
Szanowni Pañstwo,

Trzymacie w rêku nowy biuletyn informacyjny wydany przez firmê 
ELEKTRA. Przygotowujemy go i przeznaczamy dla fachowców wszystkich 
bran¿ technicznych zwi¹zanych z eksploatacj¹, projektowaniem 
i sprzeda¿¹ elektrycznych systemów grzewczych, przesy³aniem, rozdzia³em
i u¿ytkowaniem energii elektrycznej, dla fachowców innych bran¿ (w tym 
bran¿y budowlanej), a tak¿e dla niefachowców zainteresowanych takimi 
zagadnieniami. Lekturê biuletynu polecamy szczególnie instalatorom 
instalacji energetycznych, elektrycznych, inwestorom, projektantom
i przysz³ym u¿ytkownikom systemów ogrzewania elektrycznego
w budownictwie jednorodzinnym, w sklepach, pawilonach us³ugowych
i handlowych, a tak¿e u¿ytkownikom ruroci¹gów i instalacji wodnych, 
paliwowych i gazowych nara¿onych na zamarzanie. 
Biuletyn nasz adresujemy wiêc do firm elektroinstalacyjnych, niezale¿nie od 
ich wielkoœci, dzia³aj¹cych samodzielnie i we wspó³pracy z budownictwem 

W dniach 26-29.01.99 po raz ósmy odby³y 
siê w Poznaniu Miêdzynarodowe Targi 
Budownictwa Budma . By³y to targi wyj¹tkowe
z kilku wzglêdów. Przede wszystkim by³a to 
najwiêksza impreza targowa bran¿y 
budowlanej, jak¹ kiedykolwiek zorganizowano 
w Polsce, i podobno 5-6 w Europie. By³y to 
równie¿ ostatnie targi, na których wspólnie 
wystawia³y siê firmy z bran¿y budowlanej i 
instalacyjnej.
Od roku 2000 firmy zwi¹zane z bran¿¹ 
instalacyjn¹ zaprezentuj¹ siê w póŸniejszym 
terminie na targach pod nazw¹ INSTALACJE .
Czym to wszystko by³o podyktowane? Jak 
twierdzi Pani Ma³gorzata Czubak - Kierownik 
Organizacji  Targów - to zwiêkszaj¹ca siê z roku 
na rok liczba wystawców zajmuj¹cych coraz 
wiêksz¹ powierzchniê wystawiennicz¹ zmusi³a 
organizatorów do podjêcia takiej decyzji.

Rozmiar tegorocznych targów utwierdzi³ 
organizatorów w przekonaniu o podjêciu 
s³usznej decyzji. £¹cznie na tegorocznej BUDMIE  
I INSTALACJACH  zaprezentowa³o siê 2.022 

2wystawców (18,3% wzrostu), na 72.785 m  
(39% wzrostu) powierzchni wystawienniczej. 
Bardzo dynamiczny wzrost zanotowano
w bran¿y instalacyjnej. Poni¿sze dane obrazuj¹ 
wzrost w stosunku do roku ubieg³ego:

2powierzchnia wynios³a w tym roku 15.584 m
(98,2% wzrostu) natomiast liczba wystawców 
wzros³a o 81,6%, czyli zaprezentowa³y siê 483 
firmy.
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OSTATNIA
„TAKA BUDMA ?”

