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30 lat działalności, tyle minęło już 
od założenia przez 2 młodych inżynie-
rów firmy ELEKTRA.

Jubileusz został zwieńczony ukończe-
niem procesu inwestycyjnego nowego 
budynku biurowego oraz  kompleksu pro-
dukcyjno-magazynowego. 1 stycznia br., 
ELEKTRA przeniosła się z dotychczasowej 
siedziby w Warszawie do Ożarowa 
Mazowieckiego, gdzie mieścił się dotych-
czasowy zakład produkcyjny.

Nowa siedziba firmy ELEKTRA to nie 
tylko biurowiec, to także nowoczesna 
przestrzeń sprzyjająca kreatywnej pracy. 
Zaprojektowana została zgodnie z naj-
nowszymi trendami w zakresie materia-
łowym i technologicznym, przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych. Nowa 
s iedziba to również zwiększone 
możliwości produkcyjne oraz nowoczesny 
magazyn wysokiego składowania.

N O W O Ś Ć
ELEKTRY

P R O P O Z Y C J A
ELEKTRY
I N W E S T Y C J E
ELEKTRY

Przewód 
grzejny
ELEKTRA 
BET

www.elektra.pl

Budynek biurowy zaprojektowała 
pracownia Meteor Architects z Białego-
stoku. Powierzchnia użytkowa nowo 
wybudowanej części biurowo-magazy-

2nowej  to  2550  m .

Nie zabrakło oczywiście akcentów 
firmowych – budynek posiada ogrzewanie 
antyoblodzeniowe  dachu i rynien, a nad 
bezpieczeństwem komunikacji przed 
biurowcem czuwa niezawodne ogrzewa-
nie ciągów komunikacyjnych oparte na 

®matach  SnowTec .
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Czujnik wilgoci 
i temperatury
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ETOG-56T
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Jednodrutowa żyła grzejna

Izolacja z XLPE

Ekran – 2 x ocynowany drut miedziany

Ekran - folia AL/PET

Powłoka zewnętrzna z PVC
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Czas to pieniądz, to stare powiedzenie 
jest tak samo aktualne dzisiaj. Gra ono 
w procesie inwestycyjnym decydującą 
rolę, a warunki atmosferyczne mogą w 
znacznym stopniu pokrzyżować plany 
inwestora i wykonawców. Jak się okazuje 
temperatura jest czynnikiem decydującym 
o jakości betonu. Zbyt niska temperatura 
ma negatywny wpływ na wiązanie 
zaprawy. Spadek temperatury niesie ze 
sobą ryzyko zamarznięc ia  wody 
wchodzącej w skład świeżo wbudowa-
nego betonu i uszkodzenie mechaniczne 
związane ze zwiększeniem (o ponad 9%) 
objętości w trakcie zamarzania. 

Zmarznięcie powierzchni betonu oraz 
brak wiązania w ujemnych temperaturach 
to  ko le jne  negatywne z jawiska  
pojawiające się podczas nawet krótko-
trwałych wahnięć temperatury. 

Firmy budowlane broniły się przed tym 
zjawiskiem ogrzewając miejsca wokół 
wylewanego elementu w zimowych 
warunkach wykorzystując nagrzewnice 
gorącego powietrza. Niestety ta metoda 
jest bardzo kosztowna, gdyż z jednej 
strony wymaga ogrzania kubaturowo 
dużych elementów, a z drugiej jest 
niezmiernie wrażliwa na niedbalstwo i na 

nowy przewód grzejny
ELEKTRA BET

wpływ czynników zewnętrznych np. 
wiatru. O wiele skuteczniejszym 
sposobem zabezpieczenia właściwych 
warunków sezonowania betonu jest 
instalacja przewodów do ochrony betonu 
przed niską temperaturą.

