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Koc plażowo
-piknikowy gratis :)

Ciepła podłoga...

Trwa letnia promocja ELEKTRA, przy 
zakupie dowolnego produktu do ogrzewania 
podłogowego wraz z regulatorem ELEKTRA 
OCD5 – wysokiej jakości koc plażowo-pikni-
kowy gratis. Podbity aluminium o dużym 
rozmiarze aż 180 x 210 cm, idealny na pikniki 
z rodziną, przyjaciółmi lub jako mata na plażę. 
Promocja trwa do wyczerpania  zapasów.strona 4

I N F O R M A C J E
ELEKTRY

strona 3

Seminaria 
milenijne

ELEKTRY
R E A L I Z A C J E
ELEKTRY

N O W O Ś Ć
ELEKTRY

nowy przewód 
ELEKTRA 

®SelfTec DW F

strona 2



1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych

Samoregulujący polimer przewodzący

Izolacja z modyfikowanej poliolefiny

Ekran – folia AL/PET

Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych

Powłoka zewnętrzna z fluoropolimeru6

Budowa przewodu grzejnego 
®ELEKTRA SelfTec DW F
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Dziękujemy uczniom oraz ich 
opiekunom za wybór i odwiedziny naszej 
firmy. Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie 
uczniowie mogli powiązać zdobytą 
wiedzę teoretyczną z praktyczną.

Goście z Olkusza
W grudniu firmę ELEKTRA odwiedziła 

grupa uczniów I klasy Technikum 
Logistycznego z Olkusza. Celem 
wycieczki było poznanie rzeczywistych 
p r o c e s ó w  l o g i s t y c z n y c h  o r a z  
infrastruktury przemysłowej naszego 
zakładu produkcyjnego. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się zadania 

działu logistyki. Uczniowie mogli również 
zapoznać  s i ę  z  p r zemys łowym 
środowiskiem pracy, w tym z procesami 
konfekcjonowania, magazynowania oraz 
transportu wewnętrznego. Kierownik 
Centrum Dystrybucji przedstawił uczniom 
standardy organizacji pracy jakie 
obowiązują na terenie firmy. 

VIII Gala Inżynierów odbyła się 
29 stycznia  2016r. w sali akrobatyczno-
sportowej mieszczącej się przy ulicy 
Urszuli 14 w Zielonej Górze. 

Podobnie jak w latach ubiegłych  
gospodarzem Gali był Wydział Budow-
nictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Liczba uczestników wyniosła około 300 
osób. Wśród zaproszonych gości znalazły 
się Władze Uniwersytetu i Wydziału,  

przedstawiciele firm z branż inżynieryj-
nych przez lata związanych z Uczelnią oraz 
Wykładowcy i Studenci. 

Założeniem projektu jest propagowa-
nie idei promocji kierunków inżynierskich 
oraz integracja firm inżynieryjnych 
i środowiska akademickiego. 

Firma ELEKTRA udzieliła pomocy 
reklamowej oraz wsparcia podczas 
organizacji  imprezy.

Nowością wprowadzoną do oferty 
jest samoregulujący przewód grzejny 

®ELEKTRA SelfTec DW F w powłoce fluo-
ropolimerowej.

VIII Gala

Inżynierów 

Nowy przewód 
grzejny

®ELEKTRA SelfTec DW F

Powłoka z fluoropolimeru wykazuje 
dużą odporność na substancje chemiczne 
zarówno organiczne jak i nieorganiczne: 
ropopochodne,  kwasy i  zasady.  
Dodatkowo ten rodzaj materiału zalicza 
się  do  samogasnących. 

Przeznaczony jest do stosowania 
na zewnątrz, jak i wewnątrz rur z wodą, 
dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.  



Po raz kolejny nagrodę QUADRO 
– wybitnego architekta epoki renesansu 
zdobył Hotel PURO usytuowany tuż obok 
starego miasta w Poznaniu. 

Nagroda przyznawana jest co roku od 16 
lat za najładniejszą wpisującą się w kraj-
obraz miasta inwestycję. W hotelu 
zastosowano nowoczesną instalację 
zabezpieczenia rynien i rur spustowych 
wykonaną w oparciu o przewody samo-

®regulujące SelfTec PRO 20.

®Maty grzejne ELEKTRA SnowTec  zostały 
zainstalowane w zjazdach do garażu 
podziemnego. W odwodnieniach liniowych 
znalazły się przewody grzejne ELEKTRA  

®SelfTec PRO 33. 

Instalacja tryskaczowa w garażu pod-
ziemnym jest chroniona przez system 

®ELEKTRA SelfTec PRO 20.

Całość dopełnia ogrzewanie podłogowe 
w łazienkach wykonane za pomocą mat 
grzejnych ELEKTRA MD.
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Firma ELEKTRA kontynuuje udział 
w kolejnej edycji Seminariów Regional-
nych  cieszących się dużym zainteresowa-
niem. Spotkania  odbywają się w różnych 
miastach na terenie całego kraju. Targi 
dedykowane są dla projektantów, architek-
tów, biur projektowych. 

