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GRZEJNIK ¸AZIENKOWY ATLANTIC-NESTOR

RAYCHEM
PRZEMYS¸OWY

Jednà z ostatnich tegorocznych nowoÊci 
w katalogu ELEKTRA sà grzejniki ∏azienkowe 
z nawiewem Atlantic - NESTOR.

Grzejnik wyposa˝ony jest w:
• termostat elektromechaniczny o zakresie 5-300C
• grza∏k´ ze stali nierdzewnej o niskiej bezw∏adnoÊci 
• wy∏àcznik termiczny
• lampk´ sygnalizujàcà grzanie
• wzmocnionà obudow´ (stalowà + plastykowe boki)

Istnieje równie˝ wersja NESTOR MINUTE wyposa˝ona
w godzinny zegar!
Maksymalna moc grzejna obu grzejników to 
2000W. Grzejniki przeznaczone sà do montowania na 
Êcianie.
Ceny detaliczne netto nowych grzejników to:
NESTOR – 216 z∏
NESTOR MINUTE – 337 z∏

Uprzejmie informujemy, ˝e ELEKTRA jest autoryzowanym przed-
stawicielem i dystrybutorem na Polsk´, przewodów samoregulujàcych 
i akcesoriów amerykaƒskiej firmy RAYCHEM (vvynalazcy i najwi´kszego na
Êwiecie producenta tego typu wyrobów) do zastosowaƒ przemys∏owych.

ELEKTRA nie zosta∏a wybrana przypadkowo. JesteÊmy doskonale 
zorientowani w dziedzinie przewodów grzejnych poniewa˝ od dziesi´ciu lat
produkujemy przewody sta∏ooporowe. Nasz profesjonalizm zosta∏ 
potwierdzony certyfikatem systemu jakoÊci ISO 9002.

ZostaliÊmy przeszkoleni przez firm´ Raychem w zakresie doradztwa,
monta˝u oraz, co warto podkreÊliç, w zakresie projektowania. JednoczeÊnie
informujemy, i˝ po pó∏torarocznym, owocnym okresie wspó∏pracy naszych 
firm dotyczàcym przewodów samoregulujàcych do zastosowaƒ domowych
Raychem zaproponowa∏ nam rozszerzenie dzia∏alnoÊci o produkty do 
zastosowaƒ przemys∏owych.

Taka propozycja, wià˝e si´ z olbrzymià odpowiedzialnoÊcià. Musimy 
zdaç sobie spraw´ jak ró˝norodne dziedziny obejmuje przemys∏, jaka
odpowiedzialnoÊç spada na wykonawc´, ka˝dej inwestycji zwiàzanej 
z podtrzymaniem procesu technologicznego. Dotyczy to takich dziedzin jak: 
rafinacja, petrochemia, chemia, farmacja i ochrona zdrowia, browarnictwo 
i przemys∏ spo˝ywczy, przemys∏ celulozovy i papierniczy, zbrojeniówka, itp.
Firma RAYCHEM oferuje przewody samoregulujàce:
* konstrukcja monolityczna - przewody rodziny BTV i QTVR

I. BTV zabezpieczanie przed zamarzaniem i utrzymaniem niskich
temperatur procesowych
2. QTVR utrzymanie temperatur procesowych do 600C

* Konstrukcja w∏óknowa - przewody rodziny XTV i KTV
1. XTV zabezpieczenie przed zamarzaniem i utrzymanie temperatur
procesowych do I200C
2. KTV wysokowydajny przewód grzewczy do utrzymania temperatur
procesowych do I500C
(Przewody o konstrukcji w∏óknowej przystosowane sà do stosowania 
na instalacjach p∏ukanych parà - 20 bar o temp. do 2150C o ∏àcznym czasie 
1000 godz.)

Przewodami samoregulujàcymi RAYCHEM mo˝na wyrównaç straty 
ciep∏a w praktycznie ka˝dym procesie technologicznym w przemyÊle.

Warte podkreÊlenia jest tak˝e to, i˝ firma RAYCHEM posiada w swojej 
ofercie kompletny osprz´t do zastosowania w przemyÊle (nowoÊcià jest 
osprz´t do monta˝u na zimno skracajàcy czas monta˝u o 2/3). W Êlad za
nowoÊciami firma dba o to, aby produkty wprowadzone na ca∏ym Êwiecie 
(ponad 40 krajów) do sprzeda˝y mia∏y odpowiednie Êwiadectwa o dopu-
szczeniu ich do zastosowaƒ przemys∏owych. Wa˝nym atutem 
podkreÊlajàcym profesjonalizm amerykaƒskiej firmy jest fakt posiadania przez 
nià programów u∏atwiajàcych projektowanie i dobór materia∏ów 
potrzebnych do kompletnego, konkretnego obwodu grzewczego.

