
Z bardzo du˝ym zainteresowaniem
spotka∏a si´ równie˝ wentylacja z odzyskiem
ciep∏a norweskiej firmy FLEXIT. Uzupe∏nie-
niem bogatej oferty grzejników by∏y dra-
binkowe grzejniki i suszarki ∏azienkowe ELEK-
TRA. Wszystkie w/w nowoÊci przedstawione
sà obszerniej w dalszej cz´Êci Goràcych
WiadomoÊci.

Poza nowoÊciami ELEKTRA tradycyjnie
zaprezentowa∏a bardzo bogatà ofert´ zwià-
zanà z ELEKTRYCZNYMI SYSTEMAMI GRZEJ-
NYMI, w której g∏ówne miejsce zajmujà prze-
wody grzejne, maty grzejne, grzejniki prze-
noÊnie i konwekcyjne, termoregulatory, prze-
wody samoregulujàce itp. 
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TTargi INSTALEXPO 2000, które odby∏y
si´ w dniach od 6 do 9 wrzeÊna b.r. w Pa∏acu
Kultury i Nauki od lat uwa˝ane sà za jednà
z najbardziej presti˝owych imprez w bran˝y
instalacyjnej. Jednak w tym roku po raz pier-
wszy w swojej historii targi by∏y mniejsze od
poprzednich. Spowodowane by∏o to bardzo
wysokimi cenami powierzchni wystawien-
niczych. 

Na tegorocznych Targach zaprezento-
wa∏y si´ wi´c tylko najwi´ksze firmy z bran˝y.
Pomimo niepe∏nej reprezentacji rynku instala-
cyjnego IX edycj´ Targów odwiedzi∏a bardzo
podobna do zesz∏orocznej edycji liczba goÊci
– szacowana na ok. 20 tys. osób.

T e g o r o c z n à
ekspozycj´ firmy ELEK-
TRA przygotowanà
wspólnie z firmà RAY-
CHEM zdominowa∏y
nowoÊci. 

N a j w i ´ k s z à
uwag´ goÊci licznie
o d w i e d z a j à c y c h
stoisko firmy ELEK-
TRA przykuwa∏ Prze-
wód Samoregulujàcy 
ELEKTRA Sel fTec. 
Jest to pierwszy na pol-
skim rynku samoregu-
lujàcy przewód grzejny
oferowany w gotowych
zestawach, przystoso-
wany do ochrony prze-
ciwzamarzaniowej .



Samoregulujàce przewody grzejne wyzna-
czy∏y nowy kierunek rozwoju ogrzewania
elektrycznego. 

Elektra od d∏u˝szego czasu w swojej
bogatej ofercie posiada równie˝ samoregulu-
jàce przewody grzejne. Sà to przewody pro-
dukowane przez lidera i zarazem twórc´ tego
rozwiàzania – amerykaƒskà firm´ RAYCHEM. 

Samoregulujàce przewody grzejne ofero-
wane do tej pory, które mo˝na ciàç z metra
stanowià g∏ównà cz´Êç grzejnà ca∏ego za-
awansowanego systemu. Wymagajà facho-
wego zaprojektowania, wykonania po∏àczeƒ
z przewodami zasilajàcymi. Wszystkie prace
monta˝owe i pod∏àczeniowe wykonujà
przeszkolone ekipy instalacyjne. Stosowanie
przewodów samoregulujàcych, które mo˝na
ciàç z metra jest wprost idealne w przypadku

du˝ych inwestycji takich jak budynki biurowe,
obiekty przemys∏owe itp. w których istnieje
koniecznoÊç przygotowania indywidualnego
projektu. (patrz G.W. nr 5). 

Ale problemy z niebezpiecznie zwisajàcy-
mi z rynien soplami lodu, zamarzni´tymi za-
worami, pop´kanymi rurami, dotyczà równie˝
mieszkaƒców domów jednorodzinnych,
bliêniaków, segmentów i innych. Z myÊlà
o rozwiàzaniu k∏opotów takich u˝ytkowników
powsta∏ system ochrony przeciwzamarza-
niowej ELEKTRA SelfTec.

