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Ring „Magazynu Instalatora“ to miejsce, gdzie odbywa si´
„walka“ fachowców na argumenty. Ka˝dy bioràcy udzia∏
w starciu broni swoich doÊwiadczeƒ (i przeÊwiadczeƒ...),
swojego chlebodawcy bàdê sponsora, swojej wiedzy i wiary. Przedmiotem „sporu“ b´dà technologie, materia∏y,
narz´dzia, metody, produkty, teorie - s∏owem wszystko,
co czasem ró˝ni ludzi z bran˝y instalatorskiej. Ka˝dy z autorów jest
oczywiÊcie Êwiadomy, i˝ wyst´puje na ringu. W grudniu na ringu: palniki,
czyli przypiekanie „do ˝ywego“...

Ring „MI“: systemy centralnego odkurzania,
czyli twarda walka w niepalnym peszlu

Aertecnica
System centralnego odkurzania to ju˝ standard w budynkach
mieszkalnych. Rzadko spotyka si´ inwestorów nieznajàcych zasady jego dzia∏ania i praktycznie nie ma nikogo, kto nigdy by
o nim nie s∏ysza∏. Na polskim rynku spotykamy czo∏ówk´ Êwiatowych producentów amerykaƒskich, kanadyjskich i europejskich.
Borysowski & Spó∏ka ju˝ od blisko
10 lat rozprowadza wy∏àcznie oryginalne produkty konsorcjum Aertecnica, dostarczajàcego ze swoich niemieckich i w∏oskich fabryk, najwy˝szej europejskiej jakoÊci materia∏y instalacyjne, centrale ssàce i akcesoria
do sprzàtania. Pozycj´ lidera rynku
osiàgamy dzi´ki ciàg∏emu unowoczeÊnianiu produktów i ich szerokiemu
asortymentowi, nieograniczajàcemu
si´ jedynie do budownictwa mieszkalnego, ale Êmia∏o zaspokajajàcemu
równie˝ wymagania inwestorów
obiektów przemys∏owych, biurowych
i hotelowych. Nasza lista referencyjna to tysiàce dzia∏ajàcych w Polsce instalacji w budynkach jednorodzinnych, hotelach, sklepach, koÊcio∏ach,
zak∏adach przemys∏owych.
Ka˝dy z elementów systemu zosta∏ zaprojektowany i wyprodukowany w Europie z myÊlà o europejskim
budownictwie murowanym. Materia ∏y instalacyjne wykonane sà z wyso kogatunkowego niepalnego tworzy wa. Solidne gruboÊcienne (2,2 mm)
rury koloru niebieskiego mogà byç
zalewane betonem bez koniecznoÊci
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wykonywania dodatkowych zabez pieczeƒ. Dost´pne Êrednice od 50 do
125 mm pozwalajà na wykonanie dowolnej wielkoÊci instalacji, niezale˝nie od iloÊci jednoczesnych u˝ytkowników systemu oraz przeznaczenia
obiektu. Równie˝ przewody sterujà-

ce w przeciwieƒstwie do instalacji
amerykaƒskich czy kanadyjskich prowadzone sà w twardym niepalnym
peszlu zapewniajàcym pe∏ne bezpieczeƒstwo u˝ytkowania, zgodne z europejskimi normami.

17 tys. godzin...
Ârednio co dwa lata prezentujemy
nowe modele central, których konstrukcja oparta jest o najnowsze technologie. Obecnie proponujemy ponad 30 modeli jednostek domowych
i przemys∏owych, dobieranych w zale˝noÊci od powierzchni obiektu, jego przeznaczenia, iloÊci osób majàcych korzystaç z systemu w tym sa-

mym czasie oraz od zasobnoÊci portfela inwestora. Przy obiektach domowych mamy do dyspozycji jednostki
z silnikami jednofazowymi wyposa˝onymi w system Soft Start. Przyczynia
si´ on do wyd∏u˝enia bezawaryjnej
pracy turbiny, zmniejszajàc zu˝ycie
energii oraz eliminujàc skoki napi´cia
w chwili uruchamiania jednostki. Do
www.instalator.pl