Zapraszamy Paƒstwa do nawiàzania z nami wspó∏pracy. Dysponujemy
wszelkimi materia∏ami informacyjnymi, posiadamy certyfikaty na wyroby 
firmy RAYCHEM, Êwiadczymy us∏ugi handlowe, a tak˝e kompleksowo: do-
radztwo, projektowanie, wykonanie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Struktura przewodów grzejnych o konstrukcji w∏óknowej

Struktura przewodów grzejnych o konstrukcji w∏óknowej

przewód
miedziany

samoregulujàcy,
przewodzàcy
element grzejny

izolacja
elektryczna

cynowa miedziana siatka
ochronna z wierzchnim
p∏aszczem teflonowym

przewód
miedziany

samoregulujàcy,
przewodzàcy
element grzejny

izolacja
elektryczna

cynowa miedziana siatka
ochronna z wierzchnim
p∏aszczem teflonowym
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AKWW Lublin

Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe AKWW

spó∏ka cywilna Andrzej Koz∏owski, Wies∏aw Witek

rozpocz´∏a prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej

07 grudnia I998 roku.

Obydwaj wpólnicy do momentu podj´cia

wspólnego przedsi´wzi´cia prowadzili w∏asnà

dzia∏alnoÊç gospodarczà od kilkunastu lat,

zajmujàc si´ takà samà dzia∏alnoÊcià dla jakiej 

powsta∏a AKWW tj. klimatyzacjà, wentylacjà, 

elektrycznymi systemami grzewczymi oraz 

wykonawstwem instalacji elektrycznych.

Indywidualnie wykonywaliÊmy us∏ugi w wielu

wa˝nych obiektach

L u b e l s z c z y z n y .

Powodem powstania

wspólnego podmiotu

gospodarczego by∏o

powi´kszenie poten-

cja∏u a co za tym idzie

zwi´kszenie mo˝li-

woÊci pozyskania 

intratnych zleceƒ na

us∏ugi oraz zaofero-

wanie naszym klientom

bardziej kompleksowej

obs∏ugi.

AKWW posiada punkt handlowy 

w najbardziej dost´pnym centrum budowlanym

Lublina „CENTRUM BUDOWNICTWA GALA”

gdzie prowadzona jest podstawowa cz´Êç 

handlowa firmy. AKWW posiada odbiorców na

terenie po∏udniowo-wschodniej Polski w Sta-

lowej Woli „Sta∏a Wystawa Budownictwa

Mostostal-Handel”, w Che∏mie, w ZamoÊciu 

oraz wielu odbiorców w Lublinie oraz sieç 

hurtowni elektrycznych SOLAR z Bia∏ej Podlaski. 

Prowadzimy równie˝ sta∏à wspó∏prac´ 

z instalatorami z terenu nowego województwa

lubelskiego oferujàc im preferencyjne warunki

zakupu towarów oraz podzlecajàc wykonanie 

prac zwiàzanych z wykonaniem instalacji ogrze-

wania pod∏ogowego.

Poza dzia∏alnoÊcià gospodarczà firma nasza

udziela si´ równie˝ w dziedzinie spo∏ecznej.

Wies∏aw Witek jest czlonkiem Automobilklubu

Wschodniego i bierze udzia∏ w imprezach moto-

rowych organizowanych przez Automobilklub,

Andrzej Koz∏owski jest kierownikiem drugo-

ligowej dru˝yny pi∏karek r´cznych lubelskiego

Montexu, a AKWW jest jednym ze sponsorów 

tej dru˝yny.

AKWW Lublin

Zespó∏ parkowo-pa∏acowy Jab∏onna k/Lublina.
Instalacja ochrony przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych.
Ogrzewanie pod∏ogowe w ∏azienkach i holach.

Targi Budownictwa jesieƒ 1999 - Lublin

AKWW w pe∏nym sk∏adzie Wies∏aw Witek na próbie pr´dkoÊci VIP-ów
Lublin 1999
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Energooszcz´dny
dom jednorodzinny

ECOPOLIS 1
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

jest pomys∏odawcà projektu domu jedno-
rodzinnego, który spe∏nia∏by poni˝sze za∏o˝enia:

– krótki okres realizacji
– niskie koszty inwestycyjne
– minimalny koszt eksploatacji
– zachowanie wysokiego standardu i nieza-

wodnoÊci eksploatacyjnej przyj´tych rozwiàzaƒ
technicznych.

Projekt domu najlepiej realizujàcy te warunki
powsta∏ w pracowni ECOPOLIS S.C. 
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa I.

Jest to jednorodzinny dom wolnostojàcy,
niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem
mieszkalnym o ∏àcznej pow. u˝ytkowej 103,8m2.
Projekt zak∏ada mo˝liwoÊç budowy domu 
etapami. W etapie I nale˝y zrealizowaç ca∏à 
podstawowà bry∏´ budynku z izolacjà termicznà,
roboty wykoƒczeniowe parteru z mo˝liwoÊcià
wejÊcia na poddasze, oraz roboty instalacyjne
umo˝liwiajàce zamieszkanie budynku. W etapie II
przewiduje si´ wykoƒczenie poddasza umo˝li-
wiajàce jego zamieszkanie. Dodatkowe pomie-

szczenia jak gara˝, pomieszczenie gospodarcze,
spi˝arni´ itp. mo˝na uzyskaç poprzez rozbu-
dow´ domu w II etapie wg. indywidualnego 
projektu.