ELEKTRA SelfTec produkowany przez
firm´ ELEKTRA w kooperacji z firmà RAYCHEM

to specjalnie przygotowany samoregulujàcy
przewód grzejny zakoƒczony 3-metrowym
przewodem po∏àczeniowym z wtyczkà. Do
zestawu do∏àczona jest specjalna taÊma
monta˝owa oraz obszerna broszura informa-
cyjna zawierajàca wskazówki monta˝owe.

System ELEKTRA SelfTec z za∏o˝enia
zosta∏ przygotowany w taki sposób aby
jego zamontowanie nie sprawi∏o wi´k-
szych k∏opotów domowym majsterko-
wiczom.

ELEKTRA SelfTec przeznaczony jest
g∏ównie do ochrony elementów podatnych na
oddzia∏ywanie niskich temperatur, takich jak
rurociàgi z wodà, zawory, rynny, si∏owniki
i inne. Przewód grzejny montuje si´ za
pomocà do∏àczonych taÊm bezpoÊrednio na
chronionym elemencie. Mo˝e pracowaç
nawet na plastikowych elementach.

W ofercie dost´pnych jest osiem
zestawów o zró˝nicowanych d∏ugoÊciach –

od 1m do 20m. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
zamówienia przewodu o dowolnej d∏ugoÊci
(max 80m). Zakoƒczenie przewodu wtyczkà
umo˝liwia bezpoÊrednie pod∏àczenie do stan-
dardowej jednofazowej sieci zasilajàcej 220V. 

Eksploatacja systemu ELEKTRA
SelfTec nie obcià˝a bud˝etu domowego.
Maksymalny pobór mocy to tylko 16W na
metr d∏ugoÊci przewodu. Najwi´kszy zestaw
20-to metrowy pobiera maksymalnie 320W
czyli równowartoÊç 3 ˝arówek. W rzeczywis-
toÊci jednak pobiera znacznie mniej, ponie-
wa˝ przewód samoregulujàcy sam dosto-
sowuje wydzielanà moc cieplnà do tempera-
tury otoczenia. 

Zestawy sà ca∏kowicie bezpieczne, na
ca∏ej swojej d∏ugoÊci sà ekranowane a nast´p-
nie uziemione. Posiadajà Certyfikat Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich uprawniajàcy do
oznaczenia wyrobu znakiem jakoÊci B. System
ELEKTRA SelfTec jest jedynà tego typu ofertà
na polskim rynku!
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ELEKTRA SELFTEC
SYSTEM OCHRONY 
PRZECIWZAMARZANIOWEJ

Monta˝ przewodu wzd∏u˝ rury

Monta˝ przewodu wokó∏ rury

Monta˝ przewodu w rynnach i rurach
spustowych

Monta˝ przewodu na zaworze

Uwaga: W przypadku rur, dla których w tabeli nie podano wartoÊci skoku, przewód grzejny nale˝y umieÊciç wzd∏u˝.

2



3

Mapa ogólnopolskich wydawnictw
bran˝owych wzbogaci∏ si´ w paêdzierniku
o nowy tytu∏: kwartalnik „Pod∏ogi“. Na 64
stronach redakcja prezentuje wzornictwo,
technologie oraz rynek dywanów, wyk∏a-
dzin, pod∏óg drewnianych, paneli i p∏ytek
ceramicznych, Dziesi´ciotysi´czny nak∏ad
adresowany jest przede wszystkim do
bran˝y: producentów, importerów, han-
dlowców, wykonawców, developerów,
inwestorów indywidualnych i instytucjo-
nalnych, architektów, projektantów
wn´trz a tak˝e Êrodowisk in˝ynierskich
i naukowo-technicznych.

Redakcja stawia sobie za cel stworze-
nie forum wymiany informacji, prezenta-
cje osiàgni´ç i ofert firm zwiàzanych
z bran˝à pod∏ogowà, prezentacj´ najnow-
szych trendów i produktów, promocj´
atrakcyjnego wzornictwa oraz dostarcza-
nie kompetentnej informacji „o bran˝y dla
bran˝y“.