Wykonuje się ją razem z pracami 
zbrojeniowymi. Przewody grzejne 
specjalnej konstrukcji ELEKTRA BET są 
gotowymi do układania zestawami 
grzejnymi. Składają się z przewodu 
grzejnego zakończonego przewodem 
zasilającym z hermetyczną wtyczką. 
P r z e z n a c z o n e  s ą  d o  m o n t a ż u  
bezpośrednio na zbrojeniu. Wspomagają 
proces wiązania od środka objętości 
betonu. Dodatkowo charakteryzują się 
łatwym montażem, nie wymagają 
transformatorów i specjalnego zasilania, 
nie wymagają budowania dodatkowych 
konstrukcji zamkniętych, nie wymuszają 
ogrzewania całych pomieszczeń, kubatur 
oraz dają możliwość utrzymania jak 
najlepszej temperatury pielęgnacji 
betonu.

Przewody wykorzys tywane są  
jednokrotnie i po zakończonym procesie 
pielęgnacji betonu, stanowią część 
struktury zbrojenia. 

Największą inwestycją w Polsce 
zbudowaną mimo nieprzychylnej aury 
jest budynek SkyTower we Wrocławiu, 
gdzie zostało zainstalowanych 
60 kilometrów przewodów 
do ochrony przed niską temperaturą.

Największą inwestycją w Polsce 
zbudowaną mimo nieprzychylnej aury 
jest budynek SkyTower we Wrocławiu, 
gdzie zostało zainstalowanych 
60 kilometrów przewodów 
do ochrony przed niską temperaturą.
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Przewody Grzejne ELEKTRA BET 
optymalna temperatura 

pielęgnacji betonu
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Doprowadzenie 
do zamarznięcia 
mieszanki betonowej 
przed uzyskaniem 
mrozoodporności 
może mieć katastrofalne 
skutki dla uzyskania 
właściwej (pełnej) 
wytrzymałości betonu 
co prezentują dwa 
powiązane ze sobą 
wykresy. 

Na pierwszym z nich pokazane są 
temperatury i czas wiązania betonu w 
funkcji wytrzymałości. Z wykresu jasno 
wynika, że mieszanka betonowa bez 
dodatków dojrzewająca w temperaturze 
nawet +5°C nigdy nie osiągnie pełnej 
wytrzymałości co ma ogromne znaczenie 
dla betonów konstrukcyjnych. Jednocześ-
nie wykres informuje, że beton dojrzewa 
najlepiej w temperaturze ok. 20°C.

Drugi  wykres prezentuje czas 
dojrzewania mieszanki betonowej (w 
temp. 20°C) w funkcji wytrzymałości 
jednak przy zamarznięciu mieszanki 
betonowej na 3 dni po okresach: 6h, 
1 dzień, 3 i 7 dni. Z wykresu wynika, że 
nawet jeżeli beton całkowicie zamarznie 
na 3 dni, jednak po okresie uzyskania 
mrozoodporności uzyskuje po pełnym 
cyklu dojrzewania wytrzymałość na pozio-
mie  min.  70%.
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ELEKTRA w klimacie 
kwitnącej wiśni

W 2013 roku ELEKTRA nawiązała 
współpracę z firmą projektującą 
wyposażenie gabinetów odnowy 
biologicznej. Efektem współpracy są 
pochodzące z Japonii sauny skalne, w 
których zastosowano maty grzejne. 
Dzięki równomiernemu rozkładowi 
ciepła i dokładnej regulacji temperatury 
idealnie nadają się one do podgrzewania 
powierzchni kamiennych łóżek.

Sauny skalne /ganbanyoku/ są 
najszybciej  rosnącym segmentem 
przemysłu wellness w Japonii. Znane na 
rynku azjatyckim od kilkuset lat uważane 
są obecnie za jedne z 5 najbardziej oryginal-
nych  zabiegów  SPA  na  świecie. 

Terapia wykorzystuje unikalne, potwier-
dzone badaniami klinicznymi właściwości 
płyt skalnych wytwarzanych z minerału 
Black Silica wydobywanego tylko w nielicz-
nych kamieniołomach wyspy Hokkaido. 

