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Deweloperski
Ranking Banków
W  XI edycji Rankingu Banków prowadzo-

nego przez Polski Związek Firm Dewe-
loperskich za najlepszych partnerów dewelo-
perzy uznali Getin Noble Bank, Grupę mBank 
oraz doceniony głównie przez mniejszych in-
westorów Bank Polskiej Spółdzielczości. 

Getin Noble Bank czwarty rok z rzędu uzy-
skał najwyższe noty badanych. Jego udział 
w  liczbie kredytów udzielonych ankietowa-
nym deweloperom wyniósł 23%. Bank ten 
specjalizuje się w finansowaniu dużych przed-
sięwzięć realizowanych w metropoliach, gwa-
rantujących wysoką stopę zwrotu z inwesty-
cji. Deweloperzy doceniają bank za elastycz-
ność i doświadczenie we współpracy z branżą. 

Na drugim miejscu w ogólnej klasyfika-
cji znalazła się Grupa mBank, która utrzyma-
ła swoją pozycję na podium. Grupa ta nie-
zmiennie cieszy się dużym zaufaniem dewe-
loperów. 

Trzecie miejsce zajął dotąd praktycznie 
niezauważalny w zestawieniu Bank Polskiej 
Spółdzielczości, zrzeszający banki spółdziel-
cze. Zdecydowało o tym uznanie wśród mniej-

szych firm deweloperskich – za dobrą współ-
pracę w trakcie realizacji projektu i elastyczne 
podejście do specyfiki poszczególnych rynków.

Aż 98% ankietowanych firm z PZFD ko-
rzystało w ubiegłym roku z finansowania ze-
wnętrznego przy realizacji projektów miesz-
kaniowych. Z zebranych danych wynika, że 
jakość usług bankowych świadczonych dewe-
loperom jest na bardzo wyrównanym pozio-
mie. Banki wykazują się dużą elastycznością 
przy obsłudze kredytów inwestycyjnych, przy 
jednoczesnym wzroście liczby udzielanych 
kredytów. Widoczna jest poprawa w kwestii 
partnerskiego podejścia banków do dewelope-
rów – skrócił się czas oczekiwania na decyzję 
co do kredytowania i do rzadkości należą sy-
tuacje, by deweloper czekał na decyzję dłużej 
niż 4 miesiące. Także zgodność wstępnych de-
klaracji z faktycznymi procedurami utrzymuje 
się na stabilnym poziomie. 

Wyniki rankingu pokazują, że rośnie kon-
kurencja między bankami, co motywuje je do 
utrzymywania wysokiej jakości usług świad-
czonych dla sektora deweloperskiego. wj

Instytut Energetyki Odnawialnej świętował ju-
bileusz 15-lecia 7 września 2016 r. na Za-

mku Ujazdowskim w Warszawie. Spotkanie 
poprowadził Grzegorz Wiśniewski, jeden z za-
łożycieli i prezes zarządu IEO, a wzięło w nim 
udział liczne grono przyjaciół i sympatyków In-
stytutu, w tym reprezentanci urzędów oraz or-
ganizacji i stowarzyszeń związanych z energe-
tyką odnawialną i ochroną środowiska.

G. Wiśniewski nie ukrywał, że obecnie ma-
my w Polsce trudny czas dla OZE i konieczne 
jest szukanie nowych rozwiązań. Przypomniał, 
że historia powstania IEO związana jest z pro-
cesem akcesji Polski do UE. W 1997 r. Ko-
misja Europejska wydała Białą Księgę „Ener-
gia dla przyszłości: odnawialne źródła energii” 
– pierwszy samodzielny dokument dot. OZE. 
Dokument ten zakładał, że do 2010 r. człon-
kowie UE uzyskają 12-proc. udział energii ze 
źródeł odnawialnych w swoich bilansach pali-
wowo-energetycznych. Komisja stworzyła wte-
dy Europejskie Centrum Energii Odnawialnej 

(EC BREC), którym zarządzała bezpośrednio 
w Polsce przez 3 lata. Następnie EC BREC zo-
stało „przeniesione” do państwowego Instytu-
tu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa (IBMER). Z inicjatywy EC BREC po-

Fot. IEO

Prof. Maciej Nowicki pogratulował Grzegorzowi 
Wiśniewskiemu i Zespołowi IEO uporu 
i niezależności politycznej i życzył, aby wreszcie 
nastały dobre czasy dla OZE Fot. IEO

wstała i została uchwalona przez rząd i sejm 
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” 
z wyznaczonymi celami OZE dla Polski na rok 
2010. Po wypełnieniu przez EC BREC zasad-
niczego zadania w 2001 roku powstał Insty-
tut Energetyki Odnawialnej jako spółka pra-
cownicza non profit. 