Firma Publikator, wydawca kwartalni-
ka „Pod∏ogi“ od kilku ju˝ lat wydaje znane
i cenione wÊród fachowców ogólnopol-
skie miesi´czniki: „¸azienk´“ i „Meble
Plus“. Wysoki poziom edytorski i meryto-
ryczny tych czasopism ka˝e nam z uwagà
przypatrywaç si´ tak˝e i tej nowej inicjaty-
wie. ˚al tylko, ˝e nie jest to miesi´cznik...

Suszarki i grzejniki ∏azienkowe to d∏ugo wyczekiwane uzupe∏nienie
bogatej oferty grzejników firmy ELEKTRA. Zosta∏y one zaprojektowane
jako wielofunkcyjne urzàdzenie grzejne dodajàce elegancji
pomieszczeniom w których pracujà. Elektryczne suszarki ∏azienkowe
ELEKTRA sà niezawodne w sezonie i poza sezonem grzejnym. Ich
odr´bnoÊç i niezale˝noÊç od istniejàcego systemu ogrzewania umo˝liwia
prac´ przez ca∏y rok, zawsze kiedy zachodzi potrzeba ich u˝ycia. Do zalet

suszarek ∏azienkowych ELEKTRA nale˝y
równie˝ ∏atwoÊç monta˝u. Suszarki i grzejniki
∏azienkowe montuje si´ na Êcianie za pomocà
specjalnych uchwytów.

Du˝à zaletà suszarek i grzejników 
ELEKTRA jest wyjàtkowo bogata oferta kolo-
rystyczna. W podstawowej wersji dost´pne sà
w kolorach bia∏ym i chromowanym jednak na
zamówienie mo˝na otrzymaç suszark´ w do-
wolnym kolorze z obszernej palety kolorów
RAL.

Suszarki i grzejniki ∏azienkowe
ELEKTRA dzi´ki specjalnej konstrukcji
nagrzewajà si´ w bardzo krótkim czasie.
Nie wyst´puje du˝a bezw∏adnoÊç, jak
w produktach wype∏nionych medium.

Grzejniki i suszarki ∏azienkowe ELEKTRA
produkowane sà w kooperacji z firmà INSTAL-
PROJEKT z W∏oc∏awka.

Adres redakcji: 
Publikator Sp. z o. o.
15-113 Bia∏ystok, ul. Andersa 38
tel. 085. 6539000, fax 085. 6539856
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WENTYLACJA rozumiana jako wymiana
powietrza zu˝ytego na Êwie˝e jest niezb´dna
do prawid∏owego funkcjonowania ka˝dego
pomieszczenia. Zapobiega nadmiernemu
zawilgoceniu Êcian, usuwa przykre zapachy
i przede wszystkim dostarcza tlen niezb´dny
do oddychania oraz wszelkich procesów
spalania gazów. 

Fakt, ˝e
wentylujàc
pomieszczenia
musimy dostar-
czyç powietrze
zewn´trze a usu-
nàç zu˝yte z wewnàtrz
sprawia, ˝e wraz z usuwanym powietrzem
tracimy ciep∏o wytworzone przez istniejàcy
system grzewczy. Ciep∏o to musimy z kolei
dostarczyç aby ogrzaç doprowadzone Êwie˝e
powietrze. To z kolei powoduje wzrost
kosztów zwiàzanych z ogrzewaniem. 

Co zatem zrobiç aby zmniejszyç
koszty zwiàzane z ogrzewaniem? Jest to
pytanie wymagajàce odpowiedzi ju˝ w trakcie
realizacji budowy obiektu. Przede wszystkim
dobrze zaizolowaç dom i zamontowaç
szczelne okna. Po drugie odpowiednio dobraç
system grzewczy. W przypadku dobrej izolacji
(tzn. ma∏ych potrzeb cieplnych) najkorzyst-
niejszym z ekonomicznego punktu widzenia
staje si´ wybór systemu niecentralnego, ∏atwo
sterowalnego ogrzewania elektrycznego. 

Istnieje jeszcze jedna metoda na znaczne
obni˝enie kosztów ogrzewania. Jest nià zas-
tosowanie urzàdzenia do wentylacji z odzy-
skiem ciep∏a. Ale zanim opiszemy korzyÊci
wynikajàce z odzysku ciep∏a niezb´dne jest
wyjaÊnienie znaczenia WENTYLACJI. 