Podgrzewane do komfortowej temp. 
o42-44 C płyty skalne naturalnie emitują 

promienie FIR o częstotliwości zbliżonej 
cząsteczkami do wielkości cząsteczki wody 

- łatwo wnikające w skórę (tworząc tzw. pot 
perłowy), dodatkowo uwalniając przy tym 
duże ilości jonów ujemnych (nazywanych 
witaminami z powietrza). Jest to zupełnie 
inne doświadczenie dla ludzi przyzwycza-
jonych do tradycyjnych metod saunowych. 

Rozwiązania oparte na technologii 
ganbanyoku stanowią ciekawy i stabilny 
model biznesowy zarówno w postaci 

modułów saun dla przemysłu wellness 
(baseny, hotele, kluby sportowe, sanatoria) 
jak również w postaci łóżek ganbanyoku 
dla gabinetów beauty, klinik medycznych 
i rehabilitacyjnych stanowiących niezależny 
zabieg lub część dedykowanej strefy 
japońskiej.

Podwójne łóżko Ganbanyoku 
– Złoty Medal MTP Invest Hotel 2013
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Dzięki temu górna powierzchnia czujnika 
jest zlicowana z płaszczyzną podjazdu. 
Wewnątrz tulei znajduje się dość miejsca 
na zapas przewodu koniecznego do wy-
miany czujnika w razie jego uszkodzenia.

Możliwe jest zamawianie kompletnego 
zestawu regulatorów z nową tuleją lub jej 
oddzielny zakup.
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Nowe akcesoria i czujniki
czujnik wilgoci i temperatury 
ELEKTRA ETOG-56T

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
wielu instalatorów ELEKTRA wprowadza 
do oferty zmodyfikowany czujnik wil-
goci i temperatury ETOG-56T.

Podstawową zmianą w porównaniu 
z dotychczasowym ETOG-55 jest sposób 
wyprowadzenia przewodu czujnika. 
W nowym czujniku ETOG-56T przewód 
wyprowadzony został od dołu co umoż-
liwia łatwą instalację w tulei montażowej 
ETOK-T. Dotychczas czujnik był umiesz-

czany bezpośrednio w podłożu, co utrud-
niało potencjalne czynności serwisowe 
związane z wymianą czujnika.

System został opracowany w celu 
ułatwienia i przyspieszenia montażu 
czujnika temperatury i wilgoci. Tuleję 
montażową obsadza się w podłożu, 
a potem w niej instaluje się czujnik. Tuleja 
posiada specjalne wyprofilowanie, aby  
czujnik po umieszczeniu wewnątrz tulei 
oparł się na sfazowanych krawędziach. 

Przekrój chodnika lub podjazdu wykonanego z wylewki betonowej

wylewka betonowa 
min. 5cm

podkład
utwardzony

dylatacja

przewód lub 
mata grzejna
ELEKTRA

czujnik temperatury
i wilgoci w tulei 

montażowej

Tuleja 
montażowa 
ETOK-T 

Czujnik wilgoci 
i temperatury 
ELEKTRA ETOG-56T

jak tworzymy jakość gwarantowaną

szczegóły
na następnej 

stronie

Firma ELEKTRA od lat zdobywa uznanie 
Klientów świetnie dopasowaną do ich 
potrzeb ofertą, a z drugiej strony doskonałą 
jakością swoich produktów – co znajduje 
odzwierciedlenie w stale wzrastającej liczbie 
użytkowników systemów ogrzewania oraz 
systemów ochrony przed mrozem, śniegiem 
i lodem.

Niestety na rynku można zaobserwować 
niepokojący trend zmierzający do maksy-
malizacji zysku kosztem jakości oferowa-
nego produktu, co najwyraźniej uwydatnia 

się w zastosowanych materiałach technologii 
zmierzającej do upraszczania konstrukcji.