Dane liczbowe
powierzchnia zabudowy 68,28 m2

powierzchnia ca∏kowita 125,25 m2

kubatura 405,80 m2

PARTER
Przedpokój 5,75 m2

Klatka schodowa 2,30 m2

¸azienka 3,94 m2

Kuchnia 12,20 m2

Pokój dzienny 16,51 m2

Pokój 10,29 m2

RAZEM 5 I ,49 m2

PI¢TRO
/zestawienie powierzchni u˝ytkowej w etapie II/
Przedpokój 2,89 m2

Klatka schodowa 2,30 m2

Sypialnia 16.84 m2

Sypialnia 10,94 m2

Sypialnia 12,40 m2

¸azienka 6.94 m2

RAZEM 52,31 m2

RAZEM
POWIERZCHNIA U˚YTKOWA - 103,8 m2

Ze wzgl´du na ograniczonà obj´toÊç 
naszego periodyku zmuszeni jesteÊmy skupiç si´
g∏ównie na zagadnieniach systemów grzewczych i
izolacji cieplnej.

Analiza wydatku mieszkaniowego dotyczàca
kosztów ciep∏a (c.o. i c.w.u.) w cenach sta∏ych
(poziom cen II kw. 1997r.) III strefa klimatyczna. 

W etapie I dom zamieszkuje rodzina 2,5 
pokoleniowa (2+2+ I ) - 5 osobowa.

Ciep∏o do ogrzania budynku uzyskuje si´ 
stosujàc grzejniki elektryczne (w analizie nie
uwzgl´dniono ciep∏a do ogrzania z kominka 
i zyski ciep∏a z suchego rurowego, gruntowego,
wymiennika ciep∏a, które przewidziano 
w projekcie).

– sprawnoÊç urzàdzeƒ do c.o. - 100%. 
Koszt energii elektrycznej wg. II taryfy - I kWh 
- 0, I179 z∏ (w godz. 22-6, I 3- I 5), wg I taryfy 
I kWh - 0,2792 z∏. Cena Êrednio wa˝ona I kWh 
do celów c.o. w ciàgu doby 0,212 z∏.

– Zapotrzebowanie na ciep∏o do celów c.o.
Standard energetyczny budynku w etapie I 
wynosi 82,0 kWh/m2 koszt ogrzania I m2

powierzchni u˝ytkowej mieszkania w sezonie
grzewczym = 16,96 z∏/m2. Âredni miesi´czny
koszt ogrzania budynku przy za∏o˝eniach j.w. 
= 72,77 z∏.

Ciep∏à wod´ u˝ytkowà uzyskuje si´ poprzez
akumulacj´ ciep∏a (podgrzewanie wody do 
temperatury 600C grza∏kà elektrycznà I0kW, 
pràd elektryczny z II taryfy) w zbiorniku 
o obj´toÊci 565 I. (wys. 2m, Êrednica - 0,6m) 
z izolacjà cieplnà o wsp. K = 0,45 W/m2K. 
W godzinach 22-6; I3-I5 woda w zbiorniku jest
podgrzewana do temperatury dy˝urnej = 600C

Na wylocie ciep∏ej wody za zbiornikiem 
o obj´toÊci 565 I zainstalowany jest elektryczny
podgrzewacz wody o obj. 80 I, który stosuje si´ 
do jej podgrzania w sytuacjach zwiàzanych 
z nadmiernym poborem wody.
– sprawnoÊç urzàdzeƒ do c.w.u. wynosi 97%
– zapotrzebowanie na c.w.u. dzi´ki zastosowaniu
wodoszcz´dnej armatury wynosi 70 I/osob´/dzieƒ
o temp. 500C (t = 450C + wody zimnej = 50C).
Koszt I kWh = 0,1179 z∏. Koszt miesi´czny ciep∏a
do celów c.w.u. = 73,51 z∏.

Etap
budowy

I
II

Pow.
ogrzewana

m2

51,5
103,8

E
KWh/m2

82,0
45,9

Miesi´czny
koszt ciep∏a

z∏

72,77
84,12

IloÊç osób
w budynku

5
5

Miesi´czny
koszt ciep∏a

z∏

73,51
73,51

Miesi´czny
koszt ciep∏a
do celów

c.o. i c.w.u.
z∏.

146,28
157,63

Ciep∏o do celów c.o. Ciep∏o do celów c.w.u. Razem
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W etapie II dom zamieszkuje rodzina 2,5
pokoleniowa j.w.

