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Już w kwietniu 2017 rusza nowa odsłona 
programu Partner Instal-Konsorcjum!
doceniając naszą dotychczasową współpracę, chcielibyśmy zaprosić naszych Partnerów do zupełnie nowej 
odsłony programu promocyjnego PIK. 

zmieniamy się nie tylko wizualnie, tworząc nową szatę graficzną, ale 
także funkcjonalnie, aby nowy program stał się Twoim narzędziem  

w codziennej pracy.

•  Zyskasz  możliwość korzystania ze strony na urządzeniach mobilnych  
(tabletach i smartfonach).

•  Otrzymasz dostęp do materiałów szkoleniowych z możliwością ich  
pobrania. 

•  Zapewnimy Ci wsparcie dedykowanej infolinii, która udzieli pomocy  
w kwestiach technicznych i merytorycznych.

•  Poznasz przejrzystą historię transakcji na koncie, opartą o systemem  
powiadomień e-mail i sms.

•  Dowiesz się o aktualnych promocjach i nowościach produktowych ofero-
wanych przez Instal-Konsorcjum.

Są to tylko niektóre funkcje, dzięki którym nowy program stanie się 
Twoim partnerem na co dzień. 
a po pracy możesz wybierać spośród tysięcy nagród w ponad 24 kate-
goriach. Jesteśmy pewni, że znajdziesz tu coś dla siebie lub swoich najbliż-
szych. system do zamawiania nagród jest wyjątkowo prosty w obsłudze m.in. 
dzięki intuicyjnej wyszukiwarce, automatycznej weryfikacji salda punktowego 
czy możliwości śledzenia historii swoich zamówień. 

Zachęcamy do rejestracji i aktywności – nowy program PIK jest wspar-
ciem naszych Partnerów w codziennej pracy. w razie jakichkolwiek wątpli-
wości do Twojej dyspozycji jest dedykowana infolinia. Nasi konsultanci 
z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w optymalnym 
wykorzystaniu możliwości oferowanych przez program Partner Instal
-Konsorcjum.

Przekonaj się, że uczestnictwo w programie jest teraz bardziej atrakcyjne 
niż kiedykolwiek wcześniej! 

Zapraszamy na www.partner.ik.pl
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rOthenberger eurO PrOmO 1/2017

Informujemy, że 1 marca 2017 r. rozpoczęła się się kolejna edycja akcji Rothen-
berger Euro Promo, w ramach której wiele urządzeń z oferty dostawcy dostęp-
nych jest w atrakcyjnych cenach.

Szczegóły w materiałach promocyjnych dostępnych na stronie 
www.rothenberger.pl oraz w hurtowniach Instal-Konsorcjum.

wszystkie aktualne promocje dostępne na stronie www.hurtownieInstalacyjne.pl 

wIOSenna PrOmOCJa KOtłów beretta

Beretta rozpoczyna nową edycję promocji wiosennej, w ramach której przy 
zakupie wybranych kotłów wraz z programatorem BesMaRT zyskuje się moż-
liwość zakupu warsztatu mobilnego za 1 zł netto. 

Szczegóły na stronie www.beretta.pl oraz w materiałach promocyjnych 
dostępnych w hurtowniach Instal-Konsorcjum. 
akcja potrwa do końca czerwca 2017 r.

3wiosna 2017

PrOmOCJe Dla InstalatOrÓw



PrOmOCJe Dla InstalatOrÓw

PrOgram narZęDZIOwy QIK

w celu wyposażenia firm instalacyjnych w profesjonalne, a zara-
zem wygodne w użytkowaniu prasy zaciskowe, wznowiliśmy od 
1 marca 2017 r. program sprzedaży akumulatorowych zaciskarek 
NoVoPREss aCo102 do dokonywania połączeń złączek zapraso-
wywanych QIK z rurą wielowarstwową QIK PE-RT/aL/PE-RT. 

wszystkie aktualne promocje dostępne na stronie www.hurtownieInstalacyjne.pl 

w skład kompletu narzędzi objętego 
programem wchodzi: 
•  ultralekka zaciskarka akumulatorowa 

aCo102, 
• szczęki zaciskowe TH 16, TH 20 i TH 26, 
• dwa akumulatory i ładowarka,
• walizka transportowa.

Program polega na tym, że instalatorzy mo-
gą dokonać zakupu w/w kompletu narzędzi 
o wartości 9 000 zł netto w bardzo atrakcyj-
nej cenie. warunkiem jej uzyskania jest do-
konanie zakupu rury i złączek QIK w ciągu  
12 miesięcy zgodnie z zasadami zamieszczo-
nymi w regulaminie. Zapraszamy do udziału 
w programie. Liczba promocyjnych zesta-
wów narzędzi jest ograniczona, decyduje 
kolejność zamówień. 

Zalety prasy aCO102:
•  niska waga wynosząca tylko 1,7 kg z aku-

mulatorem, 
•  mocne 2 akumulatory litowo-jonowe gwa-

rantujące niezawodną wydajność,
•  odłączanie nadmiaru mocy i kontrola siły 

zaciskania za pośrednictwem wyświetlacza 
LED, 

•  automatyczny proces zaciskania, 
•  bezpieczne użytkowanie dzięki ergonomicz-

nej konstrukcji i 2-częściowej obudowie,
•  głowica obrotowa,
•  ręczne odblokowywanie.

Szczegóły dostępne w hurtowniach
Instal-Konsorcjum.
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Lp. Dostawca  Za każde 100 zł netto wydane na zakup wartość PIK