ELEKTRA bierze udzia³ w BUDMIE corocznie od 1992 roku. W 
bie¿¹cym roku zaprezentowa³a siê w presti¿owym pawilonie 23. Poniewa¿ 
z roku na rok oferta firmy jest coraz bogatsza, tegoroczne stoisko 

2zajmowa³o ju¿ ponad 30m . Podstawowym produktem pozostaj¹ nadal 
przewody grzejne. ELEKTRA oferuje obecnie trzy ró¿ne konstrukcje 
przewodów, ka¿dy w 20 typowymiarach, montowane w trzech mocach 
jednostkowych, czyli 180 ró¿nych typów gotowych zestawów grzejnych. 
Oferta ta pozwala w pe³ni zaspokoiæ wszystkie standardowe wymagania 
u¿ytkowników.
dokoñczenie na stronie 2

Stoisko ELEKTRY „za piêæ dwunasta”.
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mieszkaniowym i przemys³owym, do s³u¿b zaopatrzeniowych
i remontowych odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w zak³adach 
przemys³owych i komunalnych, spó³dzielniach mieszkaniowych, firmach 
developerskich i budynkach u¿ytecznoœci publicznej. Biuletyn kierujemy 
równie¿ do firm handlowych, hurtowni, magazynów oraz detalicznych 
sklepów bran¿owych dzia³aj¹cych we wszystkich rejonach Polski. 
Mamy nadziejê na szerok¹ wspó³pracê Czytelników. Przy redagowaniu 
biuletynu jesteœmy otwarci na ró¿ne sugestie i wnioski Pañstwa, które 
mog¹ byæ interesuj¹ce zarówno dla wybranych i wyspecjalizowanych grup 
zawodowych, jak i dla amatorów zainteresowanych zagadnieniami 
u¿ytkowania energii elektrycznej.
Deklarujemy tak¿e wspó³pracê z innymi publikatorami o podobnym 
profilu. Serdecznie zapraszamy do lektury i wspó³pracy z nami.

Prezes

W³odzimierz Nyc



C I E K A W E
INWESTYCJE

WIŒNIOWY 
BUSINESS 
PARK
Architekt - Fitzroy Robinson + Partners
Inwestor - Lend Lease
Gen. Wykonawca - Bovis
Agent - DTZ Debenham Zadelhof

KONCEPCJA
Wiœniowy Business Park to ekskluzywny 

kompleks biurowy po³o¿ony wœród zieleni, na 
pograniczu Mokotowa i Ochoty. Budynki 
charakteryzuj¹ siê jednolit¹, wspó³czesn¹ 
architektur¹. Ka¿dy budynek zapewnia 
nowoczesn¹  powie rzchn iê  b iu row¹ ,  
pozwalaj¹c¹ siê dowolnie kszta³towaæ przez 
u¿ytkowników, zarówno preferuj¹cych otwart¹ 
przestrzeñ jak

Cykl „Ciekawe inwestycje” poœwiêcony jest nowym lub modernizowanym obiektom
w których zastosowano produkty oferowane przez firmê ELEKTRA.

i ma³e modu³y. Powierzchniê biur mo¿na ³¹czyæ
i dzieliæ poziomo i pionowo.

ELEKTRA W WIŒNIOWYM BUSINESS PARKU
W projekcie obiektu przewidziano 

ogrzewanie podjazdu do gara¿u o powierzchni 
2

oko³o 160 m  oraz ogrzewanie rur systemu 
przeciw-po¿arowego d³ugoœci 90 mb i rur 
kanalizacyjnych - 80 mb. Kompleksow¹ realizacjê 
tych zadañ zlecono ELEKTRZE. Dzia³ techniczny 
firmy zaj¹³ siê przygotowaniem projektu, na 
podstawie którego instalatorzy ELEKTRY jesieni¹ 
1998 r. wykonali prace monterskie. Zastosowane 
przewody grzejne ELEKTRA oraz przewody 
samoreguluj¹ce Jimi-Heat doskonale zda³y 
egzamin praktyczny podczas tegorocznej zimy.