W pogoni
za jak najlep-
szym uszczelnie-

niem domu cz´sto
zapominamy o potrze-
bie wentylacji. Jest to

konsekwencjà minionej epoki budowania
domów kiedy to nieszczelne okna i drzwi by∏y
êród∏em naturalnej wentylacji grawitacyjnej. 

Wyobraêmy sobie zatem co si´ dzieje
kiedy ze wzgl´dów czysto ekonomicznych
montujemy szczelne okna. W naturalny
sposób zamykamy jeden kana∏ wentylacji
skutkiem czego NIE MAMY WENTYLACJI
W OGÓLE. Wentylacja musi mieç dwa koƒce:
wlot i wylot. Tylko wtedy mo˝e nastàpiç wymi-
ana powietrza zu˝ytego na Êwie˝e. 

Naturalnà konsekwencjà w tym przypad-
ku jest zastosowanie wentylacji mechanicznej
która przy pomocy systemu kana∏ów wypro-
wadzajàcych i doprowadzajàcych umo˝liwi
nam wymian´ powietrza bez koniecznoÊci
okresowego wietrzenia poprzez otwieranie
okien. 

Ale skoro wyciàgamy zu˝yte, ogrzane
powietrze z wn´trza domu to dlaczego nie
ogrzaç nim Êwie˝ego, zimnego powietrza
pobieranego z zewnàtrz? Odpowiedê na to
pytanie okaza∏a si´ motorem dla skon-
struowania urzàdzenia do wentylacji mechan-
icznej z odzyskiem ciep∏a zwanego tak˝e reku-
peratorem..

CO TO JEST WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEP¸A ?

Jest to system wentylacji mechanicznej
(wyciàgowo - nadmuchowej)

sk∏adajàcy si´ z:
- jednostki wentylacyjnej z
krzy˝owym wymiennikiem

ciep∏a 
- systemu kana∏ów wyprowadza-

jàcych i doprowadzajàcych
- grza∏ek podgrzewania

wst´pnego i dogrzewania. 
- uk∏adu odprowadzenia

skropliny
- uk∏adu sterowania i kontroli 

„Sercem“ tego systemu jest krzy˝owy
wymiennik ciep∏a (rekuperator). Sk∏ada si´ on
z szeregu aluminiowych p∏ytek po∏o˝onych
blisko siebie. W kasecie wymiennika ciep∏a
zimne powietrze zewn´trzne i ciep∏e powie-
trze odprowadzane przechodzà obok siebie
„krzy˝ujàc si´“, lecz nie wchodzàc w bez-
poÊredni kontakt. Dzi´ki temu oko∏o 60%
ciep∏a powietrza odprowadzanego prze-
chodzi do powietrza doprowadzanego.
Dodatkowo sterowany termostatem element
grzejny dba o to, by powietrze doprowadzane
mia∏o po˝àdanà temperatur´. Powietrze to
jest t∏oczone przez kana∏y do pokojów i sy-
pialni. Z kolei zu˝yte powietrze z kuchni,
∏azienek i WC jest zasysane i odprowadzane
systemem kana∏ów poprzez wymiennik
krzy˝owy (gdzie nast´puje oddawanie ciep∏a)
na zewnàtrz budynku przez wylot dachowy
lub Êcienny.

Je˝eli przyjmiemy, ˝e ciep∏o tracone
przez wentylacj´ w szczelnym domu wynosi
ok. 40 % to oznacza, ˝e przy zastosowaniu
rekuperatora mo˝emy odzyskaç 60 % z 40 %
czyli 24 % ciep∏a traconego ∏àcznie. A to
oznacza, ˝e nasze rachunki za media grzew-
cze b´dà o blisko 1/4 ni˝sze !!!

