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W kolejnej edycji ogólnopolskiego 
plebiscytu Laur Klienta/Konsumenta w 
kategorii Ogrzewanie Podłogowe złote 
godło Laur Konsumenta 2015 zdobyły 
produkty marki ELEKTRA. 

Celem konkursu jest wyłanianie 
najpopularniejszych produktów i marek 
dostępnych na polskim rynku. O wynikach 
decydują wyłącznie Konsumenci, którzy w 
ankietach telefonicznych, głosowaniu na 
stronie internetowej konkursu oraz w 
plebiscytach na partnerskich stronach 
internetowych wybierają które produkty, 
marki polski Konsument uważa za 
najlepsze i godne polecenia innym.  

Zdobycie po raz kolejny nagrody 
Laur Konsumenta potwierdza silną 
pozycję rynkową oraz dużą rozpozna-
walność marki. 
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To również jedno z najbardziej 
rozpoznawalnych godeł promocyjnych, 
które w największym stopniu przeko-
nują Konsumentów do zakupu 
produktu oznaczonego tym godłem. 
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OCD5 

Już wkrótce w sprzedaży nowy, 
dotykowy Regulator Temperatury 
ELEKTRA OCD5

Sterowanie systemami grzejnymi 
wkracza w nowy wymiar. Postęp, jaki 
osiągnęliśmy dzięki informatyzacji w 
komunikacji (smartfony, tablety, itp.) 
powoli przenosi się na pozornie zwykłe 
urządzenia w gospodarstwie domowym. 
Teraz nadszedł czas na pozbycie się 
wszelkich gałek i pokręteł. Nowa 
generacja regulatorów temperatury 
podąża w kierunku ekranów TFT – 
dotykowych, w dodatku kolorowych. 

Regulatory temperatury ELEKTRA 
OCD5 pozbawione są wszelkich 
wystających części w postaci gałek czy 
przycisków w przedniej  części  
obudowy, przez co stają się optycznie 
„przyjaźniejsze” dla oka i ładniej 
komponują się w przestrzeni miesz-
kalnej, czy też użytkowej.

Tak jak w wersjach poprzednich regu-
latorów ELEKTRA OCD2, czy ELEKTRA 

Nowy regulator temperatury 
ELEKTRA OCD5 

wyświetlaczem
z kolorowym dotykowym 

Promocja!
ELEKTRA MD Pack

zestaw elektrycznego 
ogrzewania podłogowego

w zestawie
do 42% taniej
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Firma ELEKTRA otrzymała prestiżowy 
Certyfikat Złotego Płatnika 2014 
przyznany przez grupę ubezpiecze-
niowo-finansową Euler Hermes.

Plebiscyt „Złoty Płatnik” to kampania 
promująca firmy wyróżniające się wysoką 
moralnością płatniczą, rzetelnością oraz 
terminowością regulowania zobowiązań 
pieniężnych wobec swoich kontrahentów.

Złoty Płatnik dla
ELEKTRY

Znajdując się w elitarnym gronie 
najlepszych płatników osiągnęliśmy 
wskaźnik moralności płatniczej PMI na 
poziomie 100 pkt (na 100 możliwych) 
przy średnim wskaźniku za 2014 rok 
wynoszącym 58 pkt. 

Wskaźnik moralności płatniczej firm 
wyróżnionych prestiżowym Certyfikatem 
„Złoty Płatnik” musiał przez cały zeszły 
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rok kalendarzowy utrzymywać się na 
poziomie pomiędzy 80 a 100 punktów. 
Firma ELEKTRA spełnia restrykcyjne 
wymagania i zachowuje najwyższe stan-
dardy dyscypliny płatniczej. 

Przypominamy o trwającej promocji 
z okazji 30-lecia,  zestawy ogrzewania 
podłogowego w nowych, niewiary-
godnie niskich cenach do wyczerpania 
zapasów.

W skład zestawów wchodzą maty 
grzejne ELEKTRA MD wraz z progra-
mowalnym regulatorem temperatury 
ELEKTRA OCD4 oraz maty grzejne 
ELEKTRA MG z regulatorem Ekocontrol. 

OCD4 nie zrezygnowano z funkcji 
adaptacyjnej, którą Klienci chwalą sobie 
najbardziej. „Uczący” się bezwładności 
cieplnej podłogi regulator, już po paru 
dniach wie, kiedy należy załączyć 
ogrzewanie tak, aby osiągnęło ono 
wyznaczoną przez użytkownika wartość 
o dokładnie zadanej porze.

Niewątpliwie zaletą nowego 
regulatora jest dodanie kalendarza, 
który umożliwia wprowadzenie daty 
rozpoczęcia i zakończenia urlopu, czy 
nieobecności. W tym czasie ogrzewanie 
będzie wyłączone lub utrzymywana 
będzie jedynie zadana temperatura 
minimalna. Dzięki temu rozwiązaniu 
możemy jeszcze w łatwiejszy i prostszy 
sposób zaplanować sobie wyjazdy 
weekendowe, czy też dłuższy urlop. 