Ponieważ ELEKTRA od zawsze stawiała na 
wysoką jakość i niezawodność produktów, 
zdefiniowaliśmy 12 punktów jakości, które są 
wyznacznikiem drogi rozwoju firmy oraz 
stanowią podstawę do realizacji nowych 
projektów z zakresu systemów ogrzewania 
podłogowego i ochrony antyoblodzeniowej 
w zastosowaniach domowych, obiektach 
użyteczności  publicznej  i  przemyśle.

Mamy nadzieję, że te 12 punktów 
pomoże Klientom dokonać świadomego 
wyboru właściwego systemu lub 
produktu.
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Wielodrutowa 

konstrukcja żył 

przewodów grzejnych 

ELEKTRA 

zwiększa wytrzymałość 

mechaniczną 

oraz ich elastyczność. 

Technologia rozwijana poprzez wiedzę i doświadczenie 

zdobywane przez wiele lat.  Zespół specjalistów nieustannie 

pracujący nad nowymi rozwiązaniami czyni produkty marki 

ELEKTRA jeszcze lepszymi, zapewniając najwyższą jakość i 

satysfakcję wszystkim Klientom.

Wiedza i doświadczenie

Kontrola jakości surowców pochodzących wyłącznie od 

kwalifikowanych, renomowanych dostawców, takich jak: 

Isabellenhütte, Sandvik, 3M, Borealis zapewnia najwyższą 

jakość oferowanych produktów. 

Kontrola surowców

Wielodrutowa 
konstrukcja 

3
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Obie żyły przewodów są żyłami grzejnymi przez co moc 

rozłożona jest równomiernie po 50% na każdą żyłę, 

co wyraźnie zmniejsza temperaturę pracy żył grzejnych, 

tym samym zwiększając żywotność produktów. 

Obie żyły grzejne 4



Komputerowo sterowany proces wytłaczania zapewnia 

precyzyjne ustawienie parametrów, dzięki temu możliwe jest  

osiągnięcie prawidłowej struktury i wymaganych właściwości 

wytłaczanej izolacji oraz powłoki.

Precyzyjne wytłaczanie

6

Dwuwarstwowa izolacja, 

w produktach narażonych 

na trudne warunki pracy, 

zapewnia lepsze własności 

termiczne i elektryczne, 

co znacząco wpływa 

na trwałość wyrobów.

Dwuwarstwowa 
izolacja

Laserowe przyrządy pomiarowe zainstalowane w liniach 

wytłaczarkowych gwarantują utrzymanie zadanych grubości 

izolacji i powłoki z dokładnością do 0,05 mm zapewniając 

jednocześnie właściwą centryczność przewodu.

Laserowy pomiar

7
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Nowoczesne maszyny zapewniają stały, właściwy naciąg 

przewodu na każdym etapie produkcji, dzięki czemu uzyskuje 

się niezmienną rezystancję. Jest to potwierdzane 6-krotnym 

pomiarem rezystancji żył grzejnych w trakcie procesu 

produkcyjnego.

Niezmienna rezystancja

8

Połączenie pomiędzy przewodem grzejnym a przewodem 

zasilającym wykonane jest za pomocą nowoczesnych 

precyzyjnie skalibrowanych urządzeń pneumatycznych, 

gwarantujących odpowiednią i zawsze jednakową siłę 

zaciśnięcia złączki. Konstrukcja złączy oraz użyte materiały 

zapewniają uzyskanie klasy szczelności połączenia co najmniej 

na poziomie IPX7.

Bezawaryjne połączenie

9

Ściśle monitorowana kontrola wysokonapięciowa w linii 

produkcyjnej oraz dodatkowo finalna próba wysoko-

napięciowa każdego gotowego produktu w odróżnieniu od 

próby losowej, umożliwia całkowite wyeliminowanie 

ewentualnych wad produkcyjnych.

Kontrola 
wysokonapięciowa 

10
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Nowy film 
wizerunkowy 

Nowa siedziba, jubileusz 30-lecia to czynniki, 
które spowodowały odświeżenie filmu 
wizerunkowego firmy. 

