ekspert systemów grzewczych 
zaprasza na stoisko B80 w hali 12, na którym 
zaprezentuje innowacyjne rozwiązania 
systemowe. Nie zabraknie także 
zaskakujących atrakcji. 

Każdego dnia targów czekają na Państwa  
nasi przedstawiciele, którzy oprowadzą  
po stoisku i zaprezentują nowości.
Zapraszamy!

Systemy grzewcze  
przyszłości.

Dołącz do miasta Daikin na ISH!
- stoisko ponad 1000 m2

- kompleksowe portfolio rozwiązań 
pompy ciepła, systemy split, 
technologia VRV, a także systemy 
chłodnicze i wentylacyjne

hala 12.0 stoisko E61

AIC S.A.
AKOS
AlNOr SySTEMy 
WENTylACjI
APATOr POWOGAZ
AQuEr
ArMAKAN PVC
AS / EurOSTEr
ASPOl-FV
ASTOr
AWENTA
BESCO
BIMSTrEAMEr
BIO-CHEM
BISK S.A.
CAPrICOrN S.A.
CErSANIT S.A.
CluSTEr SuSTAINABlE 
INFrASTruCTurE 
DArCO
DEVO
DIrECT VENT
Dl
DrEMEX

DuBIEl VITruM
ElEKTrOMET
ENSOl 
ENTAlPIA EurOPE
GAlMET
GOrGIEl 
GOSHE 
GrEN / EKOGrEN 
GruPA KuPSIK 
HAjDuK HEATPOl
HEATQ TECHNOlOGy 
HEWAlEX
INFIrE
INGrEMIO – PESZEl 
INSTAl-PrOjEKT
INTEr-SANO 
IWONA PEllETS
juWENT
KAISAI EurOPE 
KArMAT 
KArO-PlAST 
KArPOl
KIPI
KK-POl

KlIMOr
KOMINuS
KOSPEl 
KrATKI.Pl 
KrAuSE
KrZACZEK
lArS
MArCIN KrZEMIEŃ 
MArMITE 
MArMOrIN 
METAl-FACH
MFO SA
MK
MTM
NEW TrENDy
NIBE BIAWAr
NICZuK METAll-Pl
ODlEWNIA ZAWIErCIE S.A.
PArKANEX
PEllASX
PlANIKA
PluM
PrAWTECH
PrODMAX

PrOWENT BIAŁySTOK
rADAWAy
rDj KlIMA
ruMET
SANIT-PlAST
SANPlAST
SCHlOSSEr
SECESPOl
SElFA GE
SMAy
SONNIGEr
SuNEX.
TArNAVVA
TECH STErOWNIKI
TErMET
TErMIK
TIA
TWEETOP
uST-M
VArIO TErM 
VBW ENGINEErING 
VENMA
WIjAS
WIPEr

LISta poLSkIcH WyStaWcóW na ISH 2019:

http://www.instalreporter.pl
https://www.buderus.pl
https://www.daikin.pl
https://www.spezialisten-haustechnik.de
https://galmet.com.pl/
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Na targach ISH, Buderus zaprezentuje w jaki 
sposób jego wyspecjalizowani partnerzy mogą li-
czyć na fachową pomoc i doradztwo eksperckie  
w zakresie doboru, uruchomienia, konserwacji i na-
prawy systemów grzewczych. Odwiedzający stoisko 
znajdą również ciekawe innowacje i rozwiązania sys-
temowe – od małych systemów do przemysłowych 

rozwiązań aplikacyjnych, od pomp ciepła, poprzez 
systemy sterowania, po ogniwa paliwowe. Dodatko-
wo na odwiedzających stoisko czeka zabawne wy-
zwanie wirtualnej rzeczywistości.
jako ekspert systemowy, Buderus zaprezentuje rów-
nież rozwiązania systemowe przeznaczone do sze-
rokiego zakresu zastosowań, w tym innowacje w wie-
lu segmentach produktów np. niezwykle cichą 
pompę ciepła, gazowe i olejowe kotły kondensacyj-
ne, centrale wentylacyjne dla domów wielorodzin-
nych oraz innowacyjne systemy sterowania.

Podczas targów ISH we Frankfurcie, Buderus jako ekspert systemowy 
skoncentruje się na partnerstwie z branżą specjalistyczną. 

Buderus – 
razem tworzymy 
przyszłość

robert Bosch Sp. z o.o.
ul. jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Systemy grzewcze  
przyszłości.

r
e

k
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a
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a

Buderus na ISH 2019: hala 12.0, stoisko B80

Buderus wspiera swoich partnerów fachowych 
w ich codziennej pracy. Podczas targów zostanie 
zaprezentowanych wiele usług, dzięki którym 
praca serwisanta lub instalatora staje się 
łatwiejsza i bardziej efektywna. 

http://www.instalreporter.pl
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komfort obsługi

Sterowanie pompą ciepła jednym kliknięciem? Pompa 
Spectra Smart tak właśnie działa. Najważniejsze funk-
cje dostępne są „od ręki”. Duży, czytelny wyświetlacz  
z kolorowym panelem dotykowym i intuicyjnym, „ka-
felkowym” menu. To wszystko sprawia, że sterowa-
nie zaawansowaną pompą ciepła staje się wyjątkowo 
proste. jednym dotknięciem wybiera się rozwiązania 
Smart. Spectra Smart dba o komfort domowników, 
ale również ich bliskich. W trybie Turbo ogrzewa wodę  

w ekspresowym tempie. Spectra Smart to także dbałość  
o ekonomię – tryb Eco to rozwiązanie gwarantujące re-
alne oszczędności. Wiemy, jak cenny jest czas spędzany 
z rodziną, dlatego mądry sterownik pompy ciepła dba 
o utrzymanie optymalnej temperatury wody, nawet do 
55°C, w ilości wystarczającej dla 4-5-osobowej rodziny. 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo domu jest dla nas priorytetem, dla-
tego wyposażyliśmy pompę Spectra Smart w sze-

reg zaawansowanych technologii, które zadbają  
o spokojny sen. Funkcja Antylegionella to wyraz troski  
o zdrowie użytkownika. Bezobsługowa anoda tytano-
wa jest natomiast specjalnym zabezpieczeniem zbior-
nika pompy, które wraz z trybem antyzamrożeniowym 
gwarantuje jej długowieczne i niezawodne działanie.  