Do programów czterozdarzenio-
wych, czy też chwilowego podniesienia 
lub obniżenia temperatury przyzwy-
czailiśmy się już wszyscy. Teraz możemy 
wybrać program sześciozdarzeniowy. 
Ponadto, istnieje możliwość sterowania za 

pomocą czujników: powietrznego, 
podłogowego oraz obu jednocześnie, 
gdzie czujnik podłogowy, pełni rolę limi-
tującego.

„Wisienką na torcie” jest pomysł 
wbudowania w menu kodu QR, w którym 
zapisują się wszystkie zmiany ustawień 
regulatora, a także informacje dotyczące 
zużycia energii, czy kosztów, które 
ponosimy na ogrzewanie. Wystarczy 
zeskanować kod wyświetlony na 
ekranie regulatora, a wszystko ukarze 
się w przejrzysty sposób w postaci listy 
menu i wykresów.

• Napięcie zasilania: 100-240 VAC

• Max. obciążenie: 16A

• Montaż: podtynkowy

• Wbudowany wyłącznik: 2-polowy, 16A

• Zakres regulacji temperatury komfortowej: +5°C; +40°C dla każdego zdarzenia

• Zakres regulacji temperatury ekonomicznej: +5°C; +40°C dla każdego zdarzenia

• Stopień ochrony: IP 21

• Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 82 x 82 x 40 mm

• Wyświetlacz : 176 x 220 pikseli, TFT

• Certyfikaty wyrobu: VDE, BEAB

• Wyrób oznakowany: CE

Dane techniczne:>
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To już kolejna edycja Seminariów 

Regionalnych - Targów dedykowanych dla 
projektantów, architektów, biur projekto-
wych, biur techniczno-inżynieryjnych, 
integratorów systemów automatyki, 
inwestorów instytucjonalnych podczas 
których firma ELEKTRA prezentuje 
rozwiązania zakresu elektrycznego 
ogrzewania podłogowego oraz ochrony 
przed śniegiem i lodem. W ramach 

instalacji sanitarnych i techniki grzewczej 
prezentowane są tematy dotyczące 
wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania itp. 

Seminaria odbywają się systematycznie 
na terenie całego kraju, a frekwencja jest 
zawsze zadowalająca. Firma ELEKTRA 
oprócz prezentacji swoich rozwiązań 
prowadzi również konsultacje technicz-
ne wraz z dystrybucją materiałów 
informacyjnych. 
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Przewody grzejne typu ELEKTRA 
TuffTec™ ze względu na bardzo dobrą 
konstrukcję oraz wysoką jakość 
materiałów stają się coraz bardziej 
popularne i zyskują uznanie wśród 
instalatorów.

Duża moc jednostkowa 30W/m, 
doskonałe właściwości mechaniczne, 
odporność na promieniowanie UV i sub-
stancje chemiczne oraz wysoka odporność 
na temperaturę powodują, że przewody 
są uniwersalne i znajdują zastosowanie w 
najbardziej wymagających warunkach. 
Przykładem mogą być podjazdy, których 
nawierzchnia wykonana jest  z asfaltu, 
ogrzewane elementy betonowe podda-
wane dużym obciążeniom mechanicz-
nym, koryta dachowe lub krawędzie 
dachu narażone są na oddziaływanie 
dużych ilości ciężkiego, zmrożonego 
śniegu lub lodu.

Przewody grzejne ELEKTRA TuffTec™ 
zostały zastosowane w Ratuszu Wilanów 
oraz w podjeździe do garażu podziem-
nego w Wilanowie. 

Wilanów



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

Przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, 
że produkty marki ELEKTRA znajdują 
zastosowania w obiektach użyteczności 
publicznej, w galeriach handlowych, teraz 
przyszedł czas na obiekty kultury, które mają 
służyć przyszłym pokoleniom Polaków. 
Staliśmy się częścią projektów i realizacji w 
takich obiektach jak Europejskie Centrum 
Solidarności w Gdańsku, Wyższa Szkoła 
Filmowa w Gdyni, Narodowe Forum Muzyki 
we Wrocławiu. Teraz z nasze produkty 
znalazły zastosowanie w kończącej się 
realizacji inwestycji: Centrum Kulturalno- 
Kongresowym Jordanki w Toruniu.

Blisko 6 km przewodów ELEKTRA 
®SelfTec PRO wraz z osprzętem, kilka-

dziesiąt  przewodów ELEKTRA VCD 25 
chronią rurociągi przed zamarzaniem, 
zabezpieczają rynny, podjazdy oraz  
chodniki  w  tym  obiekcie.
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„Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz 
wszystko, czego się nauczyłeś” 
Selma Lagerlof

projekt Menis Arquitectos

projekt Menis Arquitectos
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