1 Produkty QIK 12 PIK

2 Produkty Viteco

3 Produkty Danfoss Link™

4 Produkty Ferro – z wyłączeniem 
grzejników i wodomierzy

5 Produkty Giacomini 6 PIK

6 odkurzacze centralne TopVac

7 Produkty Unipak

8 odkurzacze centralne aeroVac, 
Vacu-Maid, aEG wraz z osprzętem

9 Produkty auraton

10 Produkty Bmeters

11 Elektronarzędzia Bosch 

12 Produkty Gorgiel i grzejniki pod marką Concept

13 Izolacje Nmc i Concept by Nmc

14 wymienniki sondex pod marką Concept 

15 Produkty womix pod marką Concept 5 PIK

16 Produkty Fitting

17 Produkty Gazex

18 Produkty Instal-Projekt

19 Produkty Mcalpine

20 Grzejniki dekoracyjne Purmo:
Tinos, Paros, Kos, Faro, Vertical, Plan i Ramo

21 Produkty Rovese – z wyłączeniem towarów
inwestycyjnych i 2D (płytki)

Lp. Dostawca  Za każde 100 zł netto wydane na zakup wartość PIK

22 Narzędzia i urządzenia Ridgid

23 Produkty Rumet

24 Produkty Valvex 5 PIK

25 Popularne pompy wilo

26 Produkty wolf

27 Produkty ariston

28 Produkty Beretta, w tym kotły Quadra

29 Produkty Jeremias i Concept by Jeremias

30 Produkty Kermi i grzejniki pod marką Concept

31 Kotły i pakiety z kotłem DeDietrich MCX 3 PIK

32 Produkty Vaillant i pakiety z kotłem kondensacyj-
nym Vaillant VC ecoTEC pro 226

33 Produkty afriso

34 Produkty Comap i Concept by Comap

35 Pompy Grundfos 2 PIK

36 Produkty Junkers

37 Produkty armatura i Grzejniki Gavia 1 PIK

Akcje  PIK ważne od 01.03.2017 do 30.11.2017

wszystkie aktualne akcje i Katalog Nagród dostępne na stronie www.Partner.ik.pl

PrOmOCJe Dla InstalatOrÓw

m e t e r i n g  s o l u t i o n s
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eKSPert raDzI

zapewnij sobie bezpieczeństwo
jako Partner Instal-Konsorcjum

Z prowadzeniem działalności gospodarczej zawsze wiąże się ja-
kieś ryzyko. Wyjątkiem nie jest branża instalacyjna, w której tak 
jak w każdej innej gałęzi przemysłu budowlanego występuje za-
grożenie wystąpienia awarii lub wad instalacji. Przed tym ryzy-
kiem można się jednak zabezpieczyć.

Instal-Konsorcjum we współpracy z Polską Kancelarią Brokerską sp. z o.o. 
opracowało szczególne rozwiązanie, niwelujące negatywne finanso-

wo skutki zdarzeń. wystarczy zebrać co najmniej 3500 punktów PIK  
w akcji QIK i Viteco w całym okresie obowiązywania akcji, aby 
w kolejnym roku wziąć udział w programie ubezpieczenia OC  
w zakresie towarów Concept, QIK i Viteco.

Takie rozwiązanie może okazać się niezwykle istotne, gdy dojdzie do 
szeregu wypadków. Doświadczenie Polskiej Kancelarii Brokerskiej  
pozwoliło wyodrębnić kilka najczęściej pojawiających się zdarzeń,  
które mogą prowadzić do wystąpienia znacznych kosztów finansowych,  
a za które instalator będzie musiał zapłacić, jeśli nie posiada odpo-
wiedniej polisy ubezpieczeniowej. 

Bez względu na to czy będzie chodziło o wyciek wody z instalacji 
wodnej w wyniku wadliwego wykonania lub  z instalacji c.o. na sku-
tek czego dojdzie do uszkodzenia powierzchni użytkowej lub sprzę-
tu, czy też awarii kotła, warto pomyśleć o posiadaniu odpowiedniej 
polisy oC. w przeciwnym wypadku wszelkie koszty usunięcia szko-
dy, naprawy lub wymiany wadliwej instalacji oraz zadośćuczynienia 
klientowi instalator będzie musiał ponieść z własnej kieszeni. Te zaś 
mogą wynosić od kilkudziesięciu do setek tysięcy, a nawet milionów 
złotych w przypadku inwestycji wielkopowierzchniowych. Jak się 
przed tym zabezpieczyć?

Przed ryzykiem w zakresie szkód powstałych w wyniku nieprawidło-
wego wykonania instalacji zabezpiecza instalatorów polisa oC obej-
mująca szkody osobowe, rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności 
oraz mienia. Taką ochronę posiadają Partnerzy Instal-Konsorcjum, 
którzy zakwalifikowali się do programu ubezpieczenia oC.

c.d. >
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Posiadając taką polisę, instalatorzy mają zapewnioną ochro-
nę finansową, ale to nie wszystko. Ubezpieczenie oC jest dodat-
kowym argumentem przemawiającym na korzyść instalatora  
w przypadku zdobywania zleceń. w Programie PIK z dodatkowej 
ochrony korzysta zarówno instalator, jak i jego klient. To ma znaczenie 
dla kontrahentów, gdyż buduje wiarygodność instalatorów i zapew-
nia bezpieczeństwo obu stronom umowy. 

wprowadzenie polisy oC do programu Partner Instal- 
Konsorcjum jest wyrazem dbałości o wiarygodność instalatorów, 
a także dowodem na wysoką jakość produktów QIK, Concept  
i Viteco. Świadczy też o zaangażowaniu Instal-Konsorcjum w re-
lacje z Partnerami. Przypominamy, że każdy instalator, który spełni 
warunki programu, otrzymuje Certyfikat ubezpieczenia zapewniają-
cy ochronę ubezpieczeniową w ramach wykonywanej działalności  
w zakresie chronionych marek.

Instalatorzy, którzy nie zakwalifikowali się do programu, istnieje mają 
wykupienia polisy oC na preferencyjnych warunkach na stronie ubez-
pieczenia.ik.pl.

Przygotowaliśmy 1000 kodów zniżkowych, ważnych do 1 czerwca 
2017 r. wystarczy zarejestrować się na stronie ubezpieczenia.ik.pl  
i w trakcie zakupu polisy skorzystać z  kodu promocyjnego wIO-
Sna-IK, obniżającego koszt ubezpieczenia o 10%. Zachęcamy do 
skorzystania z tej propozycji.  

wojciech bednarek
 www.pkbroker.pl

Platforma ubezpieczeniowa dostępna pod adresem www.ubezpieczenia.ik.pl

zapewnij sobie bezpieczeństwo
jako Partner Instal-Konsorcjum 
– c.d.



zawory mieszające 3- i 4- drogowe 
oraz systemy grup pompowych Dn 20, 25, 32 
womix pod marką Concept
teraz produkty womix pod marką Concept 
dostępne także w programie PIK

Produkty Concept dostarczane przez Womix służą do regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Współpracujemy z Grupą Instal-Konsorcjum 
już od ponad 10 lat, przez co mamy pewność, że nasz produkt trafia do dużej liczby odbiorców. dzięki temu poznajemy potrzeby użytkowników  
i stawiamy im czoła. Z powodzeniem przekształcamy się z importera w producenta, stawiając zawsze na najwyższą jakość i prostotę montażu oraz 
oszczędzając przy tym czas naszego klienta.