Wyjeżdżając na wakacje, użytkownik jednym kliknię-
ciem włączy bezpieczny tryb „urlop”.

Oszczędność

Projektując pompę ciepła Spectra Smart, wiedzieliśmy, 
że musi być oszczędna, ponieważ dbamy o środowi-
sko naturalne. Założyliśmy, że będzie zużywać jak naj-
mniej energii elektrycznej i wytwarzać jak najwięcej cie-
pła. Opracowaliśmy urządzenie, w którym pobieramy 
ze zbiornika 3,5 razy więcej energii cieplnej (w posta-
ci ciepłej wody), niż dostarczamy energii elektrycznej.
Energia pozyskiwana jest w większości z otaczają-
cego powietrza, czyli źródła odnawialnego i zupeł-
nie darmowego. Pompa ciepła Spectra Smart ma 
rekordową wydajność (COP) równą 3,49 (wg normy 
PN-EN 16147, przy A15/W10-55) i to w najwyższej dla 
tego typu pomp ciepła klasie A+. Wszystko to przy 
najlepszym stosunku ceny do jakości i wydajności. 

Można zyskać jeszcze więcej!

Pompy ciepła Galmet dzięki doskonałym parametrom 
gwarantują maksymalne oszczędności. jednak, gdy 
połączymy pompę ciepła z ekologicznym kotłem c.o. 
w zintegrowany Hybrydowy System Grzewczy użyt-
kownik zyska jeszcze więcej. Dodatkowo może zaosz-
czędzić, korzystając również z programu dofinanso-
wań w danej miejscowości – dotacje są w zasięgu ręki, 
ponieważ Spectra Smart spełnia wszystkie warunki 
stawiane urządzeniom OZE.

GALMET nA TArGAcH ISH 2019: 
HALA 11.00 STOISKO G52Spectra Smart  

– idea wprowadzona  
w życie

Julia SobaSzek

Postawiliśmy sobie cel: stwórzmy 
produkt, który zapewni użytkownikom 

komfort ciepłej wody użytkowej, będąc 
przy tym maksymalnie wygodny  

w obsłudze. Powinien również zadbać 
o potrzeby całej rodziny i chronić 
środowisko naturalne. Wszystkie 

te cechy zamknęliśmy w jednej, 
eleganckiej konstrukcji SQUARE 

Jacket Design®. Tak właśnie powstał 
projekt unikalnej pompy ciepła 

Spectra Smart.

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Digitalizacja, pozyskiwanie ciepła ze źródeł od-
nawialnych oraz zarządzanie energią to trendy, któ-
re wyznaczają drogę ku przyszłości w branży grzew-
czej. jak zmierzyć się z tymi wyzwaniami? Odpowiedź 
znajdą Państwo na stoisku Bosch, gdzie zostaną 
pokazane rozwiązania produktowe i usługi ułatwia-

jące codzienną pracę. Wśród prezentowanych urzą-
dzeń znajdą się m.in. kotły kondensacyjne, pompy 
ciepła, nowe systemy wentylacji i regulacji. 
Duży nacisk Bosch kładzie na digitalizację. Zdal-
ne sterowanie urządzeniami grzewczymi i sprzę-
tem gospodarstwa domowego zapewnia wyższy  

komfort, większe bezpieczeństwo i lepszą jakość życia.
Bosch oferuje ogrzewanie z możliwością pracy w sie-
ci smart home, które oprócz dobrego samopoczucia 
zapewnia również efektywne zużycie energii i wysoki  
komfort w domu.
Tego typu rozwiązania sprawiają, że życie staje się 
łatwiejsze i wygodniejsze. Z marką Bosch nowe wy-
zwania stają się proste.

ISH 2019, to największe światowe targi branży sanitarnej, budowlanej, energetycznej, klimatyzacyjnej i odnawialnych 
źródeł energii. Bosch zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska na targach ISH we Frankfurcie – hala 12, stoisko C40. 

Po prostu w sieci z Bosch

Bosch zaprezentuje rozwiązania 
w zakresie produktów i usług, 
które ułatwiają codzienną pracę 
oraz nauczy, jak uczynić zmianę 
przyjazną i korzystną. 

robert Bosch Sp. z o.o., ul. jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Bosch na ISH 2019: hala 12.0, stoisko c40
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Oznaką poprawnie wykonanego połączenia jest styk 
metal-metal obu części obejmy. 
Zarówno obejmy, jak i uszczelnienia dostępne są  
w bardzo szerokim zakresie średnic nominalnych od 
DN 25 do DN 300 (większe średnice na indywidual-
ne zamówienie).

System kan-therm Groove nadaje się do budo-
wy praktycznie każdej instalacji rurowej:
•	gaśniczej	hydrantowej	i	tryskaczowej,
•	grzewczej	i	chłodniczej	wymagające	bardzo	dużych	
średnic,
•	sprężonego	powietrza.
System może być również zastosowany w instalacjach 
przemysłowych oraz w górnictwie. Ogromną zaletą 
jest możliwość demontażu instalacji i ponownego 
montażu tych samych elementów w nowym miej-
scu. W przypadku instalacji gaśniczych tryskaczo-
wych, System KAN-therm Groove jest w pełni kom-
patybilny z elementami Systemu KAN-therm Steel  
i Inox Sprinkler i pozwala na łączenie rur i kształtek 
w dużych średnicach, powyżej 108 mm.

System KAn-therm copper
 
KAN-therm Copper to kolejna nowość KAN. System 
obejmuje kształtki wykonane z miedzi, brązu lub mo-
siądzu o średnicy od 12 do 108 mm. Zastosowanie 
powyższych materiałów w połączeniu z trzema róż-
nymi typami uszczelnień typu O-ring pozwala na za-
projektowanie trwałych i bezawaryjnych systemów 
do transportu szerokiej gamy mediów.
Technologia zaprasowywania stosowana w Syste-
mie KAN-therm Copper pozwala na osiągnięcie po-
łączeń ze zminimalizowanym zwężeniem przekroju 
rury, co znacząco zmniejsza straty ciśnienia w syste-
mie i tworzy doskonałe warunki hydrauliczne.
Wszystkie złączki systemu KAN-therm Copper mają 
funkcję lBP (sygnalizacja niezaprasowanych połą-
czeń). Funkcja ta jest realizowana poprzez specjal-
ną konstrukcję uszczelek typu O-ring. 