Zapotrzebowanie na ciep∏o do celów c.o. –
standard energetyczny budynku w etapie II 
wynosi – 45,87 kWh/m2a ( w system c.o. jest
w∏àczony rekuperator krzy˝owy - wymiennik 
ciep∏a powietrza usuwanego z budynku.) Koszt
ogrzewania 1 m2 pow. u˝ytkowej mieszkania w
sezonie grzewczym = 9,72 m2. Âredni 
miesi´czny koszt ogrzewania budynku przy
za∏o˝eniach j.w. = 84, 12 z∏.

Zapotrzebowanie na ciep∏o do celów c.w.u.
miesi´cznie - j.w.

Niestety w powy˝szych analizach dyspo-
nujemy tylko cenami z po∏owy 1997 roku.

Materia∏ zosta∏ opracowany na podstawie
Projektu architektoniczno-technicznego udo-
st´pnionego przez Krajowà Agencj´ Posza-
nowania Energii.

Rodzaj przegrody

Pod∏oga na gruncie

Âciany zewn´trzne

Dach stromy (lukarny)

Strop nad parterem
(stropodach)

Âciany szczytowe
i lukan (drewniane)
Okna
jednoramowe
Drzwi zewn´trzne
podwójne

Warstwy

–Szlichta cem. 4 cm
–styropian M20, 10 cm
–beton B-7,5 10 cm
–piasek 10 cm
–grunt rodzimy
–tynk cem.-wap 1.5 cm
–silikat 6NFD 25 cm
–styropian M-15, 14 cm
Nie ocieplony

–we∏na mineralna 15 cm
–Êlepa pod∏oga 2,5 cm
–we∏na mineralna 10 cm
–p∏yta g-k 1,25 cm
Nie ocieplone

Dwuszybowe

Klepkowe 4 cm x 2
+ pustka powietrzna

Wsp. K
W/m2K

0,38

0,27

0,18

1,6

1,05

Rodzaj przegrody

Pod∏oga na gruncie

Âciany zewn´trzne

Dach stromy (lukarny)

Strop nad parterem
(stropodach)

Âciany szczytowe
i lukan (drewniane)
Okna
jednoramowe
Drzwi zewn´trzne
podwójne

Warstwy

Jak w etapie 1

jak w etapie 1

–deska 2,5 cm
–we∏na mineralna
(a) 15 cm w krokwiach pod skosem
(b) 20 cm pomi´dzy j´tkami
–styropian 5 cm
–p∏yta g-k 1,25 cm
–we∏na mineralna 10 cm
jako izolacja akustyczna

–szalówka 1,9 cm
–we∏na mineralna 14 cm
Dwuszybowe

Klepkowe 4 cm x 2
+ pustka powietrzna

Wsp. K
W/m2K

0,38

0,27

(a) 0,19
(b) 0,16

0,27

1,60

1,05

Wskaênik sezonowego zapotrzebowania
na ciep∏o (energi´ koƒcowà) do ogrzewania 82,00
w standardowym sezonie grzewczym
Eo kWh/m2 * a
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciep∏o
w budynku (moc szczytowania) 2,757
QB kW

Wskaênik sezonowego zapotrzebowania
na ciep∏o (energi´ koƒcowà) do ogrzewania 45,87
w standardowym sezonie grzewczym
Eo kWh/m2 * a
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciep∏o
w budynku (moc szczytowania) 3,310
QB kW

Etap 1

Charakterystyka energetyczna budynku Ecopolis 1

Etap 11

1

2

3

4

5

6

Stan 0 + wymiennik gruntowy

Stan surowy

Stan wykoƒczeniowy wewn.

Stan wykoƒczeniowy zewn.

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

RAZEM

Etap I

7.371

25.113

7.846

9.230

12.158

2.009

63.727

Etap II

0

5.994

8.963

0

6.500

861

22.293

ogó∏em

7.371

31.107

16.784

9.230

18.658

2.870

86.020

Lp. Wyszczególnienie WartoÊç w z∏
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Pragniemy bardzo serdecznie zaprosiç 
wszystkich czytelników Goràcych WiadomoÊci 
do Poznania na Mi´dzynarodowe Targi Insta-
lacyjne INSTALACJA 2000. Jak pisaliÊmy w nr 1
GW Mi´dzynarodowe Targi Budowlane 
BUDMA ju˝ w roku 1999 uleg∏y oficjalnie
podzia∏owi na dwie imprezy: Budma - dla firm
zwiàzanych z bran˝à budowlanà i Instalacje - dla
firm zwiàzanych z bran˝à instalacyjnà. Odby∏y si´

one jednak w tym samym miejscu i terminie. Rok
2000 to ju˝ dwie ca∏kowicie odr´bne terminowo
imprezy. Targi Budma 2000 odbywaç si´ b´dà 
w terminie 18-21.01 natomiast INSTALACJA 
2000 odb´dà si´ od 8 do 11 lutego 2000 na 
terenie Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.