Zawory mieszające Concept GZM

z awory mieszające gZm służą do regulacji czynnika grzew-
czego w instalacjach centralnego ogrzewania. Korpus, 

grzyb i pokrywa zaworu mieszającego wykonane są z kutego 
mosiądzu Cw617N. Uszczelnienie wałka jako uszczelnienie dy-
namiczne standardowo zapewniono dwoma o-ringami EPDM. 
Zaletą gwintowanych zaworów mieszających GZM jest ich sze-
roka gama – zawory te występują w zakresie średnic od 3/4” do 
2”. Dodatkowo w celu dopasowania zaworu do projektowanej 
lub istniejącej instalacji mieszacze wykonywane są dla kilku kv 
dla tej samej średnicy. Na przykład średnica 3/4” występuje w aż 
trzech różnych wykonaniach: dla wartości kv 4, 6 i 8. 

Dodatkową zaletą zaworów GZM jest czerwona skala wizualizu-
jąca położenie grzyba zaworu, a więc pokazująca stopień zmie-
szania czynnika. skala ta wykonana jest dwukierunkowo (od 0 do 
10 i odwrotnie), dzięki czemu uzyskujemy właściwą wizualizację 
przy różnych sposobach zamontowania zaworu. Dzięki bardzo 
łatwemu sposobowi przestawienia skali czynność tę może wy-
konać zarówno instalator montujący zawór, jak i użytkownik.
Zawory mieszające GZM mogą pracować samodzielnie, jednak 
ich możliwości zostaną wykorzystanew pełni, gdy zamontuje-
my je wspólnie z siłownikami obrotowymi Gs, które podłączy-
my do automatyki kotłowej. 

Concept MIX-BOX
Systemy grup pompowych dN 25 i dN 32 
przeznaczone dla średnich i dużych układów c.o.
Dyrektywa UE dotycząca energooszczędności pomp obiego-
wych zmusiła nas do nowego spojrzenia na izolację grup pom-
powych. Ze względu na to, że nowe energooszczędne pompy 
wyposażone są w elektronikę oraz posiadają wyświetlacz przed-
stawiający np. pobór mocy czy tryb pracy, przy opracowywa-
niu nowej izolacji położyliśmy nacisk na ochronę pompy przed 
nadmierną temperaturą wytwarzaną przez część elektroniczną 
– stąd otwarta przestrzeń w izolacji. Dzięki temu możemy rów-
nież bez zdejmowania warstwy izolacyjnej zmieniać i obserwo-
wać ustawienia pompy. Izolacja jest identyczna dla grup pom-
powych DN 25 i DN 32. Dodatkowo przy niewielkim nakładzie 
pracy można dostosować ją do wielu rodzajów pomp i różnych 
wtyczek elektrycznych. Gdy grupa montowana jest samodziel-
nie, mamy możliwość zainstalowania jej na ścianie przy użyciu 
tylko dwóch kołków rozporowych.

ale izolacja to przecież jedynie obudowa grupy pompowej  
– ważniejsze jest to, co jest w środku. wszystkie grupy pompo-
we posiadają dwa wyposażone w termometry zawory kulowe,  
w tym jeden z zaworem zwrotnym (montowany na powro-
cie). w grupie DN 25 poprzez obrót rączki o 45° można wyłą-
czyć funkcję zaworu zwrotnego (przydatne przy napełnianiu  c.d. >

8wiosna 2017

innowacje i nowości



i odpowietrzaniu instalacji). Zawór mieszający obrotowy w gru-
pie GP-T wyposażony jest w bypass wykorzystywany do stałego 
ograniczenia temperatury wody zasilającej instalację. Dodat-
kowo przy opracowywaniu konstrukcji zaworu mieszającego 
zadbaliśmy o jego uniwersalność tzn. o to, aby możliwe było 
montowanie grupy z zasilaniem zarówno z prawej, jak i z lewej 
strony. Przy niewielkim nakładzie pracy stronę zasilającą w za-
worze mieszającym można zmienić lub zamówić odpowiednio 
przygotowaną grupę. Grupy GP (bez zaworu mieszającego), 
zarówno w średnicy DN25, jak i 32, wyposażone są w zawór ku-
lowy na zasilaniu, pod pompą. Zawór ten gwarantuje nam szyb-
ką wymianę pompy bez spuszczania wody z instalacji. Grupy 
GP-TC 25 wyposażone są w termostatyczny zawór mieszający 
(o zakresie regulacji 20-47 lub 35-60°C, kv 2,7) i mogą być sto-
sowane do regulacji stałotemperaturowej małych instalacji np. 
ogrzewania podłogowego. wszystkie grupy można zamawiać  
w wersji bez pompy lub z pompą Grundfos lub wilo.

w skład systemów grup pompowych wchodzą również zwrot-
nice hydrauliczne, rozdzielacze i wiele produktów peryferyj-
nych. Przy opracowywaniu katalogu staraliśmy się uwzględnić 
wszystkie sugestie klientów oraz stworzyć produkty uniwersal-
ne, pasujące do wielu zastosowań. 

Zwrotnice hydrauliczne ZH wyposażyliśmy w odpowietrznik  
z zaworem stopowym, komplet śrubunków żeliwnych, tulejkę 
nurnikową pod czujnik temperatury, zawór spustowy i – w za-
leżności od modelu – uchwyt naścienny lub stopę montażową. 
Rozdzielacze powstały, by spełnić oczekiwania klientów oraz 
zapewnić im wygodę montażu grup pompowych poprzez 

GZM 4 Concept

GZM 3 Concept

rozdział medium na strefy grzewcze. systemy grup pompo-
wych mogą pracować do mocy kotłowni 350kw. Produkujemy 
wiele typów rozdzielaczy o różnych wymiarach profili stalowych  
i z różnymi przyłączami. wszelkie informacje na ich temat moż-
na uzyskać na stronie internetowej www.concept.ik.pl lub 
dzwoniąc pod numer telefonu 52 382 44 50.

System MIX-BOX dN 20 przeznaczony 
dla układów c.o. w domach jednorodzinnych
Do oferty kompletnych systemów instalacyjnych wprowadzili-
śmy jeszcze jeden, zamknięty w stalowej szafce system prze-
znaczony do małych układów centralnego ogrzewania (domy 
jednorodzinne). system ten montujemy pod wiszącym kotłem 
centralnego ogrzewania, a dzięki niemu mamy możliwość ste-
rowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi. MIX-BoX 
zawiera rozdzielacz centralnego ogrzewania z wbudowaną 
minizwrotnicą hydrauliczną na dwa lub trzy obiegi grzewcze 
oraz grupy pompowe z zaworem mieszającym lub bez. Zawór 
mieszający może być obrotowy z siłownikiem elektrycznym lub 
termostatyczny. Grupy pompowe wyposażone są w energo-
oszczędną elektroniczną pompę wilo lub Grundfos.

więcej informacji na temat opisywanych produktów znajdziecie 
Państwo w katalogu na stronie internetowej www.concept.ik.pl.