System KAn-therm Groove

Groove z angielskiego oznacza rowek, rowkować, 
bruzdować i doskonale obrazuje najnowszą technolo-
gię łączenia rur i kształtek w wykonaniu metalowym. 
Podstawą systemu są obejmy skręcane, wyposażo-
ne w gumową uszczelkę oraz kształtki o specjalnie 

przygotowanej konstrukcji. Oferta nie obejmuje pro-
stych odcinków rur. Dlaczego? To rozwiązanie tech-
niczne współpracuje z tradycyjnymi rurami ze stali 
węglowej i stali węglowej ocynkowanej, które są po-
wszechnie używane na rynku instalacyjnym.
Konstrukcja obejmy składa się z trzech elementów: 
korpusu wykonanego z żeliwa sferoidalnego, uszczelki 

gumowej (np. EPDM lub NBr w zależności od transpor-
towanego medium) oraz kompletu śrub z nakrętkami 
wykonanymi ze stali węglowej ocynkowanej. Elemen-
ty, które będą ze sobą łączone, muszą być wyposażo-
ne w specjalny rowek, który będzie umożliwiał zako-
twienie się obejmy. Sam montaż polega na skręceniu 
obejmy za pomocą śrub z wykorzystaniem kluczy.  

System KAN-therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze, wzajemnie 
uzupełniające się rozwiązania w zakresie rurowych instalacji grzewczych i wodnych, a także technologicznych. To doskonała 
realizacja wizji systemu uniwersalnego, na który złożyło się wieloletnie doświadczenie i pasja konstruktorów KAN,  
rygorystyczna kontrola jakości surowców i produktów finalnych, a przede wszystkim gwarancja komfortu użytkowania  
i długoletniej, bezpiecznej pracy. W 2018 roku do rodziny Systemów KAN-therm dołączyły nowe rozwiązania: System  
KAN-therm Groove, System KAN-therm Copper, Zespół Rozdzielaczy Mieszkaniowych, a rok 2019 przyniesie kolejne premiery…

Nowości ofertowe KAN

System KAN-therm Groove System KAN-therm Copper

http://www.instalreporter.pl
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nież zapewnienie optymalnej przestrzeni użytkowej 
mieszkańcom. Dbałość o detale idzie w parze z za-
pewnieniem odpowiedniego zaplecza instalacyjne-
go, które będzie spełniało najwyższe standardy bez-
pieczeństwa i funkcjonalności. ZrM to odpowiedź 
na potrzebę zwiększenia przestrzeni mieszkaniowej 
i gwarancja szybszej, a przez to mniej angażującej fi-
nansowo pracy. Montaż w szachcie przebiega znacz-
niej sprawniej, gdyż produkt dostarczany jest na bu-
dowę w postaci gotowego prefabrykatu. Tym samym 
realizacja projektu na etapie budowlanym przebiega 
w krótszym czasie, co przyspiesza oddanie budyn-
ku do użytku i sprzedaż mieszkań. Inwestycja przy-
nosi zyski wcześniej niż zakładał to pierwotny plan. 
Dzięki ZrM łatwo, szybko i precyzyjnie podłączysz 
moduły ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz central-
nego ogrzewania, z możliwością natychmiastowego 
przeprowadzenia próby szczelności. ZrM to absolut-
na nowość na rynku, która perfekcyjnie łączy funk-
cjonalizm użytkowania z estetyką. Więcej informacji 
znajdziesz na stronie pl.kan-therm.com

System KAn-therm UltraLine  
– premiera roku 2019

Wydarzenia o globalnym zasięgu to doskonały mo-
ment na firmowe premiery. Targi ISH we Frankfurcie 
– największa międzynarodowa impreza w branży kli-
matyzacji, wentylacji, ogrzewania oraz instalacji wod-
nych i sanitarnych to globalne święto wody i energii 
to obowiązkowy punkt w kalendarzu. To także oka-
zja do zaprezentowania najnowszej propozycji KAN 
– Systemu KAN-therm ultraline. To rozwiązanie  

o uniwersalnym zastosowaniu, gwarantujące pew-
ny montaż bez dodatkowych uszczelnień.
System KAN-therm ultraline to system dla profesjo-
nalistów, w którym wykorzystano zalety bezoringo-
wej konstrukcji kształtek, niezawodności połączeń 
z nasuwaną tuleją oraz możliwość elastycznego do-
boru rodzaju rur. 
Produkt doskonały pod względem technicznym, cha-
rakteryzujący się 100% szczelnością i wytrzymało-
ścią mechaniczną połączeń. użytkownicy z pewno-
ścią docenią go również za możliwość zastosowania 
aż czterech rodzajów rur do wyboru oraz wygodny 
i bezpieczny montaż.

Dzięki wyżłobieniom uszczelnienia typu O-ring z funk-
cją lBP gwarantują optymalną kontrolę połączenia 
podczas próby  ciśnieniowej. Małe wyżłobienia zo-
stały utworzone w trzech strategicznych punktach 
na powierzchni O-ringów poprzez usunięcie ma-
teriału. Dopóki złączka nie zostanie zaprasowana, 
woda będzie przepływać pomiędzy tymi wyżłobie-
niami. Gdy ciśnienie wzrośnie, złączka zacznie prze-
ciekać. Po zaprasowaniu połączenia, O-ring zosta-
je zdeformowany. W rezultacie elastomer wypełnia 
szczeliny pomiędzy rurą i kształtką, tworząc w peł-
ni szczelne połączenie.
Standardowe kształtki do zastosowań w instalacjach 
wodnych i grzewczych wyposażone są w O-ringi 
EPDM. rodzaj O-ringu, jaki należy zastosować uzależ-
niony jest od stosowanego medium. Z tej przyczyny 
kształtki Copper Gas zostały wyposażone w O-ringi 
HNBr. Do zastosowań specjalnych takich, jak insta-
lacje solarne, media zawierające olej i ropopochod-
ne czy też instalacje pracujące przy wysokiej tempe-
raturze, kształtki należy wyposażyć w O-ringi FPM.
rury miedziane nie są częścią oferty Systemu KAN-
-therm Copper. Dopuszcza się stosowanie wyłącz-
nie rur spełniających normę EN 1057.