LEPSZE POWIETRZE
WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEP¸A
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System ten jest najszerzej rozpowszech-
niony w krajach Skandynawii, które jed-
noczeÊnie przodujà w produkcji tych urzàdzeƒ
stosujàc najnowoczeÊniejsze osiàgni´cia
naukowe w dziedzinie wentylacji i odzysku
ciep∏a. Wiodàcym producentem tego typu
urzàdzeƒ jest norweska firma FLEXIT® której
produkty majà ugruntowanà pozycje w wielu
europejskich krajach (Niemcy, Francja). Firma
FLEXIT® produkuje kompletne systemy wenty-
lacji obejmujàce szeroki wachlarz jednostek
wentylacyjnych (wydajnoÊç od 150 m3/h do
5000 m3/h), systemy kana∏ów oraz szerokà
gam´ automatyki w zakresie sterowania i kon-
troli temperatury i przep∏ywu powietrza. Do
szczególnych zalet rekuperatorów FLEXIT®

nale˝y opatentowany przez tà firm´ uk∏ad
kontroli przeciwzamarzaniowej Thermo/hu-
midistat®. Najistotniejszà cz´Êcià tego syste-
mu jest czujnik temperaturowo-wilgotno-
Êciowy znajdujàcy si´ w kasecie wymiennika.
Mierzy on jednoczeÊnie dwie cechy powietrza:
wilgotnoÊç i temperatur´ (stan powietrza)
i w zale˝noÊci od stanu w∏àcza/wy∏àcza
grza∏k´ podgrzewania wst´pnego. Zapobiega
to niebezpieczeƒstwu zamarzni´cia skropliny
w kasecie wymiennika ciep∏a. 

Jednà z najistotniejszych zalet stosowa-
nia rekuperatorów FLEXIT® jest jakoÊç dostar-
czanego powietrza uzyskiwana dzi´ki zas-
tosowaniu odpowiednich filtrów. Rekupera-
tory FLEXIT® posiadajà w standardzie bardzo
wysokiej jakoÊci filtry (EU 3 po stronie
wyciàgu, EU 3 jako filtr wst´pny dla filtra EU 7
– wykonujàcego w∏aÊciwe filtrowanie – po
stronie nadmuchu) Filtr EU 7 zatrzymuje ok.
97 % czàsteczek wi´kszych od 0,5 µ

(1µ = 1/1000 mm) czyli bakterii, py∏ków
kwiatowych, czàsteczek popio∏u powsta∏ego
przy spalaniu itp. Dla osób ze sk∏onnoÊciami
do alergii lub do szczególnych zastosowaƒ
(jak np. gabinety lekarskie) produkowane sà
filtry o jeszcze wy˝szej klasie – EU 8, EU 9. 

Funkcja filtrowania sprawia, ˝e do
pomieszczeƒ nie trafiajà substancje mogàce
mieç niekorzystny wp∏yw na nasze zdrowie,
urod´ lub mogàce wywo∏ywaç ró˝nego
rodzaju alergie. JakoÊç powietrza ma równie˝
wp∏yw na nasze samopoczucie i zdolnoÊç
koncentracji co jest szczególnie wa˝ne przy
uczeniu si´, wyt´˝onej pracy umys∏owej czy
wykonywaniu precyzyjnych prac wymagajà-
cych skupienia. 

Podsumowujàc: znaczenie wentylacji
w naszym ˝yciu przy obecnym systemie
budowy domów jest bardzo istotne. Ze
wzgl´dów ekonomicznych oczywistym staje
si´ fakt, ˝e powinniÊmy w miar´ mo˝liwoÊci
stosowaç wentylacj´ z odzyskiem ciep∏a, która
zapewnia nam równie˝ wysokà jakoÊç dostar-
czanego powietrza. Do tego powinniÊmy
mieç równie˝ mo˝liwoÊç ∏atwego sterownia
i kontroli bez koniecznoÊci obs∏ugi urzàdzenia
w miejscu jego instalacji. Je˝eli przyjrzymy si´
dok∏adnie rekuperatorom FLEXIT® zauwa-
˝ymy, ˝e rozwiàzujà one wszystkie wymie-
nione problemy. 