Jakub romankiewicz
 www.womix.pl

www.concept.ik.pl

InnOwaCJe I nOwOśCI

zawory mieszające 3- i 4- drogowe 
oraz systemy grup pompowych Dn 20, 25, 32 
womix pod marką Concept
teraz produkty womix pod marką Concept 
dostępne także w programie PIK – c.d.

System DN32 Concept
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Profesjonalne narzędzia gwarancją 
szczelnej instalacji QIK

Nożyce do cięcia rur
oferta marki QIK została rozszerzona o profesjonal-
ne nożyce do cięcia rur wielowarstwowych w zakre-
sie średnic 16-26 mm. Dostawcą jest niemiecka firma 
PRo-PREss z siedzibą w solingen, mieście, które od 
średniowiecza jest centrum niemieckiego przemysłu 
mieczy, noży, przyrządów do cięcia i brzytw. Nowe 
nożyce QIK charakteryzują się wieloma zaletami: 
•  wyposażone są w sztywną i szeroką podpórkę za-

pewniającą łatwe cięcie rury pod kątem prostym, 
co jest bardzo istotne, ponieważ tak ucięta koń-
cówka rury może być dokładnie sfazowana; wów-
czas fazka pojawia się na całym obwodzie oraz jest 
identycznej głębokości, a dodatkowo prawidłowy 
kąt cięcia rury 90° powoduje, że koniec rury jest ści-
śle osadzony i przylega do kształtki,

•  budowa nożyc umożliwia szybką i łatwą wymianę 
ostrza, które zamocowane jest na nożycach za po-
mocą 2 śrub typu imbus, dzięki czemu proces jego 
wymiany jest bezproblemowy,

•  solidne rączki wykonane są z kutej stali narzędzio-
wej i zawierają otwory, dzięki czemu ciężar jest 
optymalny, a całe narzędzie dobrze wyważone, 

•  nożyce posiadają 4 gumowe uchwyty, które służą 
do przytrzymywania rury i są bardzo pomocne, 
gdy musimy wykonać kalibrację krótkich odcin-
ków rury np. niedogodnie umiejscowionych lub 
wystających ze ściany. 

Kalibrator ręczny potrójny do rur
Uzupełnieniem do nożyc jest kalibrator ręczny, 
którego dostawcą jest również firma PRo-PREss  

System instalacyjny QIK to głównie najwyższej jakości rury wielowarstwowe wykonane w technologii PE-rt/Al/PE-rt typ II oraz szeroka gama 
kształtek zaprasowywanych mosiężnych. Uzupełnieniem systemu jest pakiet profesjonalnych narzędzi upraszczających i przyspieszających 
montaż instalacji, a przede wszystkim zapewniających prawidłowe przygotowanie rury do wykonania połączenia z kształtką.

c.d. >

z Niemiec. Przeznaczony jest do kalibracji rur QIK 
o średnicach 16 mm, 20 mm i 26 mm. Na etapie 
przygotowania do produkcji wykorzystane zostały 
próbki rury QIK o trzech ww. średnicach, celem pra-
widłowego doboru części fazujących kalibratora. To 
proste, a zarazem profesjonalne narzędzie umożli-
wia wykonanie aż 5 operacji jednocześnie:
•  optymalnej kalibracji rury, czyli przywracania w peł-

ni okrągłego kształtu po ucięciu końcówki rury,
•  wyrównania powierzchni czołowej końcówki  

(w przypadku nieprawidłowego ucięcia – pod kątem),
•  fazowania wewnętrznej ścianki rury,
•  prostowania końca rury przy pomocy długiego  

trzpienia, 
•  fazowania zewnętrznej ścianki rury

Część kalibrująco-fazująca wykonana jest ze stali 
nierdzewnej polerowanej, dzięki czemu lekko i przy-
jemnie przebiega proces kalibracji i fazowania rury 
nawet o średnicy 26 mm.
obudowa została wytworzona z PPsU, wysokowy-
trzymałego tworzywa odpornego na uderzenia,  
dzięki czemu ewentualne  upadki kalibratora na 
budowach nie powodują pękania czy wykruszania 
rękojeści.
Dodatkowo kalibrator posiada wyraźne oznako-
wanie średnicy rury, a rękojeść zapewnia wygodny  
i poręczny chwyt. Część kalibrująca, czyli ostrza skra-
wające oraz trzpień fazujący, jest chroniona przed 
przypadkowym uszkodzeniem. 
Niezmiernie istotną zaletą systemu QIK jest kom-
patybilność: wszystkie rury, złączki i narzędzia QIK 
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Profesjonalne narzędzia gwarancją 
szczelnej instalacji QIK – c.d.
zostały do siebie dopasowane. Nie wolno mieszać 
systemów: zastosowanie rury i złączek pochodzą-
cych z różnych systemów może skutkować nie 
tylko nieszczelnością połączenia, ale także utratą 
gwarancji. Nie powinno się również używać ka-
libratorów dopasowanych do innych systemów, 
gdyż różne są nie tylko grubości ścianek rury, ale 
także tolerancje nawet przy tych samych grubo-
ściach. Zastosowanie obcego kalibratora może 
spowodować np. zbyt duże rozszerzenie, „roze-
pchanie” wewnętrznej średnicy rury, co często 
skutkuje nieszczelnością po zaprasowaniu rury  
i złączki z tego samego systemu.

Zwracamy również uwagę, że rura w najbardziej 
popularnej średnicy 16 x 2,0 mm jednego pro-
ducenta systemu wciskana na końcówkę złącz-
ki wchodzi swobodnie, bez oporów, natomiast  
w przypadku rury innego producenta systemu z 
trudem daje się nasunąć na tę samą złączkę. Mimo 

że nadruk informujący o rozmiarze rury i grubości 
ścianki rur obu systemów jest taki sam,  ze względu 
na różne tolerancje wymiarów wewnętrzna średnica 
rur jest różna.

Niedopuszczalne jest również wykonanie cięcia rur 
wielowarstwowych zwykłym nożem, brzeszczotem 
do metalu, piłą do drewna lub szlifierką kątową.  
Powoduje to deformację okrągłego kształtu tak 
uciętej rury, a w przypadku użycia szlifierki prze-
grzanie i osłabienie polietylenu.

Rury i złączki tworzące system QIK, przy zastosowa-
niu dedykowanych narzędzi, którymi wykonamy 
prawidłowy proces cięcia, kalibracji i fazowania rury, 
zapewniają stuprocentową szczelność połączenia 
oraz są podstawą udzielenia 10-letniej gwarancji. 

andrzej Zielonka
www.qik.pl

zawory 
grzybkowe 

zawór regulacyjny w najpopular-
niejszym wymiarze 1/2” x 3/8” 

produkowany jest przez renomo-
wanego niemieckiego wytwórcę 
armatury, założoną w 1909 roku 
firmę Benkiser z siedzibą w bawar-
skiej miejscowości Burglengenfeld.