ELEKTRA ma zaszczyt zaprezentować swój 
najnowy film wizerunkowy. Można go znaleźć 
na stronie www.video.elektra.pl
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Każdy produkt oznaczony jest kodem produkcyjnym 

dającym możliwość szczegółowego prześledzenia 

jego historii, jakości materiałów wykorzystanych 

do jego produkcji oraz procesu produkcyjnego. 

Unikatowy kod11

Jakość potwierdzona wynikami badań i certyfikatami 

wydanymi m. in. przez: VDE, UL (Underwriters Laboratories), 

GOST-R, Predom OBR, BBJ, Bureau Veritas, PZH. 

Jakość potwierdzona

12



Grzejniki ADAX CLEA
ze szklanym frontem 

Grzejniki ADAX Clea to nowa generacja 
ekskluzywnych elektrycznych grzejników 
konwekcyjnych firmy ADAX . Przedni panel 
został wykonany z utwardzonego szkła, z 
wykończeniem tak gładkim, jak tafla lustra. 
Piękny, stylowy, elegancki - zaprojektowany 
został z myślą o tych, którzy chcą dodać 
swoim wnętrzom jeszcze więcej stylu. 
Grzejniki ADAX Clea to nie tylko design ale 
też swoboda wyboru. Użytkownicy mają do 
dyspozycji dwa kolory utwardzanych 
powierzchni: biały lub czarny oraz dwa 
warianty wysokości: 420 mm i 190 mm. 

N O W O Ś Ć
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Moce nowych grzejników to: od 600 do 
1000W (wersja 420 mm) i od 600 do 800W 
(w wersji 190 mm).

Grzejniki ADAX CLEA wyposażone są 
w cyfrowy termostat, umożliwiający nasta-
wienie komfortowej temperatury na dzień 
i obniżonej na noc. Grzejnik może zostać 
opcjonalnie wyposażony w manualny 
termostat elektroniczny, pozwalający na 
utrzymanie  zadanej  temperatury. 

Więcej informacji znajdą Państwo na 
 www.grzejnikiadax.pl

Grzejniki Adax NEO2 to pierwsze na 
świecie grzejniki zaprojektowane, aby 
zarówno od frontu jak i z tyłu wyglądały 
atrakcyjnie. Takie rozwiązanie daje nowe 
możliwości ich zastosowania i aranżacji 
wnętrza. NEO2 to unikalny produkt o 
wyjątkowym wzornictwie – rozwinięcie serii 
NEO. 

Dzięki podwyższonej odporności na 
zachlapanie, mogą być stosowane w łazien-
kach i innych pomieszczeniach wilgotnych. 
Nowa linia grzejników to wzornictwo 
i technologia. Zostały wyposażone 
w najnowszej generacji programowalny 
termostat cyfrowy, umożliwiający m.in. 
programowanie parametrów ogrzewania 
dzień/noc w systemie tygodniowym. 

Dostępny w modnym, białym kolorze, do 
wyboru w wersji o wysokości 370 i 210 mm. 
W zależności od potrzeb, grzejnik może 
zostać zainstalowany na ścianie lub 
umieszczony na podłodze.

Więcej informacji znajdą Państwo na 
www.grzejnikiadax.pl oraz www.elektra.pl 

Nowe grzejniki
ADAX NEO2
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Budowa kolejnego po Krakowskim 
Hotelu PURO tym razem usytuowanego 
przy Starym Rynku w Poznaniu, to klasyczny 
przykład modelu wypracowanego przez 

Hotel 
PURO

 w Poznaniu 
– czyli 

po nitce 
do 

kłębka

 
30 lat doświadczenia to zobowiązanie i odpowiedzialność

Działając już 30 lat na rynku, ELEKTRA to 
dzisiaj nie tylko odpowiedzialność za 
produkcję urządzeń o najwyższym stan-
dardzie jakościowym. To także zobo-
wiązanie dla przyszłych użytkowników 
którzy korzystając z produktów marki 
ELEKTRA będą mieli pewność niezawod-
ności użytkowanych rozwiązań na wiele lat.