Stoisko ELEKTRY nr 33 znajdowaç si´ 
b´dzie w nowym pawilonie nr 8.

Pawilon nr 8 to cz´Êciowo podpiwniczona,
jednoprzestrzenna hala o konstrukcji stalowej,
wyposa˝ona w antresol´ wystawienniczà usytu-
owanà wzd∏u˝ trzech Êcian.

W pawilonie, obok innych niezb´dnych 
i gwarantujàcych jego prawid∏owà eksploatacj´
urzàdzeƒ, zainstalowano system klimatyzacji.
Obiekt dost´pny jest dla osób niepe∏no-
sprawnych. Nowy pawilon 8 b´dzie stanowi∏
swoistà ca∏oÊç w po∏àczeniu z pawilonami 7 
oraz 5. Ponadto zostanie on po∏àczony 
∏àcznikiem nadziemnym z pawilonem 9 i za jego
poÊrednictwem dalej z pawilonami 10 i 25.

Z roku na rok roÊnie powierzchnia 
wystawiennicza ELEKTRY. Na najbli˝szych 
targach na 45m2 ekspozycji firma zaprezentuje
Elektryczne Systemy Grzejne – przewody 
grzejne, maty grzejne, regulatory temperatury,
grzejniki konwekcyjne, ogrzewacze wody, 
systemy przeciwzamarzaniowe i przeciwoblo-
dzeniowe. Zostanie przedstawionych kilka inte-
resujcych nowoÊci.

Pierwsze dwa dni przeznaczone sà dla 
profesjonalistów, czyli dla osób zwiàzanych 
z bran˝à instalacyjnà, które pragnà nawiàzaç 
nowe kontakty handlowe, zapoznaç si´ z no-
wymi technologiami. Pozosta∏e dni sà adreso-
wane do du˝o szerszej grupy klientów, tzn. 
praktycznie do wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy !!!

Ukoƒczone zosta∏y prace nad grzejnikami 
ADAX wyposa˝onymi w termostaty 

przystosowane do wspó∏pracy 
z programatorami. Grzejniki posiadajà 

dodatkowy przewód sterujàcy. Jeden programator jest 
w stanie obs∏u˝yç ca∏y obiekt podzielony na kilka stref 

grzejnych. Programator wysy∏a sygna∏ obni˝enia 
temperatury do poszczególnych stref. 

W ka˝dym grzejniku temperatura obni˝ana jest 
o sta∏à wartoÊç od zadanej wczeÊniej temperatury komfortowej. 

W efekcie za pomocà jednego programatora (np. Flash Programmer) 
istnieje mo˝liwoÊç centralnego sterowania wszystkimi grzejnikami budynku

zachowujàc w ka˝dym pomieszczeniu wymaganà temperatur´. 
W przeciàgu najbli˝szych miesi´cy wprowadzone zostanà do oferty wspomniane

grzejniki zarówno w wersji elektronicznej, jak te˝ elektromechanicznej.

Szerzej na ten temat w nast´pnym numerze GW.

INSTALACJA 2000

Rozwiàzanie konkursu z nr 3

Prawid∏owe rozwiàzanie

rebusu z GW nr 3 brzmi

„PRZEWODY GRZEJNE”.

Tym razem poprawnych

odpowiedzi przysz∏o

niewiele.

Szcz´Êliwcem, który w ch∏odne wieczory b´dzie

ogrzewa∏ si´ przy grzejniku ELEKTRA

zosta∏ p. Pawe∏ Bielski z K´trzyna.

Serdecznie gratulujemy.

Stoiska ELEKTRY na wybranych Targach Poznaƒskich
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PODSUMOWANIE ROKU 1999

Jak minà∏ rok na rynku elektrycznych systemów grzewczych
i w firmie ELEKTRA?

Mijajàcy rok 1999 potwierdzi∏, ˝e dzia∏ania 
podj´te w ELEKTRZE w latach poprzednich, ze 
specjalnym wyró˝nieniem roku 1998, da∏y spo-
dziewany pozytywny efekt. Zawsze najwi´kszà wag´
przywiàzywaliÊmy do jakoÊci. Uzyskany w 1998 roku
certyfikat systemu jakoÊci ISO 9002 w zakresie 
produkcji i sprzeda˝y potwierdzi∏ czo∏owà pozycj´
ELEKTRY wÊród krajowych producentów i dystry-
butorów elektrycznych systemów grzewczych.
Równie˝ pod koniec 1998 roku uruchomiliÊmy pro-
dukcj´ nowoczesnych mat grzejnych do ogrzewania
pod∏ogowego. W bie˝àcym roku produkcja mat zosta∏a
znaczàco rozwini´ta, a iloÊç produkowanych mat 
i punktów ich sprzeda˝y stale roÊnie. Nowo-
czesnoÊç oraz najwy˝sza jakoÊç produkowanych 
i oferowanych przez nas wyrobów powoduje sta∏y
rozrost sieci sprzeda˝y w kraju.