Cechy i zalety
•  oferowany jest najwyższy dostęp-

ny jakościowo model,
•  regulacyjny zawór kątowy do zim-

nej i ciepłej wody posiada zawór 
grzybkowy, umożliwiający płynną 
regulację,

•  solidne wykonanie oraz brak 
przewężeń zapewnia małe opory 
przepływu i I klasę szumowości,

•  zawór wyposażony jest w 3 o-ringi 
oraz komorę smarną, która zapo-
biega zapiekaniu przy wielolet-
nim nieużywaniu.

W lutym 2017 roku w ofercie marki Concept po-
jawiła się nowość – wysokiej jakości regulacyjny 
zawór kątowy grzybkowy 1/2” x 3/8”, będący zna-
komitym uzupełnieniem oferty instalacyjnej do-
stępnej pod marką Concept.

dane techniczne
•  regulacyjny zawór kątowy 1/2” x 3/8” z 

przedłużonym trzonem oraz pokrętłem – 
chromowany mosiądz Cw617N ,

•  podwójne uszczelnienie trzpienia (2 o-rin-
gi),

•  ciśnienie robocze: 10 bar (PN 10),
•  maksymalna temperatura pracy: 90°,
•  rozeta Ø55 – stal nierdzewna.

Dawid myśliwiec
www.concept.ik.pl
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rynek odkurzaczy centralnych w Polsce rośnie w imponującym tempie, największym wśród krajów europejskich. Powodem jest wzrost świadomo-
ści użytkowników domów jednorodzinnych z jednej strony w zakresie konieczności zadbania o najwyższe standardy związane z wygodą użytko-
wania nowych domów, z drugiej – w zakresie coraz powszechniejszych alergii, które szczególnie często występują u najmłodszych. 

c.d. >
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Odkurzacze centralne Viteco V

Instalacja odkurzaczy centralnych w znaczący sposób 
zmniejsza liczbę alergenów zawieszonych w powietrzu, 

gdyż powietrze zasysane w czasie sprzątania jest w jednost-
ce centralnej wstępnie oczyszczane, a następnie z najdrob-
niejszymi zanieczyszczeniami bezpowrotnie wyrzucane na 
zewnątrz domu lub apartamentu. Jak łatwo przewidzieć, 
przynosi to znaczną ulgę osobom cierpiącym na alergie lub 
inne schorzenia układów oddechowych.  

Grupa Instal-Konsorcjum z dużą uwagą obserwowała 
wzrost zainteresowania systemami odkurzaczy centralnych 
i zdecydowała o wprowadzeniu tej grupy produktów do 
marki Viteco.

wybrane przez Instal-Konsorcjum jednostki centralne  
Viteco V produkowane są we włoszech przez największego 
europejskiego producenta odkurzaczy centralnych, właści-
ciela marki sistemair. w urządzeniach zamontowano silniki 
produkcji Domel, dostawcy dla tak uznanych brandów jak 
Electrolux czy aEG. odkurzacze Viteco V wykorzystują do  
filtracji zanieczyszczeń podwójny system separacji. Do fil-
tracji wstępnej wykorzystywany jest separator cykloniczny,  
a za separację wtórną odpowiada filtr kartrydżowy wielo-
krotnego użytku wykonany z poliestru. Filtr jest przystoso-
wany do mycia pod bieżącą wodą, dlatego, decydując się na 
odkurzacz Viteco V, użytkownik z satysfakcją odnotuje fakt, 
że nie będzie musiał w przyszłości ponosić kosztów dalszej 
eksploatacji urządzenia.

Linia urządzeń Viteco V to cztery jednostki centralne  
zaprojektowane do domów o powierzchni, odpowiednio, 

 Przykładowy montaż 
w domu jednorodzinnym



do 150, 250, 350 i 450 m2. Jednostki centralne przystoso-
wane są do podłączenia instalacji zarówno po lewej, jak i 
prawej stronie urządzenia. Dostarczane są w komplecie z 
tłumikiem hałasu oraz elastycznymi elementami do podłą-
czenia do instalacji ssawnej i wydechowej. 

Akcesoria na miarę Viteco
wraz z jednostkami centralnymi pod marką Viteco został 
wprowadzony kompletny system instalacyjny z gniazdami 
ssawnymi i akcesoriami do sprzątania oraz innowacyjny 
system pozwalający na chowanie węża w ścianie – Retra-
flex. Został on zaprojektowany specjalnie do zabudowy w 
domach ze ścianami murowanymi. Jest prosty w montażu i 
atrakcyjny cenowo, a możliwość zakupu kompletnego pa-
kietu pozwala na jego łatwy montaż bez obaw o ewentualną 
stratę czasu w przypadku konieczności dokupienia braku-
jącego elementu systemu. Nowością spotykaną na rynku 
odkurzaczy centralnych w Polsce jest system sterowania 
jednostką centralną wykorzystującą wąż giętki Flisy wypo-
sażony w moduły komunikacji bezprzewodowej pomiędzy 
uchwytem a końcówką węża. Dzięki temu jest on lżejszy 

Odkurzacze centralne Viteco V – c.d.

V10 V30 V50 V70

oraz odporny na uszkodzenia, gdyż komunikacja radiowa 
eliminuje konieczność stosowania przewodu elektrycznego  
zatopionego na całej długości węża giętkiego. 

Projekt na żądanie
wraz z wprowadzeniem systemu odkurzaczy centralnych 
Viteco uruchomiony został program wsparcia w projekto-
waniu i doborze odkurzaczy centralnych oraz systemu Retra-
flex. w celu uzyskania indywidualnego projektu instalacji 
centralnego odkurzania oraz stosownej wyceny i zestawie-
nia materiałów, należy wysłać rzuty kondygnacji na adres 
e-mail odkurzacze@viteco.pl. Należy także podać sugero-
waną lokalizację dla jednostki centralnej oraz określić czy 
ma być zaprojektowany system Retraflex. Domyślnie jed-
nostka centralna będzie montowana odpowiednio w ko-
tłowni lub garażu, a system będzie wyposażony w standar-
dowe gniazda ssawne.

system Viteco jest dostępny w hurtowniach Instal-Konsor-
cjum od kwietnia 2017 r.

Jerzy Perges
www.viteco.pl
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Zehnder jest drugim co do wielkości obrotu koncernem na światowym rynku grzejni-
ków. Pierwszy w historii grzejnik stalowy i pierwszy grzejnik łazienkowy na świecie są 
również produkcji tej marki.