Firma ELEKTRA prezentuje swoje 
rozwiązania z zakresu elektrycznego 
ogrzewania podłogowego oraz ochrony 
przed śniegiem i lodem. W tym roku odbyły 
się już seminaria we Wrocławiu, Sopocie, 
Szczecinie. Kolejny cykl szkoleń w drugiej 
połowie  roku. 

Nagroda 

QUADRO



Hala Podium w Gliwicach ma spełniać 
międzynarodowe wymogi związków 
sportowych. Widownia hali będzie mogła 
pomieścić ponad 13 tys. osób. Dodatkowo 
na płycie głównej będzie mogło zmieścić 
się prawie 3 tys. osób. Ponieważ obiekt jest 
całkowicie zadaszony konieczne było wy-
konanie instalacji ochrony przed śniegiem 
i lodem na całej powierzchni dachu.

I N W E S T Y C J E
ELEKTRY
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Realizację tego zadania zlecono firmie 
ELEKTRA, która dostarczyła łącznie 73 
kilometry przewodów grzejnych 
ELEKTRA VCDR, które zostały ułożone na 

2powierzchni 9150m  (hali głównej i tre-
ningowej). Łączna moc przewodów 
wyniosła 1,6 MW.

Stałooporowe przewody ELEKTRA VCDR 
są  odporne  na  promieniowanie  
ultrafioletowe. System załączany jest przez 
automatykę reagującą na zmiany wilgoci 
i spadek temperatury.

Jest to największa inwestycja zreali-
zowana na stałooporowych przewo-
dach ELEKTRA VCDR. 

Budowa Hali Podium w Gliwicach 
to inwestycja sięgająca 
ponad 320 milionów złotych 
oraz jedna z największych hal 
widowiskowo-sportowych w Polsce. 

Hala 
w Gliwicach 

Podium

Listwy montażowe do 
przewodów grzejnych zostały 
przymocowane do połaci dachu 
poprzecznymi paskami 
tej samej membrany metodą 
termozgrzewalną, z kolei same 
przewody spięto z listwami 
opaskami plastikowymi 
o zwiększonej odporności 
na UV. 
Taki montaż daje wieloletnią 
pewność stabilności konstrukcji 
przy ekstremalnych zmianach 
pogodowych. 

Perbo Projekt, Modern Construction Systems



Dział Marketingu
ul. Kazimierza Kamińskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 843 32 82
fax: 22 843 47 52
e-mail: gw@elektra.pl

SREBRNY AS

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt 
z Działem Marketingu e-mail: marketing@elektra.pl

ZŁOTY KASK ZŁOTY 
MEDALMTP

zmiany
w typoszeregu

®Maty Grzejne ELEKTRA SnowTec Tuff

®SnowTec  400/1,5 0,6 x 1,5 0,9 310Tuff
®SnowTec  400/3,0 0,6 x 3,0 1,8 730Tuff
®SnowTec  400/4,5 0,6 x 4,5 2,7 1100Tuff
®SnowTec  400/6,0 0,6 x 6,0 3,6 1350Tuff
®SnowTec  400/7,5 0,6 x 7,5 4,5 1800Tuff
®SnowTec  400/9,0 0,6 x 9,0 5,4 2150Tuff
®SnowTec  400/10,0 0,6 x 10,0 6,0 2350Tuff
®SnowTec  400/12,0 0,6 x 12,0 7,2 2800Tuff
®SnowTec  400/14,0 0,6 x 14,0 8,4 3400Tuff
®SnowTec  400/16,0 0,6 x 16,0 9,6 3650Tuff
®SnowTec  400/18,0 0,6 x 18,0 10,8 4400Tuff

typ wymiary moc
[m x m] [W]

pow.
grzejna 

2[m ]

Przewody Grzejne ELEKTRA TuffTec™

typ długość moc
[m] [W]

TuffTec™ 30/290 9,5 290

TuffTec™ 30/640 21,0 640

TuffTec™ 30/980 33,0 980

TuffTec™ 30/1230 40,0 1230

TuffTec™ 30/1580 53,0 1580

TuffTec™ 30/1920 64,0 1920

TuffTec™ 30/2110 70,0 2110

TuffTec™ 30/2520 83,0 2520

TuffTec™ 30/2710 90,0 2710

TuffTec™ 30/3030 100,0 3030

TuffTec™ 30/3320 110,0 3320

TuffTec™ 30/3900 130,0 3900

Typoszereg przewodów grzejnych ELEKTRA 
TuffTec™ oraz mat grzejnych ELEKTRA 

®SnowTec  zarówno na napięcie 230V Tuff

jak i 400V został wzbogacony o kilka 
nowych  pozycji. 
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