W wystąpieniach gości powtarzano, że 
przez te 15 lat IEO wspierało merytorycznie 
zarówno urzędy, jak i organizacje, i było ini-
cjatorem dyskusji nt. energetyki odnawial-
nej, potrzeby wdrażania stabilnych ram praw-
nych i ekonomicznych jej rozwoju i upatrywa-
nia w niej szansy na rozwój kraju, a nie tylko 
spełniania minimalnych zobowiązań unijnych. 
Goście wskazywali, że ta praca zaowocowa-
ła m.in. tym, iż coraz więcej Polaków uważa, 
że OZE są lepszym rozwiązaniem niż paliwa 
kopalne. Deklarowali także dalszą współpracę 
z IEO i sektorem energetyki odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej. 

Na zakończenie części oficjalnej spotkania 
Grzegorz Wiśniewski podziękował wszystkim 
przybyłym i w wyrazie wdzięczności podaro-
wał każdemu książkę Naomi Klein „Kapitalizm 
kontra klimat”. Waldemar Joniec
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Praktyki zakupowe 
instalatorów
Najnowszy raport Instytutu Keralla Rese-

arch na temat praktyk zakupowych insta-
latorów wskazuje, że montujący pompy cie-
pła zdecydowanie częściej niż inni fachowcy 
uczestniczą w szkoleniach i targach branżo-
wych oraz oczekują doradztwa. Kolejny waż-
ny wniosek to fakt, że są oni mało lojalni wo-
bec marek.

Instalatorzy montujący pompy ciepła 
to grupa zawodowa zdecydowanie bardziej 
skłonna do zwiększania swojej wiedzy niż in-
ni fachowcy. Większość instalatorów zajmu-
jących się instalacją pomp ciepła uczestni-
czy w szkoleniach, a ponad połowa badanych 
(54,3%) deklaruje, że bierze udział w spe-
cjalistycznych targach (np. Budma, Renex-
po, Enex). Przy zakupie pomp ciepła zdecy-
dowana większość z nich bierze pod uwa-
gę opinię sprzedawcy, co nie jest regułą na 
rynkach B2B. Wskazują oni, że podczas wy-
boru pomp i zakupu brakuje im pogłębione-
go doradztwa, ponieważ sprzedawcy nie za-
wsze są w stanie odpowiedzieć na wszystkie  
pytania. 

Dla instalatorów najważniejsza jest jakość 
montowanych pomp oraz rur i łączników. Ma-
jąc do wyboru szeroką ofertę na rynku pomp 
ciepła, nie są zbyt lojalni wobec jednej marki 
i 89% instalatorów jest gotowa zastąpić naj-
częściej montowaną markę inną. W segmen-
cie rur i łączników w ogóle nie można mówić 
o lojalności względem producentów. 

Z danych wynika, że instalatorzy o nowych 
produktach najczęściej dowiadują się na szko-
leniach i w hurtowniach. Wiedzę o nowoś-
ciach ok. 19% badanych czerpie z internetu, 
lecz są to instalatorzy pracujący nie dłużej niż 
kilka lat w branży. Z tej formy korzystają zatem 
młodzi profesjonaliści i ma miejsce stopniowa 
wymiana pokoleniowa. Autorzy raportu wska-
zują, że zmienia się także postawa klientów 
polskich instalatorów – szukają oni coraz bar-
dziej oszczędnego ogrzewania i chętniej sięga-
ją po nowoczesne rozwiązania. Głównym ka-
nałem sprzedaży pomp ciepła, rur oraz łącz-
ników są hurtownie.

Źródło: raport „Instalator techniki grzewczej o markach 
dla profesjonalistów” Instytutu Keralla Research
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W  hurtowniach Tadmar na instalatorów czekają 54 motocykle Junak M12. Za każde 1000 zł 
wydane na promocyjne produkty instalator otrzymuje jedną szansę zdobycia motocykla. 

Uczestnik loterii wskazuje jedną z 54 hurtowni firmy Tadmar i do niej będą przypisane jego szan-
se, niezależnie od miejsca złożenia zamówienia. Szanse można gromadzić do 4 grudnia 2016. 
12 grudnia z każdej hurtowni wylosowany zostanie jeden laureat. 

Tadmar działa na rynku hurtowym ponad 25 lat. Obecnie jest częścią grupy Saint-Goba-
in w Polsce. W planach ma m.in. uruchomienie działu projektowego, rozbudowę ekspozycji ła-
zienkowych i poszerzenie asortymentu w niektórych obszarach, a także uruchomienie progra-
mu kojarzenia instalatora z klientem końcowym i inwestorem.  loteriatadmar.pl

Tadmar  
rozdaje junaki
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Giełda Towarowa 
Grupy Instal-Konsorcjum

W  ramach obchodów 20-lecia działalności 
Grupa Instal-Konsorcjum zorganizowała 

I Giełdę Towarową – trzydniową prestiżową im-
prezę targowo-handlową dla kluczowych klien-
tów hurtowni Instal-Konsorcjum z całej Polski. 
Od 7 do 9 września w Hali  EXPO w Łodzi swo-
je produkty i oferty prezentowało ponad 80 pro-
ducentów współpracujących z Grupą. Przygo-
towali oni dla instalatorów – klientów hurtowni 
nowe oferty z zakresu innowacyjnych rozwią-
zań techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitar-
nej oraz odnawialnych źródeł energii.