OPIS INWESTYCJI
Wiœniowy Bussines Park powsta³ na planie 

czworok¹ta, na obszarze 7,97 hektara. Obejmuje 
on budynki o ró¿nych funkcjach komercyjnych.
W pierwszej fazie powstaj¹ cztery budynki 

2
biurowe o ³¹cznej powierzchni oko³o 22 000m .
Dla ka¿dego obiektu przewidziano m.in. parking 
podziemny i naziemny. Reprezentacyjny hol 
recepcyjny. Dwie 10-osobowe windy. Pod-
wieszane sufity ze zintegrowanym systemem 
oœwietleniowym i wentylacyjnym. Kabel 
œwiat³owodowy zapewniaj¹cy nieograniczon¹ 
liczbê linii telefonicznych.

Ekipa instalacyjna ELEKTRY w Wiœniowym
Business Parku.

OSTATNIA
„TAKA BUDMA ?”
dokoñczenie ze strony 1

Oprócz klasycznego ogrzewania pod³o-
gowego ELEKTRA przedstawi³a bardzo ciekawe 
rozwi¹zanie dogrzania lub ogrzania 
pomieszczeñ, które nie wymagaj¹ ingerencji
w pierwotnie zaprojektowan¹ strukturê pod³ogi. 
S¹ to maty grzejne ELEKTRA. Niewielka gruboœæ
(< 3 mm) umo¿liwia ich instalacjê praktycznie
w ka¿dej pod³odze. Podobnie jak w przypadku 
przewodów grzejnych na uwagê zas³uguje d³ugi 
okres gwarancyjny maty - 10 lat. Na targach 
mia³a swoj¹ nieoficjaln¹ premierê handlow¹ 

2
mata grzejna o mocy jednostkowej 160W/m ,
o której szerzej napiszemy w kolejnym wydaniu 
Gor¹cych Wiadomoœci. Mimo tego ¿e na rynku 

2
jest ju¿ od pó³ roku dostêpna mata 100W/m , 
wiele osób z niedowierzaniem przyjmowa³o 
informacjê, ¿e s¹ to nasze rodzime produkty.
Drug¹ nowoœci¹ s¹ przenoœne grzejniki 
konwekcyjne ELEKTRA, przedstawione w kilku 
wariantach, ró¿ni¹cych siê wygl¹dem zew-
nêtrznym i parametrami technicznymi.
U¿ytkownik mo¿e wybraæ grzejnik w wersji 
podstawowej - z p³ynn¹ regulacj¹ temperatury 
lub model posiadaj¹cy wielostopniow¹ redukcjê 

mocy grzejnej oraz nawiew przyspieszaj¹cy ogrzanie pomieszczenia. Zmieni³a siê oferta norweskich 
grzejników œciennych Adax. Ceny tych produktów nale¿¹ do œrednich w tej bran¿y, ale cechy grzejników 
Adax znacznie ponad tê œredni¹ wykraczaj¹. S¹ nimi miêdzy innymi unikalny piêcioletni okres 
gwarancyjny oraz szeroka gama oferowanych mocy grzejników: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 
2000 W. Dostêpne s¹ one w wersji o standardowych wymiarach (tzw. panelowe) oraz listwowez 
elektromechaniczn¹ lub elektroniczn¹ regulacj¹ temperatury oraz z mo¿liwoœci¹ stosowania, tzw. 
modu³ów oszczêdnoœciowych.

Zaprezentowano ciekawe rozwi¹zanie sterowania grzejnikami ATLANTIC. Grzejniki
z elektronicznym regulatorem temperatury posiadaj¹ mo¿liwoœæ  sterowania nawet 25 grzejnikami za 
pomoc¹ jednego urz¹dzenia, tzw. Chronokarty. ELEKTRA lansowa³a równie¿ nowoczesne 
samoreguluj¹ce przewody grzejne amerykañskiej firmy RAYCHEM. Oprócz przewodów grzejnych do 
zastosowañ "domowych", takich jak ochrona przeciwoblodzeniowa rynien, rur spustowych, 
podjazdów itp. zaprezentowano tak¿e przewody dla przemys³u . Przewody wykonywane s¹ w wersjach 
umo¿liwiaj¹cych ich stosowanie w œrodowiskach chemicznie agresywnych, a tak¿e w strefach 

zagro¿onych wybuchem.