W 1999 roku podpisaliÊmy umow´ z ame-
rykaƒskim koncernem RAYCHEM na sprzeda˝ 
w Polsce samoregulujàcych przewodów grzejnych.
Nowa generacja przewodów „inteligentnych”, które 
w zale˝noÊci od temperatury dostarczajà wi´cej lub
mniej energii cieplnej uzupe∏ni∏a naszà ofert´, 
pozwalajàc na spe∏nienie wysokich wymagaƒ 
stawianych przez wielu zachodnich inwestorów 
budujàcych w Polsce. W roku 1999 rozszerzyliÊmy
umow´ z RAYCHEMEM na przewody grzejne do 
zastosowaƒ przemys∏owych. Dzisiaj w ofercie 
ELEKTRY znajdujà si´ wszystkie najnowo-
czeÊniejsze przewody grzejne, produkowane na
Êwiecie. W przysz∏ym roku wprowadzimy na rynek
przewody samoregulujàce ELEKTRA wyprodu-
kowane w kooperacji z frmà RAYCHEM.

W koƒczàcym si´ roku uporzàdkowaliÊmy
równie˝ asortyment regulatorów temperatury
sprzedawanych przez naszà firm´. UnowoczeÊ-
niliÊmy nasz w∏asny regulator, wprowadziliÊmy do
sprzeda˝y regulatory oferowane przez RAYCHEM,
oraz sukcesywnie najlepsze i najlepiej sprzedajàce si´
regulatory oferowane sà pod markà ELEKTRA.

Rok 1999 to równie˝ rok systematycznego 
rozwoju elektrycznego ogrzewania grzejnikami aku-
mulacyjnymi. Systematyczny wzrost asortymentowy 
i iloÊciowy jest wyraênie zauwa˝alny na naszym 
rynku.

Potwierdzeniem coraz wi´kszego znaczenia 
i zaufania, jakim cieszy si´ ELEKTRA sà wygrywane
przetargi i zlecenia na dostawy i wykonawstwo prac
instalacyjnych w presti˝owych inwestycjach
budowlanych na terenie ca∏ego kraju.

Maciej Susicki
G∏ówny in˝ynier

msusicki@elektra.pl

Rok 1999 by∏ kolejnym rokiem szyb-
kiego rozwoju nowych oraz „inteligentnych”
systemów ogrzewania elektrycznego. Na 
popularnoÊci zyska∏y systemy wyposa˝one 
w elektroniczne sterowniki przystosowane 
do pracy w sieci i wspó∏pracy z programa-
torami.

Wyraênie wzros∏a ÊwiadomoÊç nabyw-
ców w stosunku do walorów elektronicznych
systemów sterowania ogrzewaniem. 
Dotyczy to przede wszystkim ogrzewania 
konwekcyjnego. W asortymencie tym udzia∏
urzàdzeƒ wyposa˝onych w termostaty 
elektroniczne si´gnà∏ 35%. Przypomn´, i˝
jeszcze dwa lata temu jedynie co dziesiàty 
grzejnik wyposa˝ony by∏ w termostat 
elektroniczny.

Rosnàca ÊwiadomoÊç u˝ytkowników 
oraz niezaprzeczalne walory samoregu-
lujàcych przewodów grzejnych RAYCHEM
(debiut listopad 1998), zaowocowa∏y w 1999
roku silnà ekspansjà w przypadku zastosowaƒ
domowych. W trakcie roku asortyment 
wzbogacony zosta∏ tak˝e o przewody 
grzejne do zastosowaƒ przemys∏owych.

Bardzo pozytywnym sygna∏em sà ciàgle
rosnàce standardy izolacji cieplnej budynków.
Jest to jeden z najwa˝niejszych czynników
warunkujàcych osiàgni´cie wysokich no-
towaƒ na rynku systemów grzewczych. Je˝eli
aktualny trend zostanie utrzymany, ogrze-
wanie elektryczne ju˝ niebawem stanie si´
groênym rywalem tradycyjnych systemów.
Sàdz´ bowiem, ˝e wraz z polepszajàcà si´ 
izolacjà cieplnà budynków, popyt na systemy
elektrycznego ogrzewania b´dzie wzrasta∏. 
Jest to wynikiem zmniejszajàcego si´ zapo-
trzebowania na energi´ cieplnà, a co za tym
idzie rosnàcej op∏acalnoÊci u˝ytkowania elek-
trycznych systemów grzewczych. Ju˝ dzisiaj
przy Êredniej izolacji cieplnej okres zwrotu 
instalacji ogrzewania gazowego w stosunku 
do elektrycznego przekracza, uwzgl´dniajàc
wartoÊç pieniàdza w czasie, 20 lat (!).