Podczas Giełdy można było się spotkać 
z przedstawicielami największych producen-
tów i dystrybutorów w branży i kupić ich to-
wary na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. 
Wielu wystawców zaplanowało w trakcie te-
go wydarzenia premiery swoich produktów, 
dzięki czemu odwiedzający mieli możliwość 

zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami 
technicznymi. Doradcy techniczni producen-
tów urządzeń służyli pomocą na miejscu i za-
wierali nowe kontakty z instalatorami i ser-
wisantami. 

Giełdę odwiedziło ponad 2300 uczestni-
ków. Przygotowano dla nich szereg atrakcji 
i wydarzeń towarzyszących – konkursy, wy-
stępy i biesiady. W Wielkiej Loterii Instal-Kon-
sorcjum wszyscy uczestnicy, którzy w danym 
dniu Giełdy dokonali zakupu pakietów giełdo-
wych o wartości min. 12 000 zł netto, mieli 
szansę wygrania samochodu Ford Transit Con-
nect L2 z klimatyzacją i zestawem głośnomó-
wiącym. Każdego dnia na zwycięzców czekał 
Ford Transit: laureatem pierwszego dnia był 
klient firmy Sanet z Gdyni, drugiego dnia fir-
my Eko-Instal z Bydgoszczy, a trzeciego klient 
firmy Tech-Gaz z Łodzi. wj
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Danfoss w Polsce ma 25 lat

Z okazji 25-lecia działalności firmy Dan-
foss w Polsce 23 września 2016 r. w za-

bytkowym Forcie Legionów Cytadeli Warszaw-
skiej odbyła się uroczysta gala. Na uroczy-
stości gościli kluczowi klienci, interesariusze 
i przedstawiciele samorządów oraz zarząd fir-
my Danfoss. 25 firm otrzymało jubileuszowe 
wyróżnienia za najwyższe obroty z wykorzy-
staniem produktów Danfoss w ciągu ostatnie-
go ćwierćwiecza.

Danfoss był jedną z pierwszych firm za-
granicznych, które po transformacji ustrojo-
wej rozpoczęły działalność produkcyjną w Pol-
sce. Obecnie ma cztery zakłady produkcyjne: 
w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą, Tu-
chomiu pod Gdańskiem, Wrocławiu oraz Bie-
lanach Wrocławskich i zatrudnia w Polsce ok. 
1400 pracowników. Wielkość corocznej sprze-
daży klasyfikuje firmę w rankingach 500 naj-
większych przedsiębiorstw. Polska należy do 
15 największych rynków rozwojowych Dan-
foss. Ważnymi elementami strategii firmy są 
zrównoważony rozwój i troska o środowisko 

naturalne – globalnie inwestuje ona w innowa-
cje ok. 1 mld zł, co stanowi 4% jej przycho-
dów. W ciągu ostatnich 25 lat Danfoss zain-
westował w Polsce ok. 800 mln zł w fabryki 
oraz działalność rozwojowo-badawczą. Inwe-
stycje w polskie fabryki, które obejmowały 
również ich modernizację i optymalizację sy-
stemów kontrolujących wentylację, ogrzewa-
nie i chłodzenie, wpłynęły na poprawę efek-
tywności energetycznej.

Adam Jędrzejczak, prezes zarządu i dyrek-
tor generalny Danfoss Poland, prezydent Regio-
nu Europy Wschodniej, zapewnia: W dalszym 
ciągu będziemy koncentrować się na rozwoju 
rozwiązań zwiększających efektywność ener-
getyczną oraz zmniejszających emisję CO2. 
Wpłynie to w znaczący sposób na poprawę ja-
kości powietrza, którym oddychamy, czyli na-
szego zdrowia. Przyniesie korzyści społeczne 
poprzez skuteczną walkę z ubóstwem energe-
tycznym oraz spowoduje zwiększenie nowych 
miejsc pracy, zarówno w naszych zakładach, 
jak i u kooperujących z nami firm. red.

Fot. Danfoss
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Viega – connected in quality

Studenci badają  
środowisko Borów Tucholskich
Od 2 do 6 września 2016 r. w Ośrodku 

Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Bo-
rów” w Tleniu odbyła się trzecia edycja obo-
zu naukowego zorganizowanego przez Wyższą 
Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. 