1. Powietrze zewn´trzne
2. Powietrze doprowadzane
3. Wyciàg
4. Wylot

M1 Wentylator powietrza 
doprowadzanego

M2 Wentylator powietrza 
odprowadzanego

F1 Filtr wyciàgu
F2 Filtr powietrza 

doprowadzanego

VV Kaseta wymiennika
BT Termostat

przeciwpo˝arowy
OT Termostat przegrzania
VE Element dogrzewania
VF Element ogrzewania 

wst´pnego
T1 Miernik temperatury 

i wilgotnoÊci
T2 Miernik temperatury 

i wilgotnoÊci powietrza 
doprowadzanego 

Wyciàg

Âwie˝e powietrze

Nawiew Êwie˝ego powietrza
Wyrzut zu˝ytego powietrza

WENTYLACJA 
Z ODZYSKIEM CIEP¸A 
jest to system wentylacji 
mechanicznej 
(wyciàgowo – nadmuchowej) sk∏ada-
jàcy si´ z:
– jednostki wentylacyjnej 

z krzy˝owym wymiennikiem ciep∏a 
– systemu kana∏ów wyprowadzajà-

cych i doprowadzajàcych
– grza∏ek podgrzewania wst´pnego i

dogrzewania
– uk∏adu odprowadzenia 

skropliny
– uk∏adu sterowania i kontroli 

„Serce“ systemu – krzy˝owy wymiennik ciep∏a (rekuperator)

Osoby zainteresowane wentylacjà z odzyskiem ciep∏a FLEXIT 
prosimy o kontakt z p. Arturem Watrasem 

ELEKTRA tel.: (0-22) 843 32 82; 843 44 32; 0 502 312 610
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Cykl „ciekawe inwestycje“ zagoÊci∏ ju˝ na sta∏e na ∏amach
GORÑCYCH WIADOMOÂCI. Wyjàtkowych i nietypowych obiektów
w których zainstalowano ogrzewanie ELEKTRA jest coraz wi´cej
i w miarà naszych mo˝liwoÊci b´dziemy je przedstawiaç.

W aktualnym numerze prezentujemy dwie.

W okresie jesiennym
odbywa si´ wiele imprez tar-
gowych na których nie mo˝e
zabraknàç systemów grze-
jnych ELEKTRA.

Przedstawiamy migawki
z wybranych targów. 

Klasztor Ojców Paulinów na
Jasnej Górze – duchowa stoli-
ca Polski, gdzie ogrzewanie
pod∏ogowe refektarza o pow.
260 m2 wykona∏a krakowska
firma ZRE

Obiekt mieszkalny w Grecji.
(na  wzgórzu) 
Jeden z wielu 

w jakim grecka firma 
THERMOPAT 

zainstalowa∏a elektryczne
ogrzewanie pod∏ogowe 

ELEKTRA

W Katowicach Elektr´
reprezentowa∏a firma
ZETA. 

LUBLINKATOWICE

Z Lublina materia∏y
przes∏a∏a nam firma

AKWW.
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Elektrotermia jest firmà produkcyjno -
us∏ugowo - handlowà obs∏ugujàcà klientów
na terenie ca∏ej Polski. JesteÊmy obecni na
rynku od 1961 roku, poczàtkowo jako firma
prywatna in˝. Adama Podobiƒskiego, a od
1988 roku jako spó∏ka cywilna. W okresie
naszej dzia∏alnoÊci osiàgn´liÊmy liczb´ ok.
2000 realizacji instalacji grzewczych.

W latach 60-tych rozpocz´liÊmy pro-
dukcj´ ogrzewaczy akumulacyjnych o mocach
1-4 kW, które jeszcze do dzisiaj pracujà nieza-
wodnie. W tym roku wymieniono nasze
ogrzewacze akumulacyjne w KoÊciele Maria-
ckim po ponad trzydziestu latach pracy. 

Produkujemy równie˝ ogrzewacze kon-
wekcyjne dla których mamy opracowany sys-
tem sterowania temperaturà pomieszczeƒ,
dajàcy ok. 30% oszcz´dnoÊci energii (Hotel
pod Ró˝à). Obecnie wdra˝amy do produkcji
nowy model ogrzewacza akumulacyjnego,
który posiada znakomite parametry tech-
niczne potwierdzone badaniami laborato-
ryjnymi.