Dlatego z pełną odpowiedzialnością 
staramy się uczestniczyć w projektach 
ważnych dla naszej historii i kultury. Nawet, 
jeśli nasze produkty są czasami niewielką 
częścią całego projektu, jesteśmy dumni 
mogąc w nich uczestniczyć. W ostatnim 
czasie firma ELEKTRA uczestniczyła w 
ważnym projekcie. Dla Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu szczycącego się 

największą kolekcją polskiego malarstwa 
XIXw, zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy 
system zabezpieczający rynny i rury spus-
towe przed zamarzaniem. Dostarczyliśmy 
również maty grzejne ELEKTRA MD 160 do 
ogrzewania podłogowego w nowym 
skrzydle gmachu Biblioteki Raczyńskich w 
Poznaniu. Biblioteki, która jest dla 
Wielkopolski instytucją, symbolem 

wielkopolskich działań pracy organicznej. 
W nowo otwartym Interaktywnym Cen-
trum Historii Ostrowa Tumskiego (zwanym 
Bramą Poznania) produkty marki ELEKTRA 
zabezpieczają parking. Znalazły również 
zastosowanie w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku.
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ELEKTRĘ przy obsłudze inwestycji. 
Począwszy od projektu przygotowanego 
w poznańskim biurze dotyczącego 
ogrzewania podłogowego, bliską współ-
pracę z projektantami branżowymi oraz 
wykonawcami na budowie, po realizację 
inwestycji. 

Wszystkie łazienki zostały wyposażone w 
maty grzejne ELEKTRA MD 160. Nad bezpie-
czeństwem gości czuwają zainstalowane 
w podjazdach maty grzejne ELEKTRA 

®SnowTec . System ochrony przed śniegiem 
i lodem uzupełnia instalacja ogrzewania 
rynien i rur spustowych wykonana na bazie 

®systemu ELEKTRA SelfTec PRO. Pracownicy 
ELEKTRY nadzorując proces realizacji 
inwestycji zapewnili firmie wykonawczej 
(poprzez szkolenia bezpośrednio na 
budowie) komfort pracy i poczucie bezpie-
czeństwa dbając o właściwy sposób 
montażu. 

Tak zrealizowana inwestycja udowadnia 
naszym partnerom i firmom wykonawczym 
dbałość o Klienta na każdym etapie reali-
zacji projektu, a w relacji z inwestorem 
utwierdza go w przekonaniu o dokonaniu 
wyboru  właściwego  produktu.



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

Collegium Novum – główny budynek 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie. Znajduje się przy ul. Gołębiej 24, 
przy Plantach.

Powstał mniej więcej na miejscu 
Bursy Jeruzalem, która spłonęła w poło-
wie XIX w. Jest to neogotycki gmach 
zbudowany według projektu Feliksa 
Księżarskiego (1883-1887).

W auli Collegium Novum wiszą portrety 
wielu wybitnych profesorów, m.in. (Józefa 
Dietla, Józefa Szujskiego) oraz obraz Jana 
Matejki Astronom Kopernik, czyli 
rozmowa z Bogiem przedstawiający 
Mikołaja Kopernika podczas badań nieba.
W auli tej odbywają się uroczystości 
inauguracyjne każdego roku akade-
mickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
tu mają miejsce również promocje 
doktorskie.

Collegium Novum to siedziba rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obok 

Collegium 
Novum
bezpieczne

Rektoratu UJ znajdują się również dzie-
kanaty wydziałów, kwestura, admi-
nistracja, gabinety profesorskie i sale 
wykładowe.

Na ścianie wmurowano pamiątkową 
tablicę upamiętniającą wydarzenia 
Sonderaktion Krakau. Obecnie sala ta 
służy historykom i odbywają się w niej 
zajęcia m.in. z języka łacińskiego.

Ochrona przed śniegiem i lodem 
wejścia głównego do Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
- inwestycja została zrealizowana w 
oparciu o jednostronnie zasilane prze-
wody ELEKTRA VCD.
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