W obozie uczestniczyli studenci kierun-
ków inżynieria środowiska z: WSZŚ w Tucho-
li, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Ko-
szalińskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Poli-
techniki Częstochowskiej, a  także ochrony 
środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i studenci z zagranicznych uczel-
ni partnerskich – Baszkirskiego Państwowego 
Uniwersytetu Rolniczego w Ufie, Lwowskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki 
oraz Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu 
Technicznego w Mińsku. Tradycyjnie w obo-
zie wzięli udział również uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych – laureaci organizowane-
go przez WSZŚ w Tucholi IV Ogólnopolskiego 
Turnieju Szkół EKO. Nagrody dla zwycięzców 
ufundowała firma Makita – partner strategicz-
ny uczelni. 

Celem naukowym obozu było przeprowa-
dzenie badań jakości wód jezior i rzek zlokali-
zowanych w okolicy miejscowości Tleń i okre-
ślenie na tej podstawie cywilizacyjnego wpły-
wu miejscowości na środowisko naturalne. 
Program badań obejmował pobranie próbek 
wody z wytypowanych miejsc oraz przepro-
wadzenie ich analiz fizykochemicznych. Bada-
nia zostały wykonane w laboratorium dydak-
tyczno-badawczym chemicznej analizy wód 
i gleb stanowiącym wyposażenie Katedry Che-
mii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Laboratorium zostało udostępnione specjalnie 
na potrzeby obozu naukowego jako wkład or-
ganizacyjny UMK. 

Wyniki uzyskane w trakcie badań studenci 
i uczniowie przedstawili w formie referatu na 
odbywającej się w Tleniu równolegle do obo-
zu naukowego VI Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-Technicznej „Ogrzewanie i wentyla-
cja w przemyśle i rolnictwie”. Obóz zakończył 
się pełnym sukcesem, tzn. osiągnięte zosta-

ły wszystkie cele badawcze, których realiza-
cja odbyła się z aktywnym udziałem i zaanga-
żowaniem wszystkich uczestników. Wygłoszo-
ny referat spotkał się z uznaniem słuchaczy, 
a liczne pytania z sali dowiodły, że treść pre-
zentacji zainteresowała obecnych. Wyniki ba-
dań zostaną także opublikowane w formie ar-
tykułu naukowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także te-
goroczna edycja przebiegała w bardzo dobrej 
atmosferze, której efektem było nawiązanie 
wielu nowych znajomości na gruncie nauko-
wym i towarzyskim. Sprzyjały temu towarzy-
szące obozowi atrakcje pozanaukowe, w tym 
wycieczki krajoznawcze do elektrowni wodnych 
w Żurze i Gródku. Ten obóz naukowy cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem studentów 
z całej Polski. Niestandardowa formuła oparta 
na współdziałaniu uczestników z wielu uczelni, 
a także interesująca warstwa badawcza i dobra 
organizacja są magnesem dla wielu studentów 
chętnych do powiększania swojego doświad-
czenia i dorobku  naukowego.  red.

To hasło międzynarodowej kampanii wize-
runkowej firmy Viega. Odnosi się ono nie 

tylko do obecnych produktów, ale też do hi-
storii rodzinnego przedsiębiorstwa rozwijane-
go przez kolejne pokolenia. Dziś jest jednym 

z największych dostawców na świecie w swo-
jej branży. Początki to 1899 rok i wąska ofer-
ta armatury przeznaczonej na lokalny rynek 
w okolicach miasta Attendorn w Niemczech. 
Dzisiaj firma ma dziewięć zakładów produkcyj-

nych na całym świecie, zatrudnia ponad 4000 
osób. Asortyment Viega obejmuje ok. 17 tys. 
produktów, które znajdują zastosowanie w in-
stalacjach domowych, jak również w instala-
cjach przemysłowych i przemyśle okrętowym. 
Motorem tego rozwoju było zawsze dążenie do 
innowacyjności – Viega wprowadziła na rynek 
takie kamienie milowe w technice instalacyj-
nej, jak np. połączenia zaprasowywane do rur 
miedzianych czy kształtki z profilem bezpie-
czeństwa SC-Contur. 