InnOwaCJe I nOwOśCI

zehnder wprowadza interesujące 
nowości w ofercie grzejników

w Polsce specjalistyczny zakład grzejników łazienkowych  
w Bolesławcu może pochwalić się własną galwanizernią, pro-

dukcją w technologii laserowej, piecowej (lutowanie) i zgrzewania 
krzyżowego, a także nowoczesnym gniazdem technologicznym 
do wykonywania połączeń wielopłaszczyznowych. Na rynek pol-
ski Zehnder wprowadził w tym roku szereg ciekawych propozycji.

Atrakcyjne nowości do łazienki
spośród nowych produktów inwestycyjnych na szczególną uwa-
gę zasługują korzystne cenowo grzejniki łazienkowe chromowane. 
Zehnder Virando Bow łączy w sobie wysoką jakość powierzchni  
z zachowaniem przystępnej ceny. Podobnie Zehnder Klaro z cha-
rakterystycznymi okrągłymi kolektorami pionowymi, połączonymi 
w całość przy użyciu precyzyjnej technologii spawania, jak również 
Zehnder Kleo Bar w wersji chrom z wertykalnie ułożonymi okrągłymi 
rurkami i uchwytem na ręczniki.

Zehnder Virando Hanger wyróżnia estetycznie wyprofilowany 
wodonośny uchwyt do zawieszania tkanin. Nową propozycją  
w ofercie dla preferujących bardziej czworokątne profile stalowe 
w pionie i poziomie jest nowoczesny design grzejnika Zehnder  
Vision.

Lekka konstrukcja zgrzewania krzyżowego umożliwia zastosowa-
nie gładko zakończonych profili, połączonych niewidoczną spoiną. 
Zehnder ovida i łukowy ovida Bow są tego najlepszymi przykła-
dami. Ten sam typ konstrukcji, ale zupełnie nietypowy kształt ma 
Zehnder Forma asymetric. Grupy poziomych rur są w nim umiesz-
czone asymetrycznie, a obie pionowe – z jednej strony z odstępem 
50 mm.

c.d. >
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stylowy design i funkcjonalność
bez kompromisów – c.d.

Grzejniki pokojowe w nowej odsłonie
Nowa odmiana mat popularnej wersji Technoline (lakier bez-
barwny) oraz bardzo modna powierzchnia młotkowana (miedź  
i silver) uzupełniły paletę dostępnych wariantów żeberkowego  
Zehnder Charleston. Dodatkowo zyskał on wersję w 100% elek-
tryczną ze sterownikiem czasowym.

Zehnder Roda to przykład nowej, efektywnej cenowo odsłony 
grzejników panelowych. występuje zarówno w wersji pionowej, 
jak i poziomej.

Konwektory
w zakresie grzejników konwektorowych Zehnder oferuje popular-
ne kanałówki oraz konwektory wolnostojące (stalowe i z wymien-
nikami aluminiowo-miedzianymi).

Zehnder Terraline występuje w wersji z konwekcją naturalną lub 
wymuszoną wentylatorami, a także nawiewem świeżego powie-
trza z systemu rekuperacji Zehnder Comfosystem.

wolnostojące grzejniki Zehnder stana oprócz wysokiej mocy  
i estetyki dysponują największym spotykanym na rynku typosze-
regiem.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem technika@zehnder.pl 
oraz z hurtowniami partnerskimi sieci Instal-Konsorcjum.

marta Pazgrat
www.zehnder.pl
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wielkopowierzchniowych czy użyteczności pu-
blicznej, takich jak szpitale, szkoły, budynki sa-
kralne, przemysłowe czy deweloperskie.

5 lat gwarancji na kotły kon-
densacyjne  
w Immergas dbamy o komfort użyt-

kowników naszych produktów od samego po-
czątku. Decydując się na nasz produkt, użyt-
kownik otrzymuje fachową pomoc, doradztwo  
i opiekę specjalistów. Dzięki możliwości rejestra-
cji kotła kondensacyjnego zyskuje 5-letnią gwa-
rancję oraz szybki dostęp do informacji o swoim 
kotle, przypomnienie o rocznych przeglądach  
i szybki kontakt z serwisem.

tOP MArKA w rankingu 
Laur Klienta 2016
Potwierdzeniem wysokiej pozycji marki Im-
mergas na rynku jest przyznane wyróżnienie 
tOP marKa w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu konsumenckiego Laur Klienta 2016.  
o przyznaniu wyróżnienia ToP MaRKa zdecydo-
wała pozycja Immergas na rynku oraz dynamika 
rozwoju marki wśród konkurencyjnych bran-
dów z branży grzewczej. ocenie podlegały ta-
kie aspekty jak: wielkość firmy, styl zarządzania, 
kultura organizacyjna, jakość realizacji projek-
tów, a także standardy obsługi klienta. wszyst-
ko w oparciu o rzeczywiste tendencje rynkowe. 
Na ostateczny werdykt ogromny wpływ mieli  

16wiosna 2017

Kompleksowe rozwiązania Immergas

s tawiamy na kompleksowe rozwiązania, pozwalające na stworzenie zintegrowa-
nych i ekologicznych systemów grzewczych dopasowanych do potrzeb każ-

dego odbiorcy  w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. 

rozwiązania dla domów i mieszkań 
oferta dopasowana do typu budynku, termomodernizacji, powierzch-
ni koniecznej do ogrzania, zapotrzebowania na c.w.u. oraz ilości do-
mowników.

rozwiązania dla obiektów
Kompleksowa oferta produktów powalających na stworzenie syste-
mu pokrywającego zapotrzebowanie na ciepło i energię obiektów  

Firma Immergas od ponad 50 lat na świecie i 20 lat w Polsce dostarcza najno-
wocześniejsze rozwiązania grzewcze. Flagowymi produktami firmy są kotły 
gazowe i to w tej dziedzinie marka Immergas jest jednym z liderów.

sami konsumenci, którzy w ogólnopolskim sondażu wskazali Immergas jako 
najbardziej popularną i godną zaufania markę, doceniając tym samym wysoką 
jakość produktów firmy.

wśród wielu nagród, które dotychczas otrzymała marka Immergas, Laur Klienta 
jest dla nas szczególnie cenny, gdyż wyróżnienie przyznają sami klienci. To nie 
tylko dowód ogromnego zaufania i zadowolenia użytkowników naszych pro-
duktów, lecz również najlepsza rekomendacja dla naszych przyszłych klientów. 

magdalena Oskiera
www.immergas.pl

GW
ARANCJA

G

W
A R A N CJA

5latOFERTA DLA

D O M U

OFERTA DLA

OBIEK TÓW



nowe pompy ciepła 
do c.w.u. marki Junkers-Bosch 
Oszczędzaj do 70% na przygotowaniu 
ciepłej wody w domu

marka Junkers-Bosch wprowadza na rynek kolejną ge-
nerację łatwych w montażu i obsłudze, a także wyjąt-

kowo efektywnych pomp ciepła do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w domu. Bosch Compress 4000 i 5000 Dw 
z 1 kwh energii elektrycznej potrafią wygenerować nawet 3 
kwh energii cieplnej, które następnie wykorzystywane jest 
do zapewnienia odpowiedniej temperatury wody w całym 
domu. Te dodatkowe 2 kwh to bezpłatna energia, którą 
pompa ciepła generuje z otaczającego ją powietrza, co po-
zwala na duże oszczędności wydatków eksploatacyjnych. 