ZrM – Zespół rozdzielaczy 
Mieszkaniowych

 Zespoły rozdzielaczy Mieszkaniowych (ZrM) to jedy-
ne takie rozwiązanie na rynku instalacyjnym, opaten-
towane przez KAN i prawnie chronione. Te gotowe, 
prefabrykowane zespoły węzłów rozdzielaczowych 
przeznaczone są do zasilania lokali w budownictwie 
wielorodzinnym w zimną i ciepłą wodę użytkową oraz 
czynnik grzewczy. umożliwiają one zarówno wyko-
nywanie punktów opomiarowania instalacji grzew-
czej, jak również wody użytkowej w jednej zwartej 
konstrukcji. rozwiązanie jest innowacyjne, kompak-
towe i niezwykle wygodne w zastosowaniu. 
rynek budownictwa wielorodzinnego to nie tylko 
coraz wyższy standard wykończenia wnętrz, ale rów-

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com

r
e

k
l

a
m

a

ZrM. Zespół rozdzielaczy Mieszkaniowych

System KAN-therm – 
spotkajmy się na targach 
ISH we Frankfurcie
Tegoroczne targi ISH staną się okazją do pre-
zentacji Systemów KAN-therm Press, KAN-
-therm PP oraz rozdzielaczy i ogrzewania 
podłogowego, a także naszego najnowszego 
rozwiązania – Systemu KAN-therm ultraline.  
Stawiamy nie tylko na nowoczesne wizuali-
zacje, ale przede wszystkim na bezpośred-
nią prezentację naszych rozwiązań instalacyj-
nych przez naszych ekspertów, wskazując na 
ich design, zalety i ergonomię. Zapraszamy do 
udziału w dorocznym święcie branży instala-
cyjnej i odwiedzeniu naszego stoiska: Hala 5.0,  
stoisko c20. Do zobaczenia we Frankfurcie! 

http://www.instalreporter.pl
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lowana na wysokość nasada, wysokie (50 mm) za-
mknięcie wodne oraz bezproblemowy dostęp do 
syfonu i korpusu zapewniają wygodną eksploata-
cję i utrzymanie w czystości.

Odpływ liniowy Linearis compact to estetyczna al-
ternatywa dla klasycznych wpustów podłogowych. 
Cechą szczególną tego odpływu jest niezawodna,  
a jednocześnie kompaktowa konstrukcja umożliwia-

Odpływ prysznicowy w posadzce
Wygodna w użytku, nowoczesna, optycznie powięk-
szająca przestrzeń kabina prysznicowa bez brodzika 
to marzenie wielu osób urządzających lub remontują-
cych łazienkę. Z jego realizacją nie będą mieli proble-
mu ci, którzy dopiero projektują swój dom – na tym 
etapie można z łatwością przygotować łazienkę do 
montażu odpływu w podłodze. Niestety, nie jest to 
już tak łatwe w łazienkach w blokach – tutaj instala-
cja kabiny prysznicowej bez brodzika wymaga najczę-
ściej poważniejszego remontu, w tym skuwania podło-
gi w celu umieszczenia w niej odpływu. jednak nawet 
to nie gwarantuje, że jego montaż będzie możliwy  

– największą przeszkodę stanowi najczęściej niewy-
starczająca grubość stropu. Na szczęście nie oznacza 
to, że musimy zrezygnować z kabiny bez brodzika –  
w tej sytuacji z pomocą przychodzą odpływy łazienko-
we o minimalnej wysokości zabudowy. jeśli grubość 
stropu jest na tyle niewielka, że nie pozwala na za-
montowanie przeciętnego odpływu podłogowego, 
można zastąpić go np. nowym wpustem łazienko-
wym Ultraflat 54 lub Ultraflat 79 z oferty KESSEl. 

Na uwagę zasługuje również wpust łazienkowy  
classic, który stanowi ekonomiczne, a jednocze-
śnie wydajne i łatwe w montażu rozwiązanie. regu-

W nowoczesnej łazience stosuje się nowoczesne rozwiązania – jednym z nich 
jest funkcjonalna i modna kabina prysznicowa bez brodzika. Chcąc wykorzystać 
ją w swoim domu, warto poświęcić więcej uwagi kwestii doboru i montażu 
odpowiedniego odpływu. Firma KESSEL, będąca liderem w sektorze odwodnień,  
ma w ofercie szereg produktów do różnych zastosowań 

Wpusty i odpływy prysznicowe od Kessel
Funkcjonalność + design

anna StochaJ

Nowość w ofercie: ultraflat 54 i ultraflat 79

liczba w nazwie oznacza wysokość korpusu bez 
nasadki. Nowe wpusty podłogowe stworzone zo-
stały do użytku w nowo budowanych obiektach 
oraz do stosowania przy remontach w już istnie-
jących budynkach. Dzięki kompaktowej konstruk-
cji nadają się szczególnie do natrysków bezpro-
gowych. Mają boczny odpływ, wyjmowany syfon 
montowany w nasadce oraz, w zależności od 
modelu, dołączoną do kompletu lub już fabrycz-
nie zamontowaną matę. W ten sposób możliwe 
jest wykonanie uszczelnień alternatywnych przy 
spełnieniu najwyższych wymagań klasy wodosz-
czelności W3 według DIN 18534-1, dzięki czemu 

wpust ultraflat jest odpowiedni również do za-
budowy w obiektach przemysłowych. Mimo nie-
wielkiej wysokości zabudowy wpust jest w pełni 
funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu. 