AktywnoÊç naszej firmy i naszych
Partnerów w ca∏ej Polsce oraz trafna 
koncepcja pozycjonowania produktów mia∏y

swoje odbicie w wynikach ekonomicznych
firmy oraz w umocnieniu pozycji marki 
ELEKTRA na rynku. Rok 1999 nale˝y do
najbardziej udanych w historii istnienia firmy.

Mijajàcy rok by∏ tak˝e rokiem zmian 
w zakresie dystrybucji. Dostosowywanie 
systemu sprzeda˝y jest procesem ciàg∏ym,
wynikajàcym z rozwoju naszych produktów
i naturalnego reagowania na potrzeby rynku.
Produkty pojawiajà si´ coraz cz´Êciej 
i zmieniajà si´ coraz gwa∏towniej, Klienci 
natomiast majà coraz wi´ksze wymagania 
w stosunku do ich walorów u˝ytkowych oraz
dost´pnoÊci na rynku.

Do grona naszych Partnerów do∏àczy∏y
kolejne firmy. Produkty nasze dost´pne sà 
tym samym w coraz g´stszej sieci 
dystrybucyjnej.

Rosnàcà popularnoÊcià cieszy∏o si´ nowe
rozwiàzanie logistyczne - system Paczka 
Polska. Przesy∏ka dostarczana jest bowiem 
w przeciàgu 24 godzin niezale˝nie od miejsca
przeznaczenia.

Szczególny sukces rynkowy odnios∏y
wprowadzone do sprzeda˝y w 1998 roku 
maty grzejne ELEKTRA. Nadal charakte-
ryzuje je bardzo du˝a dynamika przyrostu
sprzeda˝y, zagra˝ajàc wiodàcej pozycji 
tradycyjnych przewodów grzejnych.

Jestem przekonany, i˝ rok 2000 b´dzie
rokiem korzystnym dla ogrzewania elektry-
cznego, bogatym w nowe rozwiàzania 
i produkty, a nasz wspólny wysi∏ek 
zaowocuje dalszym wzmocnieniem pozycji 
na rynku ogrzewania elektrycznego w Polsce. 

Chcia∏bym podzi´kowaç wszystkim
Partnerom handlowym oraz Pracownikom
naszej firmy za wk∏ad pracy i zaanga˝owanie 
w osiàgni´cie postawionych celów.

Robert Desczyk
Dyrektor Marketingu i Handlu
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GORÑCY HOROSKOP NA ROK
Musisz zadbaç o kondycj´
fizycznà. Czeka Ci´ du˝o
pracy i musisz si´ do niej
odpowiednio przygotowaç.
Najlepiej zacznij uprawiaç
çwiczenia gimnastyczne na
Êwie˝ym powietrzu. Nie
przejmuj si´ z∏à pogodà, a
zw∏aszcza przemoczonymi
butami. Suszarka do butów

ADAX ST2 dost´pna w ofercie ELEKTRY sprawi, ˝e Twoje
çwiczenia b´dà systematyczne i skuteczne bez wzgl´du na
stan pogody.

Na jesieni mo˝esz wraz z
najbli˝szymi spodziewaç si´
bardzo przyjemnej podró˝y
do egzotycznych krajów.
Prawdziwe wakacje mogà
zdarzyç si´ równie˝ jesienià.
Aby po powrocie nie 
spotka∏a Was w domu 
niemila niespodzianka wy-
wo∏ana przez niskie tempe-

ratury, pami´taj aby zastosowaç do elektrycznych grzejników
konwekcyjnych programator FLASH. Nowa znajomoÊç
mo˝e zakoƒczyç si´ propozycjà matrymonialnà.

Doskona∏e samopoczucie i
dobry humor b´dzie towa-
rzyszy∏ Ci przez najbli˝szy
rok. W pracy czeka Ci´
sukces. Twój szef wreszcie
doceni twojà sumiennoÊç.
Nie pozwól aby coÊ stan´∏o
na drodze do podwy˝ki.
Wiosna i jesieƒ sprzyjajà
przezi´bieniom, wi´c w

ch∏odne dni bierz kàpiel przy grzejniku ∏azienkowym ADAX
serii VPS 1000 .

Masz problemy z partne-
rem? CoÊ nie gra? Nie 
uk∏ada wam si´ wspólne
po˝ycie. Nie za∏amuj si´,
jeszcze nic straconego. Zrób
na wiosn´ remont ∏azienki 
i zamontuj mat´ grzejnà
ELEKTRA pod pod∏ogà.
Wspólne korzystanie z ∏a-
zienki z ogrzewaniem pod∏o-

gowym dostarczy Wam wielu nowych niesamowitych
doznaƒ i prze˝yç. Nie broƒ si´ przed mi∏oÊcià. Serce 
dokonalo w∏aÊciwego wyboru.