Viega inwestuje nie tylko w ciągłe bada-
nia i rozwój oraz nowoczesne linie produkcyj-
ne, ale także stale rozbudowuje swój zespół 
ludzi odpowiedzialnych za sprzedaż i serwis. 
Zapewniają oni fachowe wsparcie partnerom 
biznesowym od strony handlowej i projekto-
wej. Grupa Viega ma 15 centrów szkolenio-
wych w rożnych krajach na całym świecie. 
W ramach rozpoczętej we wrześniu kampa-
nii w mediach branżowych firma wskazuje na 
międzynarodowe projekty referencyjne, które 
potwierdzają jakość rozwiązań i uznanie mar-
ki na całym świecie.  mat. Viega
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Świetna wydajność i najniższe koszty eksploatacyjne
Ten niewielki van z rodziny Forda Transit ma najniższe w klasie zużycie 
paliwa, zarówno w przypadku silników benzynowych, jak i wysoko-
prężnych. Jednostka 1,5 litra Duratorq TDCi o mocy 95 KM zużywa 
3,8 l/100 km* i emituje 99 gramów CO2 na kilometr, natomiast wielokrot-
nie nagradzany silnik 1,0 litra EcoBoost zużywa 5,1 l/100 km i emituje 
115 gramów CO2 na kilometr** – to wynik o 15% lepszy od najbliższego 
rywala. Z kolei system Auto-Start-Stop pozwala zaoszczędzić paliwo.
Przeglądy serwisowe wszystkich wersji odbywają się co rok lub po 
przejechaniu 30 000 kilometrów, a konstrukcja pojazdu została opra-
cowana tak, by usprawnić wykonywanie czynności serwisowych. 
W celu obniżenia kosztów napraw powypadkowych oraz ubezpiecze-
nia, inżynierowie Forda zastosowali wieloczęściowy tylny zderzak, 
wytrzymałe elementy chroniące boczne części nadwozia oraz wysoko 
umieszczone światła z przodu i z tyłu. Samochód jest też standardowo 
wyposażony w system tankowania Ford Easy Fuel, który zapobiega 
przypadkowemu zatankowaniu pojazdu niewłaściwym paliwem.

Najlepsze możliwości transportowe
Ford Transit Courier oferuje również o 10% większą powierzchnię ładun-
kową niż bezpośredni konkurenci – za przegrodą znajduje się przedział 
o powierzchni 2,3 m3, a na wysokości podłogi można transportować 
bardzo długie przedmioty (1620 mm ze stałą przegrodą na wysokości 
podłogi, 2593 ze złożonym fotelem pasażera). Dzięki maksymalnej 
ładowności wynoszącej 660 kilogramów samochód pomieści wiele 
różnych towarów, w tym standardową europaletę. Optymalny dostęp 
do przedziału transportowego zapewniają oferowane w standardzie 
podwójne, asymetryczne tylne drzwi, otwierające się pod kątem prawie 
180 stopni. Dostępne są również pojedyncze lub podwójne przesu-
wane drzwi boczne. Wersje Kombi zapewniają miejsce dla pięciorga 
pasażerów i są wyposażone w składane (60/40) tylne siedzenia. Po 
ich złożeniu powstaje przestrzeń ładunkowa o powierzchni 1,9 m3.
Kabina pasażerska oferuje idealne warunki do prowadzenia mobilnego 
biura, m.in. pojemny schowek w konsoli centralnej, który pomieści 
dokumenty w formacie A4 lub niewielkie laptopy, umieszczoną wysoko 
półkę o pełnej szerokości oraz szufladę pod fotelem pasażera siedzą-

cego z przodu. Kierowca może też skorzystać z funkcji MyFord Dock 
pozwalającej na zamocowanie i naładowanie urządzeń przenośnych. 

Nowe systemy bezpieczeństwa i najwyższa dynamika jazdy
Ford Transit Courier wyposażono we wcześniej niedostępne w tym 
segmencie aut systemy bezpieczeństwa. Wersja Kombi ma na przykład 
kurtyny powietrzne oraz system przypominający o zapięciu pasów dla 
tylnych foteli. Elementy te są częścią rozbudowanego, standardowego 
pakietu bezpieczeństwa, który obejmuje poduszkę powietrzną kierowcy 
i pasażera oraz boczne poduszki powietrzne.
Klienci mogą również zamówić system komunikacji SYNC z funkcją 
wzywania pomocy Emergency Assistance, która w razie wypadku lub 
kolizji umożliwia bezpośrednią łączność pasażerów pojazdu z lokalnymi 
operatorami służb ratunkowych. Dostępny jest też system kontroli 
ciśnienia w ogumieniu. Montowany standardowo elektroniczny układ 
stabilizacji toru jazdy obejmuje system wspomagający ruszanie na 
wzniesieniu, kontrolę trakcji oraz układ zapobiegający przechyłowi 
i wywróceniu pojazdu.
W podwoziu zastosowano elektryczny układ kierowniczy i innowacyjne 
tylne sprężyny o różnej charakterystyce pracy, co pozwoliło uzyskać 
wiodącą w klasie dynamikę jazdy bez względu na obciążenie pojazdu. 
Sprężyny zapewniają płynne i komfortowe właściwości jezdne nawet 
bez obciążenia, przy zachowaniu zwinnego prowadzenia i dużej zwrot-
ności na zatłoczonych ulicach miasta.

