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Na pó kach STZ mo na znale   nowocze-
sne produkty instalacyjne takich producen-
tów jak LEGRAND (osprz t instalacyjny Niloe 
i Celiana) czy TYCO THERMAL CONTROLS 
(maty grzejne i przewody grzejne Raychem).

LEGRAND  to zestaw funkcji, takich jak stero-
wanie o wietleniem, roletami, ogrzewaniem 
oraz wiele innych, które poprawiaj  kom-
fort i bezpiecze stwo domowników. Funkcje 
mog  by czone w scenariusze dostosowane 
do stylu ycia. Przed po o eniem si  spa  wy-
starczy jedno przyci ni cie, aby automatycz-
nie opu ci  rolety, zgasi wiat o i obni y
temperatur . Nowoczesne wzornictwo oraz 
szeroka paleta kolorów i materia ów osprz -

tu Celiane gwarantuj , e wn trze domu b -
dzie perfekcyjne w ka dym detalu.

Osprz t Niloe, oprócz tradycyjnych cz-
ników i gniazd, oferuje wiele innowacyj-
nych funkcji. Technologia radiowa ZigBee 
umo liwia rozbudow  istniej cej instalacji 

o funkcje automatyki domowej bez 
konieczno ci kucia cian. Co wa ne
– jest przyjazny rodowisku natural-
nym, a przejawia si  to w nast puj -

cy sposób:

os ona z tworzywa sztucznego (APET) chro-
ni ca osprz t na budowie przed zarysowa-
niami jest wykonana z materia u z recyklin-
gu i do powtórnego wykorzystania,

mniej oznacze  laserowych na mechani-
zmach = mniejsze zu ycie energii w proce-
sie produkcji,

zmniejszenie ilo ci materia u zu ytego na 
opakowania,

zoptymalizowana ilo  zu ytego do pro-
dukcji plastiku i metalu.

Nowoczesne, komfortowe systemy grzewcze 
Raychem to m.in. ogrzewanie pod ogowe, 
ochrona rur przed zamarzni ciem, ochrona 
dachów i rur spustowych przed uszkodze-
niami w warunkach zimowych, ochrona po-
wierzchni zewn trznych przed niegiem i lo-
dem, utrzymanie temperatury ciep ej wody 
u ytkowej.

W dzisiejszych czasach sprawne funk-
cjonowanie naszego domu o ka dej porze 
roku powinno by  czym  naturalnym. Jest 
to szczególnie wa ne zim , kiedy jest ju
za pó no na zabezpieczenie instalacji za-
marzni tych lub ukrytych pod grub  war-
stw niegu.

Elektroskandia Polska SA w ci gu 18 lat wy-
pracowa a renom  do wiadczonego dystrybu-
tora materia ów elektrotechnicznych. Liczne 
grono sta ych kontrahentów, obs ugiwanych 
w 28 hurtowniach, ma do dyspozycji spraw-
dzone produkty ponad 200 producentów 
krajowych i zagranicznych. W odpowiedzi 
na zró nicowane potrzeby klientów firma 
realizuje strategi  uwzgl dniaj c  podzia

na odbiorców z rynków: inwestycyjnego, 
przemys owego, energetyki i budownictwa 
mieszkaniowego. Dla poszczególnych seg-
mentów firma opracowa a odpowiadaj ce 
ich potrzebom dzia ania w zakresie sprze-
da y, logistyki i us ug.

Od lipca 2010 roku Elektroskandia suk-
cesywnie wdra a autorski projekt o nazwie 
STREFA TWOICH ZAKUPÓW (w skrócie 

STZ), skierowany do klientów z segmentu 
budownictwa mieszkaniowego. Projekt ten 
wyró nia: samoobs ugowy magazyn, atrak-
cyjne ceny, szeroki asortyment i przyjazna 
obs uga. Obecnie STZ dzia a w 9 oddzia-
ach: Pozna , Jaros aw, Katowice, S upsk, 

Kielce, Wroc aw i Gorzów Wlkp. Wkrótce 
kolejne otwarcia w Przemy lu i Stalowej 
Woli.

STREFA TWOICH ZAKUPÓW
– rozwi zaniem dla segmentu budownictwa mieszkaniowego
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Prezentacja firmowa

W Strefie Twoich Zakupów 
znajdziesz produkty renomowanych producentów
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