Efektywna współpraca z innymi źródłami ciepła
Nowe modele pomp mogą pracować samodzielnie, ale trzy 
z nich - dzięki wbudowanej w zasobnik wężownicy o po-
wierzchni 1 m2 - doskonale nadają się też do współpracy z 
innymi źródłami ciepła: kotłem gazowym, olejowym, kotłem 
na paliwo stałe lub instalacją kolektorów słonecznych. 

Cztery nowe modele
Nowa linia pomp ciepła to cztery modele – Bosch Compress 
4000 Dw Cw4000Dw 250-1 FI z zasobnikiem 250-litrowym 
oraz trzy modele z zasobnikami o różnej pojemności, wypo-
sażonymi w dodatkową wężownicę: Bosch Compress 5000 
Dw Cw5000Dw 270-3 CFo (zasobnik 260 litrów), Bosch 
Compress 4000 Dw Cw4000Dw 250-1 CFI (250 litrów) i Bosch 
Compress 4000 Dw Cw4000Dw 200-1 CFI (200 litrów).

oprócz pojemności zasobników urządzenia różnią się 
przede wszystkim zakresem temperatur pracy. Pompa cie-
pła Bosch Compress 5000 Dw pracuje do temperatury po-
wietrza -10°C, a pozostałe modele do +5°C. w zależności od 
modelu efektywność (współczynnik CoP) działania pom-
py, mierzona wg obowiązującej normy EN-PN 16147 (dla  
a7/w10-53), może sięgać nawet 2,95. Każda z pomp ciepła 
wyposażona jest w zasobnik pokryty termo-glazurą i zabez-
pieczony anodą. 

w czasie podgrzewania wody zasobnik ładowany jest war-
stwowo, co pozwala na uzyskanie równej temperatury  
w całym zasobniku. Maksymalna temperatura, którą można 
uzyskać przy podgrzewaniu wyłącznie pompą ciepła, to 
aż +60°C.

Czytelny panel sterowania i gwarancja do 5 lat
Panel sterowania wyposażony jest w duży, czytelny wyświe-
tlacz LCD. wśród wielu funkcji oferowanych przez regulator 
możliwe jest ustawienie: programu tygodniowego pracy, 
programu wakacyjnego, trybu dezynfekcji termicznej oraz 
sprawdzenie zużycia energii i temperatur pracy.

grzegorz łukasik
www.junkers.pl Urządzenia są niezawodne – marka Junkers-Bosch 

objęła je gwarancją do 5 lat.
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innowacje i nowości

Nowe pompy ciepła Bosch Compress 4000 i 5000 dW to praktyczne i oszczędne urządzenia, które zapewnią ciepłą wodę użytkową w całym domu 
o każdej porze roku. Powietrzna pompa Bosch to najtańszy sposób na podgrzewanie wody w gospodarstwie domowym – oszczędności sięgają 
nawet 70%. Nowe modele pomp ciepła do c.w.u. można połączyć z innymi źródłami energii, uzyskując ekologiczną i bardzo efektywną instalację 
grzewczą. 
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Z ŻyCIa GIK

tErMIKA Grala, Wojciechowski Sp. J. rozpoczęła działalność w 1993 roku w Kaliszu. Nasza firma oferuje pełną gamę najwyższej jakości instalacji 
sanitarnych, systemów grzewczych oraz wyposażenia szklarni i łazienek. Podstawowym celem jest przygotowanie oferty precyzyjnie dopasowanej 
do potrzeb konkretnego Klienta.

Instal-Konsorcjum 
w powiększonym składzie

w spółpracujemy z czołowymi producentami i importerami, oferując klientom 
produkty najwyższej jakości z pełną gwarancją i w konkurencyjnych cenach. 

w ciągu roku obsługujemy szereg inwestycji, zapewniając pomoc merytoryczną oraz 
dużą dostępność towarów bezpośrednio z magazynów. aktualnie najszerszą grupą 
naszych odbiorców są firmy handlowe i instalacyjne, projektanci oraz serwisanci.

Z dniem 8 marca 2013 roku firma umocniła swoją pozycję na lokalnym rynku, otwie-
rając punkt sprzedaży w Krotoszynie. Po pierwszych dwóch latach działalności, udało 
nam się przenieść do nowego obiektu przy ulicy ostrowskiej 195, tworząc tym samym 
zespół specjalistów oraz profesjonalną sprzedaż.

Kolejnym etapem oraz niewątpliwie dużym ułatwieniem w bieżącej obsłudze klientów 
było przeniesienie w lipcu 2014 roku głównej siedziby firmy w Kaliszu na ulicę obozową 
48-52. wraz ze zmianą adresu poszerzyliśmy naszą ofertę o płytki ceramiczne, tworząc tym 
samym jeden z największych salonów łazienkowych w Kaliszu.
Na przełomie roku 2015/2016 uruchomiliśmy nowy dział w firmie – „Termika eco line”, 
zajmujący się tematyką odnawialnych źródeł energii. stworzenie nowych biur, ekspo-
zycji oraz zatrudnienie specjalistów w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych pozwoliło 
nam na ekspansję rynkową w zupełnie nowej, choć pokrewnej branży. aktualnie ob-
sługujemy zarówno małe układy, jak i duże farmy fotowoltaiczne, gwarantując kom-
pleksową pomoc przy doborze instalacji, montażu, projekcie oraz dofinansowaniu. 
wierzymy, że wiele inwestycji, które zrealizowaliśmy pozwoli Państwu osiągnąć nie-
zależność finansową w znacznie bardziej ekologicznym środowisku.

w 2017 roku dołączyliśmy do Grupy Instal-Konsorcjum, zrzeszającej 28 hurtowni in-
stalacyjnych z polskim kapitałem.
Dzięki dołączeniu do czołowej grupy zakupowej na polskim rynku poszerzyliśmy gamę 
naszych dostawców, zwiększając tym samym ofertę dostępną dla naszych klientów. 

właściciele i pracownicy
termIKa grala, wojciechowski Sp. J.

www.termika-kalisz.pl



Z ŻyCIa GIK

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe dOrOZ – Barbara doroz zostało założone w dniu 15.10.1996 roku w Pińczowie. Od początku swego istnie-
nia firma dynamicznie się rozwija i sukcesywnie zdobywa rynek województwa świętokrzyskiego. 