Rozkręć swój biznes z niską ratą
Interesy można prowadzić na różne sposoby. Z klimatyzacją, radiem 
z Bluetooth i stacją dokującą MyFordDock można prowadzić je przy-
jemnie. Z centralnym zamkiem, przednimi światłami przeciwmgielnymi 
oraz elektrycznie sterowanymi lusterkami i szybami można prowadzić 
je bezpiecznie. A z komfortowym fotelem kierowcy z podłokietnikiem 
– wygodnie. Ale sprytny przedsiębiorca może mieć to wszystko razem
w doskonałej cenie. Ford Transit Courier Trend Van 1.0 Ecoboost 
100 KM oferowany jest teraz w promocyjnej ofercie – za 38 650 
zł netto lub 282 zł miesięcznie w  Ford Leasing Opcje. Więcej 
informacji: www.ford.pl lub FordOneCall: 22 522 27 27.

*  Dane dotyczące zużycia paliwa oraz poziomu emisji CO2 pochodzą z testów przeprowadzonych zgodne z wymaganiami aktualnej wersji dyrektywy KE 715/2007. Wyniki testów podane 
w MPG (liczba mil na galon) również odnoszą się do europejskiego cyklu pomiarowego i zostały przedstawione w galonach angielskich. Ze względu na odmienne cykle pomiarowe oraz 
przepisy dane te mogą się różnić od wyników uzyskanych w cyklach pomiarowych w innych regionach świata.

** Diesel 1,6 litra wyposażony w system Auto-Start-Stop i ogranicznik prędkości do 100 km/h (emituje 100 g/km CO2 i  zużywa 3,8 l/100 km wyłącznie z systemem Auto-Start-Stop) 
– EcoBoost o pojemności 1,0 litra wyposażony w system Auto-Start-Stop.

– najniższe w klasie zużycie paliwa i najlepsze możliwości transportowe

Kompaktowe wymiary vana i  najmniejszy promień skrętu w  klasie idealnie sprawdzają się w  zatłoczonym 
mieście. Ford Transit Courier to samochód dla firm transportowych oraz przedsiębiorców szukających pojazdu 
kompaktowego i funkcjonalnego.

FORD TRANSIT COURIER



rynekinstalacyjny.pl14

A K T U A L N O Ś C I

październik 2016

Dachologia 
w Sądzie Najwyższym w Warszawie
9 września Fundacja „Bęc Zmiana” zorgani-

zowała zwiedzanie ogrodu na dachu Sądu 
Najwyższego w ramach projektu weekendowe-
go „Dachologia”. Partnerem głównym projektu 
jest firma Geberit. 

Gmach Sądu Najwyższego znajduje się 
przy placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie. 
Budowę obiektu zakończono w 1999 r., a je-
go dach zdobi zielony ogród, co czyni go tym 
samym jednym z pierwszych budynków w Pol-
sce z ogrodem na dachu. Architektem obiektu 
był Marek Budzyński, który upamiętnił podo-
bizny swojej żony i dwóch córek w podporach 
architektonicznych – kariatydach. Wewnątrz 
znajduje się m.in. imponująca szklana klat-
ka schodowa.

Dach budynku jest w całości obsadzony ro-
ślinnością zieloną. Na co dzień jest to miejsce 

schowano np. centrale dachowe czy jednostki 
zewnętrzne klimatyzatorów. Wywiewki kanali-
zacyjne ukryto wśród zieleni, natomiast prze-
wody systemu nawadniania roślin i odwadnia-
nia dachu ukryto wśród kamieni, dzięki czemu 
jedynie miejscami są widoczne.  kr

Wzorcowe mieszkanie 
dla seniora
Starzejemy się – także jako społeczeństwo – i potrzebujemy domów 

na miarę 80- i 90-latków. Wzorcowe mieszkanie dla seniora po-
wstało w nowym bloku przy ul. Wrzeciono 2 w Warszawie w ramach 
projektu „U siebie mimo wieku”. W lokalu tym zamontowane zostały 
m.in. systemy klimatyzacyjne Daikin, które zapewniają komfort tem-
peraturowy także podczas groźnych dla starszych osób upałów oraz 
czyste powietrze, a tym samym znacznie poprawiają komfort życia. 
Mieszkanie zostało zaprojektowane tak, żeby osoby z ograniczeniami 
ruchowymi miały możliwość samodzielnego funkcjonowania – pod tym 
kątem projektowano i wyposażano wnętrza, zabudowę, instalacje i ar-
maturę. Wraz z wiekiem oczekujemy bowiem nie tylko funkcjonalnej 
przestrzeni bez barier, ale też wysokiego komfortu cieplnego, dostępu 
do czystego powietrza i skutecznej i intuicyjnej regulacji temperatury. 