Na koniec spostrze¿enie, które potwierdzi³o 
wielu wystawców - bardzo wzrós³ poziom 
fachowoœci targów. Jest coraz mniej osób 
przypadkowych. Wzrasta liczba zawartych 
kontraktów handlowych. Budma sta³a siê 
doborowymi targami  dla  ludzi z bran¿y 
budowlanej. Miejmy nadziejê, ¿e podobny 
charakter bêd¹ mia³y targi MTP - INSTALACJA 
2000 w dniach 08-11.02.2000.
ELEKTRA ju¿ dziœ zaprasza wszystkich zainte-
resowanych do odwiedzenia ekspozycji na 
targach INSTALACJA 2000.

Pracownicy ELEKTRY nie narzekali na brak 
zainteresowania.

GGor¹ce wiadomoœciGor¹ce wiadomoœci
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D E A L E R Z Y
ELEKTRY

KARDO
Przedsiêbiorstwo „KARDO" s.c. jest firm¹ budowlano-projektow¹ 

za³o¿on¹ w roku 1993, dzia³aj¹c¹ na terenie obecnego województwa 
podlaskiego z siedzib¹ w Bia³ymstoku .
W pocz¹tkowym okresie zajmowa³a siê ona wy³¹cznie prowadzeniem 
us³ug budowlano-projektowych w szerokim ich zakresie, tzn. od 
wykonywania stanów surowych obiektów, po ich wykañczanie. 
Prze³omowym by³ rok  1995, gdy firma poprzez Miêdzynarodowe Targi 
Poznañskie nawi¹za³a kontakt z ELEKTR¥.  Jeszcze tego samego roku (po 
przebytym szkoleniu), otrzymaliœmy Certyfikat uprawniaj¹cy nas do 
monta¿u ogrzewania pod³ogowego, podpisaliœmy umowê dealersk¹ 
dotycz¹ca sprzeda¿y przewodów grzejnych ELEKTRA i zaczêliœmy 
realizowaæ pierwsze inwestycjezwi¹zane z elektrycznym ogrzewaniem 
pod³ogowym. 
Z faktu, ¿e temat pod³óg ogrzewanych by³ swego rodzaju nowoœci¹ na 
polskim rynku, wynika³y zarówno trudnoœci, jak te¿ u³atwienia w jego 
wdra¿aniu. Trudnoœci¹ by³o przekonanie klienta do tej nowoœci, co 
wymaga³o intensywnej pracy marketingowej, tym trudniejszej, ¿e nie 
mo¿na siê by³o wykazaæ zrealizowanymi przez siebie obiektami. 
U³atwieniem natomiast by³ brak licz¹cej siê konkurencji. Obecnie nasza 
firma mo¿e pochwaliæ siê wykonaniem ogrzewania pod³ogowego w 
znanych i du¿ych obiektach na terenie ca³ego województwa podlaskiego.
Miêdzy innymi s¹ to:

...10 kwietnia 1998 roku ELEKTRA 

otrzyma³a certyfikat systemu jakoœci  ISO 

9002. Oznacza to, ¿e „...produkcja 

przewodów i zestawów grzejnych oraz 

sprzeda¿ wyrobów przemys³u elektro-

technicznego spe³nia wymagania normy 

PN-ISO 9002: 1996  na co dowodu 

dostarczy³ audit przeprowadzony przez 

Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji.”
2Koœció³ w Tykocinie - 400 m  powierzchni grzejnej.

2Cerkiew Hagia Sophia - Bia³ystok, ponad 500 m  powierzchni grzejnej.

ROCZNICA !