Wpust ultraflat 54 z kratką Design z systemem lock&lift  
i fabrycznie zamontowaną matą hydroizolacyjną

Kessel na ISH 2019: 
- hala 4.0, stoisko A96
- hala 9.0, stoisko D76
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w aranżację pomieszczenia, szczególnie przy zasto-
sowaniu wariantu do wypełnienia płytką. 
Odpływ ścienny KESSEl Scada można elastycznie 
dopasować do każdego typu zabudowy. Minimal-
na całkowita wysokość zabudowy odpływu wynosi 
zaledwie 80 mm, a więc nadaje się świetnie nie tyl-
ko do wykończenia nowych przestrzeni prysznico-
wych, ale i do zastosowania przy remontach lub re-
nowacji pomieszczeń. 
Instalacja możliwa jest w ścianie murowanej, w płycie 
gipsowej oraz za pomocą gotowego modułu podło-
gowego z fabrycznie wykonanym spadkiem. Istnieją 
także trzy warianty podłączenia odpływu: z przodu 
oraz z boku – po prawej lub po lewej stronie. Płyn-
na regulacja wysokości za pomocą nóżek montażo-
wych zapewnia komfortowy montaż i perfekcyjne zli-
cowanie odpływu z warstwą wykończeniową ściany 
i posadzki. Wyjmowany syfon umożliwia bezproble-
mowe utrzymanie wpustu w czystości.

Odpływ ścienny KESSEl Scada stanowi zatem efek-
towny, uniwersalny i funkcjonalny produkt do wypo-
sażenia każdej łazienki, bez względu na zastane wa-
runki budowlane.

jąca zabudowę w płytkich posadzkach (minimalna 
całkowita wysokość zabudowy 80 mm). Dwustron-
ną pokrywę ze stali nierdzewnej można wypełnić 
płytkami ceramicznymi zastosowanymi na posadz-
ce pomieszczenia, dzięki czemu rozwiązanie stanie 
się niemal niewidoczne, umożliwiając zachowanie 
spójnej aranżacji pomieszczenia. Wyjmowane, łatwo 
dostępne sitko pozwala szybko i bez kłopotu usunąć 
nagromadzone włosy i zanieczyszczenia. Aby zapo-
biec wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów  

z kanalizacji na skutek wysychania syfonów (sytu-
acja spotykana w pomieszczeniach rzadziej używa-
nych lub z ogrzewaniem podłogowym), można za-
stosować tzw. syfon suchy Multistop.

odpływ ścienny ScaDa alternatywą dla wpustu 
łazienkowego i odpływu liniowego
Ciekawe rozwiązanie łazienkowe stanowi odpływ 
ścienny KESSEl Scada, który udowadnia, że design 
i funkcjonalność z powodzeniem mogą iść ze sobą  
w parze. Miłośnicy minimalistycznego wzornictwa ab-
solutnie nie będą zawiedzeni. Odpływ ścienny KESSEl  
Scada stanowi odzwierciedlenie nowoczesnego po-
dejścia do projektowania praktycznych elementów 
wykończeniowych. Dopracowanie pod względem 
technicznym idzie tu w parze minimalistyczną for-
mą, którą można urozmaicić podświetleniem lED 
kreującym w łazience wyjątkową atmosferę. Odpływ 
zamontowany w ścianie nie zakłóca układu płytek 
na podłodze i w jeszcze mniejszym stopniu ingeruje  

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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Odpływ ścienny Scada z nóżkami montażowymi

linearis Compact z nóżkami montażowymi
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Do niedawna w ofercie producenta dostępny 
był jeden system rurowy z rodziny Cleverfit – radial 
ze złączkami wykonanymi z PPSu lub mosiądzu, któ-
re były zaprasowywane na rurze. Oba rodzaje złą-
czek można stosować naprzemiennie w jednej insta-
lacji, a dodatkowo w celu zapewnienia integralności 
połączenia stosowano tzw. podwójne O-ringi ukry-
te w korpusie i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Rettig Heating, jeden z największych 
dostawców systemów grzewczych  
i właściciel marki Purmo, wprowadził 
nowy system rurowy z rodziny Cleverfit. 
Swoją premierę system miał podczas 
targów Instalacje 2018 w Poznaniu, 
zdobywając duże uznanie wśród 
instalatorów. System rurowy Axial 
przeznaczony jest do instalacji centralnego 
ogrzewania, wody użytkowej, w tym 
wody pitnej, sprężonego powietrza oraz 
transportu wody deszczowej  
w instalacjach sanitarnych. 

Purmo powiększa rodzinę Cleverfit  
o nowy system rurowy – Axial

Radial Axial

SZTUKA WYBORU

trwały

rOZBUDOwaNy

wIaryGODNy 

NIEZawODNy

wytrZyMały

INNOwaCyJNy

ELaStyCZNy

w

SZECHStrONNy 

50
lat

PUrMO nA TArGAcH ISH 2019: 
HALA 12.1, STOISKO B40/c40
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Takie rozwiązanie skutkowało powstaniem długo-
wiecznego (co najmniej 50 lat pracy w instalacji) 
oraz niezwykle trwałego układu, który zaspokajał 
potrzeby najbardziej wymagających specjalistów  
i inżynierów. 

Rurowi bliźniacy 
Obecnie asortyment Purmo został rozszerzony  
o alternatywną propozycję w postaci całościowe-
go rozwiązania – Axial. Nowy ekosystem obejmu-
je 5-warstwowe rury, złączki PPSu i mosiężne oraz 
profesjonalne narzędzia instalacyjne, które maksy-
malnie upraszczają proces montażu. Axial, podob-

nie jak radial, jest objęty 10-letnią gwarancją i ubez-
pieczeniem na kwotę 1 mln euro.
System rurowy Axial oparty jest o łączenie rur PE-Xc 
SD4+, usieciowionych strumieniem elektronów, po-
przez rozszerzenie końcówki rury, wsunięcie złączki 
PPSu lub mosiężnej i nasunięcie pierścienia, który trwa-
le uszczelnia połączenie. jest to technologia, która ce-
chuje się tym, że źle wykonane połączenie można do-
strzec gołym okiem. Co więcej, podczas instalacji 
pojawia się charakterystyczny klik, co oznacza, że sys-
tem Click-Hit zadziałał prawidłowo. Wykorzystywane 
w tym procesie złączki nie powodują przewężenia prze-
kroju i dzięki temu zmniejszają opory hydrauliczne.