Nad temperaturą i jakością powietrza wewnętrznego w mieszkaniu 
czuwa system klimatyzacyjny Daikin Multi Split. Jednostki wewnętrz-
ne umieszczone zostały w salonie, gdzie przebywa się najczęściej, oraz 
w sypialni, gdzie dostosowanie warunków temperaturowych jest bardzo 
istotne zwłaszcza przy wysokich temperaturach zewnętrznych lub bez-
senności. Ze względu na pojawiające się w podeszłym wieku choroby 
dróg oddechowych i ujawniające się alergie wziewne istotnym elemen-
tem jest zapewnienie czystego powietrza. Jest to możliwe dzięki wy-
korzystaniu urządzeń wyposażonych w filtry powietrza wysokiej klasy. 

Dla seniorów jedną z najważniejszych potrzeb jest zachowanie jak 
najdłużej samodzielności życiowej. Można to osiągnąć, tak projektując 
wnętrze mieszkania, żeby – zwłaszcza łazienka i kuchnia – nie stano-
wiło bariery, a ułatwienie. Np. w kuchni zamontowano podwieszane 

szafki ze specjalnymi szynami, aby można je było opuścić do wysoko-
ści umożliwiającej swobodne korzystanie. Droga z kuchni czy salonu 
do łazienki jest oświetlana automatycznie za pomocą czujników ru-
chu, a na całej długości zamontowano poręcz, tak aby możliwe było 
przejście bez laski czy chodzika. Aranżację łazienki przygotowała fir-
ma Geberit – w pomieszczeniu można przebywać na wózku lub z asy-
stą. Umywalka jest przestronna, a prysznic wyposażony w siedzisko. 
Na ścianach zamontowano uchwyty, a podłogi są antypoślizgowe. To-
aleta ma też funkcję bidetu.  Katarzyna Masna

odpoczynku sędziów. Dużym wyzwaniem by-
ło takie ulokowanie urządzeń do nawadniania 
zieleni na dachu i elementów instalacji went-
-klim, żeby nie zaburzały architektury ogrodu. 
Wykorzystano do tego specjalne osłony w ko-
lorze fasady budynku (zielonym). Za osłonami 

Fot. Mimo Wieku
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Zapraszamy na targi i konferencje

LISTOPAD 
 AQUATHERM Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych i Basenów, 

16–18 listopada 2016 r., Warszawa – Lentewenc, tel. 22 395 66 42, info@aquatherm-warsaw.pl, www.aquatherm-warsaw.com

GRUDZIEÑ
 Konferencja „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Materiały i technologie energooszczędne”, 7–9 grudnia 2016 r., 

Częstochowa – Politechnika Częstochowska, tel. 34 325 09 14, aujma@bud.pcz.czest.pl

 II Konferencja Szkoleniowa „Drewno – polskie OZE”, 8–9 grudnia 2016 r., Kraków – Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Człowiek 
– Środowisko – Ekonomia”, tel. 533 621 665, 600 672 250, konferencja@fcse.pl, www.fcse.pl

MARZEC
 Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja, 7–8 marca 2017 r., Warszawa – Stowarzyszenie Polska Wentylacja, tel. 22 542 43 13, 

forum@forumwentylacja.pl, www.forumwentylacja.pl

 Targi ISH, 14–18 marca 2017 r., Frankfurt n. Menem – Targi Frankfurt, tel. 22 49 43 203, www.targifrankfurt.pl

 IX Sympozjum Naukowe „Instalacje Basenowe 2017”, 15–17 marca 2017 r., Jura Krakowsko-Częstochowska – Instytut Inżynierii Wody 
i Ścieków, Politechnika Śląska, tel. 32 237 21 73, instalacje.baseny@polsl.pl i elzbieta.sawicka@polsl.pl, www.polsl.pl/Wydzialy/RIE/Strony/
konferencje.aspx

patronat medialny 
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Jakość 
z certyfikatem
Firma Lindab potwierdza oficjalnym certyfikatem każ-
dą partię systemów wentylacyjnych, które wysyła do 
klientów. Od 1 października przy zakupie rur zwijanych 
RZ, a także uszczelkowych i bezuszczelkowych kształtek 
wentylacyjnych klienci otrzymują oficjalny dokument po-
twierdzający najważniejsze właściwości mające wpływ 
na funkcjonowanie i efektywność energetyczną syste-
mów HVAC: gatunek stali, grubość stali, powłokę ocynku 

Program do izolacji
Aplikacja ArmWin firmy Armacell umożliwia przeprowadzanie precyzyjnych obliczeń m.in. 
grubości izolacji, strat ciepła i temperatury na powierzchni izolacji w procesie projektowania 
izolacji technicznych dla instalacji chłodzących, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania 
oraz kanalizacyjnych. Kalkulator dostępny jest w wersjach online, offline i na urządzenia 
mobilne (iOS, Android i BlackBerry), dzięki czemu nawet na budowie można wprowadzać 
niezbędne dane i otrzymywać wyniki analiz. Żeby obliczyć grubość izolacji zapobiegającej 
kondensacji, trzeba podać podstawowe informacje, jak np. poziom temperatur w pomiesz-
czeniach, względnej wilgotności i przewodności cieplnej oraz współczynnik przejmowania 
ciepła dla izolacji i izolowanego elementu.  Obliczenia dokonywane w aplikacji są zgodne 
z normą EN ISO 12241:2008.  mat. Armacell