21. Cerkiew „Hagia Sophia" w Bia³ymstoku - powierzchnia grzewcza 500m
22. Koœció³ katolicki w Tykocinie - powierzchnia grzewcza - 400m
23. Sk³ad celny w Bobrownikach - powierzchnia grzewcza - 230m

24. CPN w E³ku - powierzchnia grzewcza - 200m
5. Restauracja na terenie firmy UNIBUD ( firma notowana na gie³dzie)

2w Bielsku Podlaskim - powierzchnia grzewcza - 90m
6. CEFARM w Bia³ymstoku - ogrzewanie rynien i rur spustowych - d³ugoœæ 
urz¹dzeñ - ok. 250 mb
S¹ tu wymienione tylko wiêksze obiekty zrealizowane przez nasz¹ firmê i 
nie ukrywamy, ¿e wiêkszoœæ realizacji to monta¿ ogrzewania 
pod³ogowego
w ³azienkach i kuchniach mieszkañ lub domów jednorodzinnych. Obecnie
w realizacji jest suszarnia w firmie HERBAPOL S.A. oraz kaplica katolicka
w Bia³ymstoku.

Wraz z dynamicznym rozwojem ELEKTRY nasza firma równie¿ notuje 
ci¹g³y wzrost obrotów. Zawdziêczamy to m.in. wprowadzeniu 
przewodów jednostronnie zasilanych oraz mat grzejnych. Aby u³atwiæ 
dostêp do wyrobów ELEKTRY, stworzyliœmy punkty dystrybucyjne na 
terenie województwa podlaskiego w by³ych miastach wojewódzkich tzn.
w SUWA£KACH i £OM¯Y. W najbli¿szym czasie zostanie otwarty sklep 
firmowy w MIÑSKU na Bia³orusi.
KARDO s.c. co roku uczestniczy w regionalnych targach budowlanych 

„FORUM BUDOWNICTWA", odbywaj¹cych siê 
w Bia³ymstoku na terenie Politechniki 
Bia³ostockiej. W tym roku równie¿ bêdziemy 
uczestniczyli w tej presti¿owej imprezie.
W roku 1998 na w/w targach otrzymaliœmy 
wyró¿nienie w kategorii „Najlepszy wyrób 
elektryczny dla budownictwa" za przewody 
grzejne ELEKTRA od Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich.

mgr in¿. Jacek Karpiesiuk
KARDO

TARGI, TARGI, TARGI ......
.

Zapraszamy do odwiedzenia targów na których zostan¹ 

zaprezentowane produkty ELEKTRY:

Szczecin BUD-GRYF  15-18.04.99  /THERMA/

Kraków
WIOSNA BUDOWLANA '99  15-18.04.99

ul. Klimeckiego 14 /ELEKTRA / Paw. S, stoisko 20 

Katowice TARGBUD  22-25.04.99  ul. Bytkowska 1b  /ZETA/

Paw. 114a, stoisko 14 42

Bia³ystok FORUM BUDOWNICTWA  6-8.05.99  ul. Wiejska 45E

Politechnika Bia³ostocka /KARDO/ Sektor C
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  18.03.99 przedstawicielstwo firmy 

RAYCHEM (USA) i ELEKTRA zorganizowa³y 

seminarium szkoleniowe - „Samo-

reguluj¹ce przewody grzejne RAYCHEM”. 

Czêœæ teoretyczn¹, w której przedstawiono 

zakres dzia³ania firmy RAYCHEM, oraz 

technologiê i zastosowanie samo-

reguluj¹cych przewodów grzejnych 

poprowadzi³ goœæ z Austrii Günter 

Hovorka. Po wyk³adzie nast¹pi³a czêœæ 

praktyczna, w czasie której uczestnicy 

w³asnorêcznie mogli wykonaæ typowe

i nietypowe po³¹czenia przewodów

i  osprzêtu.
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W 1905 roku ukaza³ siê w Warszawie wydany  
przez Gebethnera i Wolffa podrêcznik pt. 
TECHNIK. Celem wydawnictwa, jak pisz¹ 
cz³onkowie komitetu redakcyjnego, by³o 
„danie technikom polskim obszernego 
podrêcznika w jêzyku ojczystym”, a tak¿e „cel  
drugi, stokroæ mo¿e wa¿niejszy: przyczynienie 
siê do przyswojenia technicznemu jêzykowi