Instal-Konsorcjum 
w powiększonym składzie

Początki działalności przypadają na połowę lat dziewięćdzie-
siątych. wtedy to Barbara i Jerzy Doroz zdecydowali się na 

otwarcie punktu handlowego w Pińczowie. Firma w początko-
wym etapie działania skupiła się na obsłudze klientów detalicznych,  
instalatorów, a w przypadku kotłów węglowych – także klientów hurtowych. 
Po kilkunastu latach budowania marki na rynku lokalnym i ciągłego umacnia-
nia pozycji lidera nadszedł czas na rozwój. 

w 2010 roku w związku ze zmianą pokoleniową w firmie został utworzony 
pierwszy oddział w Busku-Zdroju. obecność w mieście uzdrowiskowym 
wyszła nam na zdrowie i dzięki temu otworzyły się przed nami perspekty-
wy dalszego rozwoju. od tej pory stawiamy głównie na obsługę firm insta-
lacyjnych. Rok 2013 to kolejne placówki handlowe: w staszowie oraz stolicy 
województwa świętokrzyskiego – Kielcach. Konkurując z firmami o znacznie 
szerszym zasięgu, udało nam się wypracować szczególne relacje z klienta-
mi, które okazały się kluczem do sukcesu. Dwa lata później firma poszerzy-
ła swoją działalność o dwa kolejne miasta – Jędrzejów i Kazimierzę wielką  
– tworząc sieć sześciu wyspecjalizowanych hurtowni instalacyjnych. w tym sa-
mym czasie w Kielcach zorganizowaliśmy po raz pierwszy Targi Kotłów i Tech-
niki Grzewczej, które okazały się sukcesem i przyciągnęły rzeszę instalatorów 
zachęconych ofertą ok. 30 producentów. w 2016 roku odbyła się druga edycja 
Targów, które weszły na stałe do naszego harmonogramu. Rok ten jest dla nas 
szczególny ze względu na możliwość świętowania wspólnie z naszymi kontra-
hentami i załogą Jubileuszu 20-lecia istnienia firmy. Z dniem 1 marca 2017 roku 
firma DoRoZ przystąpiła do Grupy Instal-Konsorcjum, dzięki czemu zyskali-
śmy możliwość zaoferowania naszym klientom jeszcze szerszego asortymentu 
na bardzo korzystnych warunkach zakupowych. Konsekwentnie realizujemy 
cel jakim jest zdobycie pozycji lidera świętokrzyskiego rynku.

właściciele i pracownicy
DOrOZ hurtownie Instalacyjne

www.doroz.com
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W I kwartale 2017 r. nasi dostawcy dokonali i zapowiedzieli na II kwar-
tał 2017 r. aktualizację następujących cenników katalogowych*:

nowe cenniki
w I i II kwartale 2017 r.

2017.01.01 – EsBE
2017.01.01 – FLaMCo
2017.01.01 – GRUNDFos
2017.01.01 – HoNEYwELL
2017.01.01 – IMMERGas (IMMERPaN)
2017.01.01 – oVENTRoP
2017.01.01 – PRoFIToR
2017.01.01 – REFLEX
2017.01.01 – REMs
2017.01.01 – RIDGID TooLs
2017.01.01 – RoTH (RIP, RP)
2017.01.01 – sCHELL
2017.01.01 – sPIRoTECH (HUsTY)
2017.01.01 – waTTs
2017.01.02 – saNPLasT
2017.01.02 – UNIPaK
2017.01.09 – BosCH
2017.01.09 – IDEaL sTaNDaRD
2017.01.10 – IMMERGas
2017.01.10 – saLUs
2017.01.16 – ELEKTRoMET
2017.01.16 – JEREMIas
2017.01.16 – VaLVEX
2017.01.20 – sFa
2017.01.23 – NICZUK-METaLL
2017.02.01 – CoMaP
2017.02.01 – FERRo
2017.02.01 – GoRGIEL
2017.02.01 – INsTaL-PRoJEKT
2017.02.01 – PURMo
2017.02.01 – saNHa
2017.02.06 – PERFEXIM
2017.02.06 – VTs
2017.02.14 – GIaCoMINI
2017.02.20 – MK ŻaRY
2017.02.20 – VaILLaNT, saUNIER DUVaL
2017.03.01 – aCV
2017.03.01 – aRCo
2017.03.01 – aRIsToN

2017.03.01 – DaNFoss
2017.03.01 – DE DIETRICH
2017.03.01 – EFaR
2017.03.01 – FRaNKE
2017.03.01 – GaLMET
2017.03.01 – IMI
2017.03.01 – KERMI (grzejniki płytowe)
2017.03.01 – RUMET
2017.03.01 – saNIT
2017.03.01 – soCLa
2017.03.11 – waVIN
2017.03.15 – aERoVaC (saNTECH)
2017.03.15 – soNNIGER
2017.03.20 – JUNKERs
2017.03.20 – KosPEL
2017.03.20 – MaGNaPLasT
2017.03.20 – ToPVaC
2017.03.24 – RoTHENBERGER
2017.04.01 – CoMaP
2017.04.01 – GEBERIT, KoŁo
2017.04.01 – sYR (HUsTY)
2017.04.01 – KERMI (grzejniki dekoracyjne)
2017.04.01 – MCaLPINE
2017.04.01 – oDLEwNIa ŻELIwa ZawIERCIE
2017.04.01 – REFLEX
2017.04.01 – TECE
2017.04.01 – REFLEX
2017.04.01 – aPaToR PowoGaZ
2017.04.03 – NIBE- BIawaR
2017.04.03 – ENIX
2017.04.03 – RoCa, ZooM, PooL-sPa
2017.04.03 – wILo
2017.04.07 – BwT
2017.05.01 – VIEGa
2017.05.15 – CoNCEPT
2017.05.15 – QIK
2017.05.15 – VITECo
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wydawca/redakcja: Instal-Konsorcjum sp. z o.o., ul. Krakowska 19-23, 50-424 wrocław, red. nacz. rafał Hołtra, red. Dawid myśliwiec, 
email: redakcja@ik.pl, projekt graficzny: studio Graficzne BlaCK, email: biuro.studioblack@gmail.com, druk: drukarnia KiD, 
www.DrukarniaKiD.pl, wydanie 94 – wiosna 2017, wr ocław, nakład wersji drukowanej: 7500 egz.

KSV

* Stan na 25.03.2017 r.