Radial axial
nowe instalacje, jak i renowacja nowe instalacje, jak i renowacja
c.o., woda użytkowa, sprężone powietrze,  
woda deszczowa, ogrzewanie podłogowe

c.o., woda użytkowa, sprężone powietrze,  
woda deszczowa

5-warstwowe rury Cleverfit, PE-RT/AL/PE-RT, PE-X/
AL/PE-X, z użyciem odpornej wkładki aluminiowej 
spawanej doczołowo

5-warstwowe rury Cleverfit PE-Xc SD4+ usieciowane 
strumieniem elektronów

minimum 50 lat pracy w instalacji minimum 50 lat pracy w instalacji, żywotność rur 
nawet do 100 lat

złączki mosiężne lub PPSU o dużym zakresie średnic 
16-63 mm 

złączki PPSU o zakresie średnic 16-32 mm

parametry pracy Tmax 95°C i 10 bar; Certyfikaty DVGW, 
PZH; Zgodność z normą PN EN ISO 21003

parametry pracy Tmax 95°C i 10 bar, Certyfikaty DVGW, 
PZH; Zgodność z normą PN EN ISO 15875, DIN 4726

szybki i niezawodny w montażu, położenie  
można modyfikować poprzez nadawanie kształtu 
elastycznej rurze

bardzo szybki i niezawodny montaż o niskim ryzyku 
popełnienia błędu, nieskończone połączenie jest 
widoczne gołym okiem; „pamięć kształtu” – powrót
do fabrycznej formy przy podgrzaniu do temp.  
ok. 130°C

złączki PPSU są odporne na ekstremalne temperatury 
do 180°C, wytrzymałe na uderzenia i naprężenia
złączki mosiężne mają dodatkową zewnętrzną warstwę 
niklu, chroniącą przed korozją

złączki PPSU są odporne na ekstremalne temperatury 
do 180°C, wytrzymałe na uderzenia i naprężenia

•	 Leak Before Press – technologia zastosowana  
w złączkach mosiężnych pomaga wykryć 
niezaprasowane połączenie w trakcie  
próby ciśnieniowej;

•	 Multi Tool – możliwość zastosowania aż 5 różnych 
profili szczęk zaciskowych (TH, U, H, F, VP);

•	 podwójne uszczelki O-ring, które są zagłębione 
w korpusie i tym samym zabezpieczone przed 
uszkodzeniem

•	 Click-Hit – opatentowana technologia 
zabezpieczająca przed wyrwaniem rury, hybrydowy 
pierścień z tworzywa wzmocnionego metalową tuleją 
jest elastyczny, a jednocześnie wytrzymały i odporny 
na ekstremalne zmiany temperatury

•	 złączki nie powodują przewężenia przekroju  
i zmniejszają opory hydrauliczne 

•	 brak uszczelek typu O-ring, które mogą ulec 
uszkodzeniu przy niefachowym montażu

Ogrzewanie podłogowe, równoważenie hydrau-
liczne czy transferowe węzły mieszkaniowe – w każ-
dym z tych obszarów firma Taconova pokaże na tar-
gach innowacyjne premiery produktowe. W centrum 
zainteresowania jest jednak w tym roku nowa gama 
pomp obiegowych. Dotychczasowy asortyment 
pomp prezentowany będzie pod nową nazwą  
i w atrakcyjnym opakowaniu, ale goście zobaczą tak-
że zupełnie nowe modele TacoFlow2 Adapt o inteli-
gentnych funkcjach i ciekawych właściwościach. 
Taconova posiada w swej ofercie optymalne rozwiąza-
nia dla każdego typu systemów, począwszy od klasycz-
nego ogrzewania poprzez termikę solarną aż po cyrku-
lację ciepłej wody użytkowej. Pompy odznaczają się  

przy tym wysokim standardem technicznym i bardzo 
wysoką efektywnością. Odwiedzający targi zobaczą 
również nowe, przyszłościowe rozwiązania w zakre-
sie równoważenia hydraulicznego i centralnego pod-
grzewu wody pitnej na zasadzie przepływowej, nada-
jące się do stosowania we wszystkich rodzajach 
budynków – od domów jednorodzinnych po biurow-
ce, czy hotele. W obszarze techniki rozdzielania Taco-
nova zaprezentuje rozdzielacz obiegów grzewczych 
TacoSys Pro, spełniający najwyższe standardy tech-
niczne i gwarantujący zdecydowanie wyższy komfort, 
dzięki dwóm innowacyjnym komponentom.

Taconova zaprezentuje we 
Frankfurcie szereg nowości 
w różnych kategoriach 
produktowych. Kompletna 
ekspozycja firmy zlokalizowana 
będzie w hali 9.0, stoisko D58. 
Goście zobaczą tam nie tylko 
dopracowane rozwiązania  
w obszarze armatury, ogrzewania 
powierzchniowego i techniki 
systemowej, lecz również 
wysokowydajne pompy,  
czyli najnowszy segment  
w asortymencie Taconova. 

Taconova  
na ISH 2019

Najważniejsza tegoroczna nowość w ofercie firmy 
Taconova – wysokowydajna pompa obiegowa 
TacoFlow2 Adapt
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Tegoroczne targi ISH we Frankfurcie nad Menem 
będą wyjątkowym wydarzeniem, które według oczeki-
wań organizatorów zgromadzi rekordową liczbę ponad 
2400 wystawców, nie tylko z Niemiec, lecz również z ca-
łego świata. jak co dwa lata odwiedzający będą mieli 

możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technolo-
giami z różnych branż, jednak wspólnym tematem prze-
wodnim będzie cyfryzacja procesów w ramach inteli-
gentnego budynku. W tę konwencję doskonale wpisuje 
się prezentacja firmy SCHEll, która konsekwentnie roz-

wija systemy centralnego zarządzania inteligentną ar-
maturą elektroniczną SWS i SSC. W tym roku na sto-
isku firmy będzie można znaleźć kolejne innowacje, 
które dają jeszcze więcej korzyści zarówno właścicie-
lom i administratorom budynków, jak i instalatorom.