technicznemu jêzykowi naszemu wyrazo-
wnictwa rodzimego , d¹¿¹cego do wyplenie-
nia zeñ cudzoziemczyzny wogóle, a 
zw³aszcza niemczyzny wszechw³adnie dot¹d 
w nim panuj¹cej /.../ Czy¿ wyra¿enia jak: 
kuplunek, kuplowaæ, kolbensztanga, na 
feder i nut, bormaszyna itp. nie s¹ chwastami 
jêzyka, które corychlej wypleniæ nale¿y, 
tembardziej ¿e mo¿na je zast¹piæ wyrazami 
odrazu zrozumia³ymi, nawet dla zwyk³ego 
robotnika, a wiêc sprzêg³o, sprzêgaæ, 
t³oczysko, na wpust i wpustkê, wiertarka itp.”
W podrêczniku tym pragn¹c /.../ powo³aæ 
szerszy ogó³ do pracy nad wyrobieniem 
mo¿liwie poprawnego polskiego s³ownictwa 
technicznego” rozpisano KONKURS na 
„ulepszenie zastosowanego przez nas 
s³ownictwa”. W roku 1908 ukaza³ siê tom II 
„TECHNIKA” w którym, w przedmowie 
zosta³y og³oszone wyniki konkursu, a tak¿e 
podsumowanie kilkuletniej pracy Komitetu 
Redakcyjnego.
Dzisiaj ELEKTRA og³asza KONKURS na 
prawid³owe odgadniêcie powsta³ych na 
pocz¹tku wieku okreœleñ. Na pierwszy ogieñ 
podajemy piêæ pojêæ z elektrotechniki:

STAD£O
POJEMNIK
UPORNOŒÆ

WZNIECANIE
SPR¥D

Za poprawne zdefiniowanie powy¿szych 
okreœleñ przewidziano atrakcyjne nagrody.

K O N K U R S

GGor¹ce wiadomoœciGor¹ce wiadomoœci

SEMINARIA
S Z K O L E N I A

ELEKTRA
Dzia³ Marketingu
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel.: (0-22) 843 32 82, 843 44 32
fax: (0-22) 843 47 52
e-mail: gw@elektra.pl
Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹ lub reklam¹ prosimy
o kontakt z Tadeuszem Malinowskim - Dzia³ Marketingu
e-mail: tmalinowski@elektra.pl

Z£OTY KASK 97SREBRNY KASK 98BR¥ZOWY KASK 97SREBRNY AS’93

Gor¹ce wiadomoœciGor¹ce wiadomoœciPRZEWODY I MATY GRZEJNE,
ELEKTRONICZNE REGULATORY TEMPERATURY

SAMOREGULUJ¥CE PRZEWODY GRZEJNE

PRZEP£YWOWE OGRZEWACZE WODY

GRZEJNIKI KONWEKCYJNE

PRZENOŒNE GRZEJNIKI KONWEKCYJNE

DRUTY OPOROWE DRIVER-HARRIS

Raychem

S I E Æ D E A L E R Ó W I I N S T A L AT O R Ó W N A T E R E N I E C A £ E G O K R A J U .

Elektryczne
systemy grzejne
Elektryczne
systemy grzejne

W KOLEJNYM NUMERZE ZA MIESI¥C M.IN.:
Porównanie kosztów najpopularniejszych systemów grzewczych
z uwzglêdnieniem wartoœci pieni¹dza w czasie.

2Dlaczego warto stosowaæ matê grzejn¹ 160 W/m ?
Jak optymalnie dobraæ moc jednostkow¹ przewodów grzejnych?
Prezentacja firmy ZETA z Gliwic.
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