Węzeł 
do modernizacji 
instalacji
Węzły TacoTherm Dual Nano 
firmy Taconova zaprojektowano 
głównie z  myślą o  moderniza-
cji mieszkań etażowych przy 
przechodzeniu z mieszkaniowych 
przepływowych gazowych pod-
grzewaczy wody na centralne 
zasilanie. Węzeł zawiera moduł 
wody ciepłej i moduł grzewczy 
z  wbudowanym rozdzielaczem 
do podłączania systemu ogrze-
wania powierzchniowego. Op-
cjonalnie możliwe jest także zasilanie ogrzewania grzej-
nikowego. Moduł ciepłej wody gwarantuje wydajność 
do 20 l/min, przy temperaturze wody grzewczej 45°C 
na odpływie i 55°C na dopływie. Węzeł może oprócz sy-
stemu dwuprzewodowego funkcjonować także w opcji 
czteroprzewodowej do zasilania z układu niskotempera-
turowego. Dzięki różnym opcjom regulacji, wymienników 
ciepła, pozycji przyłączowych i wariantów rozdzielaczy 
możliwa jest indywidualna konfiguracja węzła dostoso-
wana do konkretnego projektu budowlanego.

mat. Taconova

Odwracalne 
pompy ciepła
Firma De Dietrich oferuje nowe urządzenia – gruntowe, 
odwracalne pompy ciepła. Typoszereg GSHP zawiera 
kilka wersji: pompę bez podgrzewacza, ze zintegro-
wanym podgrzewaczem c.w.u. lub z podgrzewaczem 
z  możliwością wsparcia solarnego. Pompy GSHP są 
urządzeniami odwra-
calnymi – umożliwiają 
nie tylko zasilanie c.o. 
i  podgrzanie c.w.u., 
ale także chłodzenie 
pomieszczeń, np. po-
przez instalację ogrze-
wania podłogowego. 
Regulacja została spe-
cjalnie rozwinięta, aby 
umożliwić optymalne 
sterowanie instalacja-
mi wykorzystującymi 
różne źródła ogrzewa-
nia, np. pompa ciepła 
+ instalacja solarna, 
pompa ciepła + ko-
cioł. W większych in-
stalacjach możliwe jest również połączenie w kaskadzie 
od 2 do 10 pomp ciepła GSHP, które mogą pracować 
w trybie chłodzenia z zasobnikiem buforowym lub bez 
niego.  mat. De Dietrich

i rodzaj uszczelki. W dokumencie znajduje się również 
potwierdzenie zgodności danego elementu z okrągłym 
systemem wentylacyjnym Lindab o  najwyższej klasie 
szczelności D. mat. Lindab

Bosch Pocket 
Assistant
To rozszerzenie bezpłatnej aplikacji Bosch Toolbox – uła-
twia znalezienie odpowiedniego narzędzia lub osprzętu. 
Wystarczy uruchomić aplikację na smartfonie i zeskano-
wać opakowanie produktu lub osprzętu firmy Bosch, aby 
uzyskać dostęp do wszystkich informacji wraz z danymi 
technicznymi i wideoprezentacjami zastosowań. Dzię-
ki dostępowi do informacji o każdej porze i z każdego 
miejsca już w  momencie zakupu użytkownicy mogą 
być pewni, że włożyli do koszyka brzeszczot pasujący 
do posiadanej wyrzynarki. Bosch Pocket Assistant jest 
dostępny w Google Play Store i Apple App Store.

mat. Bosch

Grupa 
mieszająca 
Grupa mieszająca GM-WP firmy Ferro do rozdzielaczy 1” 
dla pompy o rozstawie przyłączy 130 mm GM-WP jest 
urządzeniem służącym do obniżenia temperatury czyn-
nika grzewczego w instalacjach ogrzewania płaszczy-
znowego. Składa się z czterodrogowego mieszającego 
zaworu termostatycznego Rp ¾ z  zakresem regulacji 
25–50°C, z  termometru 0–80°C oraz odpowietrznika 

do odpowietrzenia pompy. W komplecie półśrubunki do 
pompy 1½" oraz przyłącza do rozdzielacza z uszczelnie-
niem o-ring. Urządzenie pełni funkcję miejscowego ukła-
du zmieszania stosowanego dla instalacji podłogowych 
w  obrębie jednej kondygnacji. Konstrukcja i  wymiary 
grupy mieszającej umożliwiają montaż bezpośrednio do 
każdego typu rozdzielacza o rozstawie przyłączy 210 mm. 
Urządzenie ma małe gabaryty i jest proste i precyzyjne 
w regulacji.  mat. Ferro
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