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„ZŁOTY INSTALATOR“ DLA AQUATHERM-POLSKA

W maju bieżącego roku p. Kornelia Ligaszewska-Leśniak, współwłaścicielka firmy aquatherm-Polska, odebrała wyróżnienie „Złotego Instalatora“. 
Wyróżnienie to przyznawane jest produktom premium, w tym przypadku otrzymał je system aquatherm ti. 

„Złoty Instalator“ przyznawany jest co roku przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z Warszawy i stanowi 
najwyższe polskie wyróżnienie w branży.
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AQUATHERM RED PIPE w GEWA-TOWER, FELLBACH

Ze swoimi 107 metrami wysokości, GEWA-Tower w Fellbach jest 
najwyższym budynkiem mieszkalnym w Badenii-Wirtembergii i trzecim 
najwyższym w całych Niemczech. Na 34 piętrach powstaje 65 
ekskluzywnych mieszkań własnościowych – najdroższe kosztuje pięć 
milionów euro. 

O wyjątkowości GEWA-Tower stanowi nie tylko jego wysokość, ale również 
niezwykła architektura: ściany zewnętrzne pną się ku górze pod lekkim 
skosem, dokładniej ujmując - pod kątem 3,5 stopnia. Powoduje to, że górne 
piętra są o jakieś 10 m2 większe niż podstawa budynku.  

Koszty budowy tego projektu wynoszą około 57 milionów euro. Po dwóch 
latach budowy, GEWA-Tower powinien być gotowy pod koniec bieżącego 
roku. 
Na 30 piętrach ułożono prawie 4200 metrów rur aquatherm red pipe do 
1500 tryskaczy ukrytych. Pierwsze spotkanie z firmą projektową - IGL 
Ingenieurbüro Grolik & Ladwig Partnerschaft z Willich, odbyło się już w 
2014 r. Realizacji projektu podjęła się firma  Brandschutztechnik Jockel-
Bramax z Gladbeck. 
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FLORIDA HOSPITAL POSTAWIŁ NA ROZWIĄZANIA FIRMY AQUATHERM

W jaki sposób firma instalacyjna może zastosować innowacyjne, najwyższej jakości systemy rurociągowe, przy jednoczesnej oszczędności czasu? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu z placu budowy szpitala Apopka Hospital na Florydzie: 

http://www.aquatherm.de/Apopka.mp4

W 8-piętrowym szpitalu z 200 pokojami, ułożono ponad 35 mil systemów rurociągowych aquatherm o średnicy do 630mm w obszarach: klimatyzacja, 
ogrzewanie, instalacje przemysłowe, woda pitna. 

Około 70% zastosowanych systemów zostało prefabrykowanych w oddziale firmy aquatherm w Utah. Dzięki temu firma instalacyjna* mogła 
zaoszczędzić około 60% czasu pracy, zaś inwestor zyskał na zastosowaniu innowacyjnych produktów najwyższej jakości.   

*Coastal Mechanical Services należy w USA do 100 największych firm istalacyjnych (Engineering News Record, 2015).

http://www.aquatherm.de/Apopka.mp4