W stronę większej mobilności

Prezentowany już dwa lata temu przez firmę SCHEll 
system SWS wciąż ewoluuje w stronę większej kom-
pleksowości, pozwalającej na monitorowanie i za-
rządzanie pracą całych grup elementów elektro-
nicznej armatury sanitarnej, od wylewek ściennych, 
poprzez spłuczki pisuarowe, aż po natryski. Kolejną 
naturalną drogą rozwoju stało się umożliwienie in-
stalatorom szybkiego programowania funkcji sys-
temu poprzez urządzenia mobilne. Pozwala na to 
nowatorski moduł SSC Bluetooth®, który po podłą-
czeniu do armatury na podczerwień komunikuje się 
ze smartfonem czy tabletem z bezpłatną aplikacją 
SSC SCHEll, dostępną na iOS lub Android. W tym 
roku firma SCHEll zaprezentuje kolejne rozszerze-
nie systemu SSC, w postaci nowej opcji sterowania 
armaturą VITuS z elektroniką CVD Touch za pomo-
cą modułu Bluetooth®. Oznacza to, że za pośred-
nictwem smartfonu będzie można łatwo i szybko 
zaprogramować pracę wszystkich inteligentnych 
elementów armatury w budynku, zarówno stero-
wanych na podczerwień, jak i samozamykających 
z elektroniką CVD Touch.

nowe inteligentne rozwiązania

Na stoisku SCHEll nie zabraknie także zupełnie no-
wych, inteligentnych rozwiązań sanitarnych, które mają 
szansę zmienić myślenie o projektowaniu bezawaryj-
nych i bezpiecznych dla zdrowia instalacji wodnych. 

Dużymi krokami zbliżają się największe międzynarodowe targi w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania oraz instalacji 
wodnych i sanitarnych – ISH 2019. W dniach 11-15 marca na stoisku F46 w hali 4.1 firma SCHELL zaprezentuje innowacyjne i 
nowe rozwiązania w zakresie armatury elektronicznej oraz systemów zarządzania instalacją wodną.

SCHELL na targach ISH 2019 na stoisku ScHELL będą obecni 
przedstawiciele firmy, którzy 
chętnie odpowiedzą na wszelkie 
pytania i zaprezentują poszczególne 
funkcjonalności inteligentnych 
rozwiązań ScHELL. 
Zapraszamy do hali 4.1, stoisko F46!

Motywem przewodnim prezentacji firmy SCHEll na targach ISH będą inteligentne systemy SWS i SSC
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Do oferty dołączy między innymi nowa wylewka na-
ścienna SCHEll WAlIS E z sensorem podczerwieni, 
dedykowana do zastosowań w skrajnych odcinkach 
instalacji, gdzie zachodzi duże prawdopodobieństwo 
stagnacji wody. Inteligentne rozwiązanie nie tylko umoż-
liwia bezdotykową obsługę, lecz także automatycznie 
uruchamia skuteczne płukania antystagnacyjne w mo-
mencie, gdy sensor wykryje temperaturę wody mogą-
cą sprzyjać rozwoju legionelli. W kompaktowej obu-
dowie można umieścić moduł SWS do komunikacji  
z komputerem PC i systemem sterowania budynku lub 
moduł SSC, pozwalający na programowanie regular-
nych płukań antystagnacyjnych poprzez Bluetooth®.

Innowacją, która zostanie zaprezentowana po raz 
pierwszy na skalę rynku, będzie unikatowy zawór 
elektromagnetyczny łączący funkcję zapewniania 
higieny wody pitnej z ochroną przed zalaniem. roz-
wiązanie dedykowane obiektom publicznym i pół-
publicznym nie tylko realizuje zaplanowane przepłu-
kiwanie instalacji na czas nieobecności użytkowników 
np. podczas wakacji, lecz także automatycznie za-
myka dopływ wody w przypadku pęknięcia rury  
w budynku, dzięki czemu eliminuje ryzyko ewentu-
alnych strat w razie nagłej awarii. rozwiązanie moż-
na łączyć z systemem zarządzania instalacją wodną 
SWS drogą kablową lub bezprzewodową.

SCHEll Polska sp. z o.o.
ul. Długosza 42-46, 51-162 Wrocław
tel. 71 364 35 51
slawomir.chajec@schell.com.pl 
www.schell.pl
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Premierowe rozwiązanie na stoisku SCHEll: elektroniczna wylewka natynkowa WAlIS E

NFOŚiGW ogłasza dwa nowe programy

Programy Energia plus z budżetem 4 miliardów złotych 
oraz ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500 mi-
lionów złotych to dwie nowe propozycje Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na walkę ze smogiem. Pierwszy nabór wniosków o do-
tacje i pożyczki na projekty z zakresu poprawy jakości 
powietrza ruszył 1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019 r.
Oba programy skupiają się na wsparciu dla przedsięwzięć 
z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emi-
sji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spa-
lania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), 
zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsię-
wzięć mających na celu poprawę efektywności ener-
getycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, 
modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz ener-
getycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.
Beneficjentami programu Energia plus mogą być 
przedsiębiorcy, dla których przewidziano: pożyczki 
preferencyjne (w szczególnych przypadkach z możli-
wością umorzenia) oraz pożyczki na zasadach rynko-
wych, a także dotacje, ale tylko dla technologii OrC. 
Całkowity budżet tego instrumentu finansowego to 

4 mld zł. To program, który odpowiada zidentyfiko-
wanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, 
wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się 
norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych 
z rozwojem działalności biznesowej z poszanowa-
niem zasad zrównoważonego rozwoju.
Z kolei program priorytetowy ciepłownictwo  
powiatowe ma charakter pilotażowy i kierowany jest 
do przedsiębiorców produkujących energię cieplną 
na cele komunalno-bytowe, których większościowym 
udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego 
(min. 70%). Całkowity budżet programu to 500 mln zł,  
z czego 350 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy 
finansowania, a 150 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Pro-
gram ten stanowi kompleksowy instrument wsparcia 
odpowiadający zidentyfikowanym potrzebom związa-
nym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środo-
wisko prowadzonej działalności oraz dostosowywania 
do zaostrzających się norm emisyjnych polskiego sek-
tora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym.
Szczegółowy opis programów znajduje się poniżej.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
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W centrum uwagi znajdą się systemy zabudowy 
podtynkowej. Viega pokaże również szereg nowości  
i uzupełnień w zakresie technologii szybkiego i bez-
piecznego łączenia rur przez zaprasowywanie, od-
wodnień łazienkowych do pryszniców z odpływem 
na poziomie posadzki oraz systemów ochrony prze-
ciwpożarowej. 
Kolejnym ważnym tematem, którym Viega chce przy-
ciągnąć uwagę gości odwiedzających targi jest nowa 
koncepcja utrzymania jakości wody użytkowej. W tym 
celu eksperci firmy analizują instalacje wody użytko-
wej, bazując na najnowszych badaniach naukowych, 
odnoszących się do różnych aspektów tego zagad-
nienia, włączając kwestie związane z oszczędnością 
energii. Takie podejście pozwala nie tylko zagwaran-
tować najwyższą jakość wody użytkowej, lecz rów-
nież poprawić efektywność energetyczną w dużych 
instalacjach. 