JesteÊ zm´czony? Nie masz
na nic ochoty? Najch´tniej
zapada∏ byÊ w sen? Przera˝a
Ci´ zima - zaÊnie˝one 
podjazdy i chodniki, zamar-
zni´te rynny. Nie martw si´.
PomyÊl wczeÊniej o tym 
w przyszlym roku. Zastosuj
samoregulujàce przewody
grzejne RAYCHEM a zima

nie b´dzie Ci straszna. Poprawisz sobie samopoczucie a wol-
ny czas przeznaczysz na zawieranie nowych znajomoÊci.

Sprzyjajàcy uklad planet
pozwoli Ci wyjÊç obronnà
r´kà z najtrudniejszych
sytuacji. Staraj si´ nie burzyç
tego co zbudowa∏eÊ.
Rozwiàzania które wydawa∏y
Ci si´ nie do przyj´cia oka˝à
si´ najtrafniejsze. Pami´taj
zawsze lepiej p∏ynàç z 
pràdem. Zastosuj w swoim

nowo budowanym domu, bliêniaku, segmencie, domku 
letniskowym elektryczne ogrzewanie pod∏ogowe ELEKTRA.
Bàdê przygotowany na mi∏e zaskoczenie.

To wa˝ny rok w twoim
˝yciu. Niczego nie przegap.
Wielka mi∏oÊç, wymarzona
praca, osza∏amiajàcy sukces
sà w zasi´gu r´ki. Niestety
musisz dbaÊ o swoje zdro-
wie, szczególnie w czasie
licznych podró˝y. Pami´taj
˝eby zabieraç ze sobà 
grzejnik przenoÊny ADAX

VG 520TV Maty, zgrabny, elegancki grzejnik sprawi ˝e ktoÊ
wyjàtkowy zwróci na Ciebie uwag´.

Nowy rok zacznie si´ dyna-
micznie. Rozkwitnie ˝ycie
towarzyskie, w pracy szansa
goniç b´dzie szans´. Szykujà
si´ zmiany, wyjazdy mo˝e
przeprowadzka. Musisz na∏a-
dowaÊ akumulator ˝yciowy
s∏oƒcem i energià. W nat∏oku
spraw znajdziesz jeszcze
czas dla bliskich, których

dawno nie widzia∏eÊ, podaruj im grzejnik przenoÊny 
ELEKTRA, przy którego cieple domowym b´dziesz zawsze
mile wspominany.

Nie pozwól, by twoje myÊli
krà˝y∏y tylko wokó∏ spraw
materialnych. Spójrz na 
˝ycie z szerszej perspekty-
wy. Nie rezygnuj z realizacji
rozpocz´tych projektów,
nawet jeÊli pojawià si´
niespodziewane przeszkody.
Je˝eli budujesz dom zawsze
mo˝esz si´ skontaktowaç z

dzia∏em technicznym ELEKTRY, który pomo˝e rozwiàzaç Ci
wszystkie problemy zwiàzane z ogrzewaniem elektrycznym,
poczàwszy od projektu a˝ do wykonania nietypowych
zamówieƒ.

Choç tego nie okazujesz
marzysz o osza∏amiajàcym
sukcesie zawodowym. Teraz
jest najlepszy moment by to
osiàgnàç. Gwiazdy sprzyjajà
Twoim zamiarom! Post´-
pujàc ostro˝nie mo˝esz
straciç szans´, wi´c idê na
ca∏oÊç. Zaproponuj szefowi
przewody samoregulujàce

RAYCHEM do zastosowaƒ przemys∏owych. Osiàgniesz to,
na czym Ci najbardziej zale˝a∏o i zostawisz dobre wra˝enie.

To b´dzie najlepszy rok dla
realizacji twoich odwiecz-
nych, ˝yciowych marzeƒ.
Musisz jednak wykazaç
odwag´. Trzeba podjàç ryzy-
ko i postawiç wszystko na
jednà kart´ szczególnie, ˝e
lubisz wypoczynek na Êwie-
˝ym powietrzu i ciep∏à wod´.

DosyÊç ju˝ zimnej wody - zainstaluj na dzia∏ce 
elektryczny ogrzewacz wody CLAGE. Problemy rodzinne i
sercowe rozwià˝à si´ same. B´dzie lepiej ni˝ myÊlisz.

Warto pomyÊleç o przy-
sz∏oÊci. Zacznij nowe przed-
si´wzi´cie, planety sprzyjajà
ambitnym planom. To 
korzystny rok na zawieranie
umów i podejmowanie
zobowiàzaƒ. Twój kapita∏ to
intuicja i zdolnoÊç decy-
dowania. Mo˝esz liczyç na
szcz´Êliwy traf. Ju˝ wkrótce

pojawià si´ ciekawe pomys∏y i mo˝liwoÊci. Mo˝e jednà z nich
b´dzie zainstalowanie w domu lub w biurze nowoÊci w
ofercie ELEKTRY - grzejników ADAX z systemem 
centralnego sterowania. Stawianie w domu i w pracy na
nowe, dobre pomys∏y - pozwoli Ci wysunàç si´ na pierwszy
plan.
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