W 1990 roku zostaliÊmy oficjalnym
przedstawicielem handlowym szwedzkiej
firmy KANTHAL, producenta drutów opo-
rowych oraz specjalistycznych wysokotem-
peraturowych elementów grzejnych. W opar-
ciu o technologi´ i materia∏y firmy KANTHAL
produkujemy grza∏ki rurkowe i opaskowe,
równie˝ na indywidualne zamówienie Klienta.

Uruchomione w 1999 roku nowe Biuro
Handlowe oferuje szeroki asortyment
urzàdzeƒ grzewczych : grzejniki akumulacyjne
i konwekcyjne w tym produkowane przez
ELEKTR¢, bojlery, ogrzewacze przep∏ywowe,
kurtyny powietrzne, nawil˝acze, nagrzewnice
oraz klimatyzatory.

Od paru lat wspó∏pracujemy z ELEKTRÑ
sprzedajàc i montujàc u naszych Klientów
maty grzewcze i przewody grzejne do ogrze-
wania pod∏ogowego i przeciwoblodze-
niowego.

Posiadajàc wieloletnie doÊwiadczenie
pomagamy naszym Klientom w rozwiàzywa-
niu ich problemów dotyczàcych tematyki
grzejnictwa elektrycznego.

Najbardziej dynamicznie rozwijajàcym si´
dzia∏em firmy jest automatyka klimatyzacji.
WykonaliÊmy i uruchomiliÊmy systemy auto-
matyki w takich obiektach jak: Hale firmy
Maspex, budynek Poczty Polskiej, hala serwisu
Mercedes Benz Krzysztof Kapera, TP S.A.,
dom handlowy Galeria.

W zakresie instalatorstwa elektrycznego
zrealizowaliÊmy m.in. Salon Wystawowy
Mercedes, Salon Audi i Volkswagena, pawilon
handlowy Nomi, Centrum Kultury ˚ydowskiej,
sieç Handlobanków, NFI Warszawa, restaura-
cja KFC-Geant. Obecnie pracujemy przy
budowie budynku biurowego Mercedesa,
gdzie zostanie zainstalowany pierwszy
w Polsce na takà skal´ system sterowania
oÊwietleniem HELIO - firmy Philips wraz
z oprogramowaniem.

Co roku uczestniczymy w targach
ELTARG w Katowicach.

mgr in˝. Ewa Ko∏omyjska
wspó∏w∏aÊciciel firmy

ELEKELEKTROTERMIATROTERMIA

Elektrotermia S.C.
Biuro Handlowe: 

30-214 Kraków, ul. Mackiewicza 5
Tel.: 12/415 75 22 lub 23, 

fax: 12/ 415 42 40



#

Bardzo prosimy o wpisanie do diagramu odpowiedzi na poni˝sze pytania, które utworzà has∏o. 
Ka˝dy kto przeÊle do firmy ELEKTRA kartk´ pocztowà z prawid∏owym has∏em do 30 listopada weêmie udzia∏
w losowaniu grzejnika przenoÊnego ELEKTRA BV 990.

1. „... ∏azienkowa ELEKTRA“ 
– nowoÊç sezonu

2. w naszej ofercie np.: ELR-10
3. np.: styropian, we∏na mineralna,

poliuretan.
4. marka rekuperatorów dost´pnych 

w ofercie firmy ELEKTRY
5. „... grzejna“
6. „... konwekcyjny“ np. ADAX
7. firma ta wynalaz∏a samoregulujàce

przewody grzejne

Rozwiàzanie konkursu 
z nr 5 Goràcych WiadomoÊci
Samoregulujàce przewody grze-
jne oferowane przez ELEKTR¢
zabezpieczajà przed zamarzni´-
ciem wyp∏ywajàcà wod´ spod
coko∏u warszawskiej Syrenki na
rynku Starego Miasta. Nagrod´
w postaci grzejnika przenoÊ-
nego ELEKTRA wygra∏ p. Marcin
Zarzycki z Pruszkowa.

Gratulujemy !

Prezentujemy materia∏y otrzymane przez internet od naszego instalatora p. Janusza
˚o∏àdzia z Poznania. Bardzo Dzi´kujemy. Zapraszamy Paƒstwa do wspó∏pracy.

Podzi´kowania

KONKURS