Bezpieczne i ekonomiczne instalacje
Zatrudniając obecnie ponad 4000 pracowników na 
całym świecie i oferując ponad 17 000 produktów, 
grupa Viega jest jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych liderów w branży techniki instalacyjno-sanitar-
nej. Potwierdzają to nowości produktowe, które zo-
staną zaprezentowane podczas targów ISH, zapro- 
jektowane z myślą o zapewnieniu wymiernych ko-
rzyści instalatorom, projektantom i przedstawicie-
lom sieci handlowych. Na stoisku firmy jak zawsze 
będzie można zobaczyć kompletną ofertę systemo-
wą i uzyskać wszystkie potrzebne informacje tech-
niczne i handlowe.Wszystkie nowości, które zaprezentujemy pod-

czas ISH zostały opracowane po to, żeby prace in-
stalacyjne na budowie przebiegały szybciej i bez-
pieczniej, a także przekładały się na korzyści 
ekonomiczne dla wykonawców, inwestorów i użyt-
kowników” – tłumaczy Dirk Gellisch, Członek Zarzą-
du firmy Viega. „Postęp jakiego dokonaliśmy jako je-
den z wiodących światowych dostawców systemów 
instalacyjnych będzie widoczny w każdym segmen-
cie naszej oferty produktowej”. 

Podczas największych tegorocznych, 
światowych targów branżowych, 
które odbędą się we Frankfurcie 
nad Menem w dniach 11-15 marca, 
Viega zaprezentuje liczne nowości 
produktowe w zakresie systemów 
podtynkowych, techniki instalacyjnej 
i odprowadzania wody, a także 
ochrony przeciwpożarowej i izolacji 
akustycznej. Kolejny ważny obszar, 
w jakim firma zamierza podkreślić 
swoje kompetencje to rozwiązania 
służące zachowaniu najwyższej 
jakości wody użytkowej. Głównym 
celem wszystkich innowacji jest 
optymalizacja pracy i procedur 
instalacyjnych zarówno w wymiarze 
technicznym, jak i handlowym.

Innowacje firmy Viega na ISH
Szybszy, bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny montaż

VIEGA nA TArGAcH 
ISH 2019: 
HALA 4.0, STOISKO  
A44/B44/B46Przy stole montażowym na stoisku firmy Viega zawsze dużo się dzieje. również w tym roku każdy będzie mógł 

z bliska zobaczyć nowości produktowe w ofercie systemów zaprasowywanych, a także samemu wypróbować 
innowacyjne technologie 

http://www.instalreporter.pl
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Polscy wystawy targów ISH 2019 będą wspie-
rani unikatowym serwisem on-line pL catalog – 
Exhibitors from poland! To wsparcie jest szcze-
gólnie ważne przy tegorocznej edycji ISH, ponieważ 
prawie 70% wystawców zmienia swoje lokalizacje. 
Wirtualny katalog www.exhibitorsfrompoland.com 
prezentuje w jednym miejscu polskich wystawców 
największych targów na świecie. Kolejna edycja Ka-
talogu będzie miała miejsce na ISH 2019. unikato-
wy serwis skierowany jest do gości targowych po-
szukujących partnerów i kontaktów B2B z polskimi 
wystawcami konkretnych targów. 
Aplikacja jest responsywna, działa na wszystkich 
urządzeniach mobilnych. Napisana jest w języku 
angielskim. Można ją pobrać za pomocą wczytania 
kodu Qr lub po wejściu na stronę targów ISH 2019  
w Katalogu tutaj >>> 
Podczas targów ISH 2019 pojawi się kilka tysięcy ulo-
tek z informacją o Pl Catalog – Exhibitors from Po-
land ISH 2019. 
Pl Catalog – Exhibitors from Poland zawiera nie 
tylko to, co być musi, czyli listy polskich wystaw-
ców wraz z lokalizacją. Oferuje także wiele możli-
wości promocji firmy i oferty produktowej (pakiety  
BaSIc, SILVER i GoLD), a w dziale MEDIA można 
obejrzeć zdjęcia stoisk polskich wystawców z po-
przednich edycji targów.
Pl Catalog – Exhibitors from Poland to obok szero-
kiej prezentacji oferty polskich marek też miejsce, 
które buduje historię polskich wystawców najwięk-
szych światowych wydarzeniach wystawienniczych. 
Obecność na targach to tylko początek dalszego pro-
cesu. Wspólnie można zdziałać więcej.
Zapraszamy polskich wystawców ISH 2019 do 
szerokiej prezentacji oferty i firmy! 
By biznes rozwijał się jeszcze szybciej – to hasło, któ-
re przyświeca twórcom aplikacji, architektom z por-
talu Exspace.pl. 

pL catalog – Exhibitors From poland:
Website | Facebook | Kontakt

Targi ISH zmienią się w roku 2019 pod względem strukturalnym i wizualnym. 2400 wystawców, w tym wszyscy czołowi 
reprezentanci rynku i technologii z kraju i zagranicy, wystawiać będzie w dniach od 11 do 15 marca 2019 nowości  
o światowej randze. Wśród tysięcy wystawców zaprezentuje się 96 firm z Polski.

Polscy wystawcy ISH 2019  
mają swoją własną stronę! 

PL Catalog – Exhibitors from Poland ISH 2019

http://www.instalreporter.pl
http://www.exhibitorsfrompoland.com/for-visitors/fairs/ish-2019/
http://www.exhibitorsfrompoland.com/
https://www.facebook.com/exhibitorsfrompolandcom/
mailto:exspace@exspace.pl


Przejdź do wirtualnej mapy

http://ishmesseplan.de/index_en.html
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