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FIRMA AQUATHERM-POLSKA PONOWNIE ZDOBYWA 
NAGRODĘ „ZŁOTEGO INSTALATORA“ 
W roku 2016 firma aquatherm-Polska otrzymała wyróżnienie „Złotego Instalatora“ za system aquatherm ti.

02.06.2017 Pani Kornelia Ligaszewska-Leśniak, współwłaścicielka firmy aquatherm-Polska, ponownie 
przyjęła nagrodę „Złotego Instalatora“. W tym roku wyróżniony został system aquatherm black.

„Złoty Instalator“ przyznawany jest co roku w Warszawie przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji i stanowi najwyższe wyróżnienie branży instalacyjnej w Polsce.  

Serdecznie gratulujemy sukcesu! Pasja zawsze zwycięża!

FAMAR to jedna z wiodących firm oferujących produkcję na zamówienie oraz 
usługi projektowe dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego i kosmetycznego. 
Przedsiębiorstwo zostało założone w 1949 r. w Grecji  i dzisiaj posiada 11 
oddziałów produkcyjnych w 5 krajach Europy, 4 centra projektowe oraz 3 centra 
dystrybucji. 

W jednym z biurowców FAMAR w Atenach, instalacje zrealizował nasz grecki 
partner - aquatherm Hellas. Skorodowane rury i rozdzielacze stalowe na dachu 
zostały zastąpione rurami aquatherm blue pipe MF OT. Stalowe rury w budynku 
zostaną wymienione w drugiej fazie projektu.

Mimo że chodziło tylko o częściową renowację a stalowe rury wewnątrz budynku 
z początku jeszcze pozostały w instalacji, bariera antydyfuzyjna naszych rur była 
ważną kartą przetargową. Rury aquatherm blue pipe MF OT uniemożliwiają 
przedostanie się tlenu do obiegu wody. Dzięki temu również rury stalowe są 
chronione przed korozją. Kolejnym atutem było nieodpłatne wypożyczenie przez 
aquatherm Hellas zgrzewarki doczołowej oraz przeszkolenie instalatorów 
w zakresie właściwej obsługi urządzenia i obróbki naszych produktów.

Jest to kolejny ważny obiekt referencyjny dla rur aquatherm blue pipe MF OT, który 
wzmacnia trend OT oraz osłabia pozycję firm konkurencyjnych, gdyż tracą one 
projekty ze względu na brak w ich ofercie rur tlenoszczelnych.

Biurowiec Famar:

Miejsce: 
Typ: 

Ateny
Biurowiec (duży kompleks z parkingami, biurami, restauracją i 
kawiarniami)

Zastosowany 
materiał: 
Status: 
Komentarz: 

aquatherm blue pipe MF OT
Zamknięty, jednak będą prowadzone kolejne prace
Duże rozdzielacze przyjechały z Attendornu, mniejsze 
wykonano w aquatherm Hellas 

RURY AQUATHERM BLUE PIPE MF OT ZASTAPIĄ SKORODOWANĄ STAL 
W BUDYNKU BIUROWCA
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BAZA OBRAZÓW AQUATHERM: NOWY LINK

Baza obrazów aquatherm została przeniesiona na nowy serwer i teraz można ją znaleźć pod linkiem: 
http://www.aquatherm-pipesystems.com/4images/

W bazie danych online umieścilismy zdjęcia i grafiki naszych produktów z systemów aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm red pipe, 
aquatherm ti i aquatherm black. Poza tym do Państwa dyspozycji oddajemy obrazy związane z prefabrykacją, zdjęcia prasowe i zdjęcia obiektów 
referencyjnych. Po zarejestrowaniu się na stronie mogą Państwo bezpośrednio ściagnąć potrzebne materiały. 
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POŻEGNANIE Z ALOISEM SIELEREM, 
SZEFEM  DZIAŁU  DYSTRYBUCJI 
MIĘDZYNARODOWEJ

Podczas wieczornego bankietu odbyło się pożegnanie Pana Aloisa 
Sielera, dla którego były to już jedenaste targi ISH. Po 21 latach 
pracy w firmie aquatherm, p. Sieler odchodzi na emeryturę. 
W imieniu całego zarządu firmy, p. Dirk Rosenberg podziękował za 
jego zaangażowanie i z uznaniem wypowiedział się o jego godnej 
zaufania i kompetentnej postawie. „Patrząc wstecz, podjecie pracy     
w aquathermie było moją najlepszą zawodową decyzją" - powiedział  
Alois Sieler.
Oprócz oficjalnego pożegnania na targach ISH, w czerwcu miała 
miejsce również firmowa uroczystość. Pan Alois Sieler pożegnał się 
z kolegami, kierownikami innych działów i zarządem firmy. Na tej 
uroczystości nie mogło zabraknąć również jego rodziny: żony 
Annette, córek Maren i Leny, syna Simona oraz wnuków Pepe i Nory.

Prezes firmy, p. Dirk Rosenberg jako symboliczny prezent prezkazał 
p. Sielerowi "pałeczkę sztafetową" z wyrytą datą jego lat pracy                  
w aquathermie. Następca p. Sielera - p. Jorge Qunitana również 
otrzymał podobną pałeczkę. 

Alois Sieler od 01.02.1996 z dużym zaangażowaniem kierował 
Działem dystrybucji międzynarodowej. 30.06.2017 przeszedł             
na zasłużoną emeryturę. Życzymy mu z tej okazji wszystkiego 
dobrego i razem z nim cieszymy się, że teraz będzie mógł spędzać 
więcej czasu ze swoją rodziną, zwłaszcza z wnukami.   

Aby Alois mógł przekazać swojemu następcy doświadczenie z ponad 
20 lat pracy w aquathermie, p. Jorge Quintana już 01.09.2016 podjął 
pracę w naszej firmie, a 01.07.2017 oficjalnie przejął kierownictwo 
działu Dystrybucji Miedzynarodowej. 

ISH 2017: Dirk i Gerhard Rosenberg, Alois Sieler, Maik i Christof Rosenberg

Jorge Quintana, nowy kierownik 
działu Dystrybucji międzynarodowej

Przekazanie „pałeczki sztafetowej“ przez Dirka Rosenberga

Alois Sieler przekazuje pałeczkę swojemu następcy - p. Jorge Quintanie




