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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie nowoczesnego rozwiązania technicznego
aquatherm – Polska Jacek Ligaszewski
za aquatherm black system – prefabrykowany, modułowy system przeznaczony do wykonywania
ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.
Caleffi Poland Sp. z o.o.
za CALEFFI DIRTMAGSLIM 5451 – kompaktowy separator zanieczyszczeń wykonany z
technopolimeru, wykorzystujący technologię zawirowań i pole magnetyczne.
TERMET S.A.
za gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. ECOCONDENS
INTEGRA II PLUS

w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
INTECH Engineering Spółka z o.o.
za zaprojektowanie i wykonanie pod klucz nowatorskiej, kompleksowej, wysokosprawnej instalacji
do wykorzystania energii odpadowej strumieni gazów z instalacji Aldehydów i Alkoholi Jednostki
Biznesowej OXO Zakładów Azotowych Kędzierzyn Koźle.
Zakład Usługowy SZPIL
za wzorcowe wykonywanie prac instalacji grzewczych i sanitarnych z wykorzystaniem najnowszych
rozwiązań technicznych branży instalacyjnej w obiektach użyteczności publicznej oraz w
budownictwie mieszkaniowym.

w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
Instalacja Świnarscy Sp. J. Grupa SBS
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego wyrobów branży
instalacyjnej wraz ze wsparciem technicznym dla klientów.

w kategorii:
Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii
De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
za MODULENS G Hybrid – nowatorski układ hybrydowy łączący wydajność gazowego kotła
kondensacyjnego z zaletami powietrznej pompy ciepła.
Konsorcjum: Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. & Biuro Projektowe Profim s.c. i SGS Service Systemy
Grzewcze i Sanitarne Sp. z o.o.
za modernizację układów przygotowania c.w.u. w oparciu o odnawialne źródła energii – kolektory
słoneczne i powietrzne pompy ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu.

Robert Bosch Sp. z o.o.
za zestaw do hybrydowego solarno-gazowego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u., stworzony na
bazie kotła kondensacyjnego Bosch Condens GC9000iWM, kolektorów słonecznych, zasobnika
buforowego oraz modułu MB LANi do zdalnego sterowania poprzez aplikację ProControl.
firmie Viessmann Sp. z o.o.
za moduł komunikacyjny Vitoconnect 100, który dzięki aplikacji ViCare ułatwia użytkownikom
samodzielne, zdalne zarządzanie instalacją grzewczą w domu poprzez łącze internetowe.
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie nowoczesnego rozwiązania technicznego
aquatherm – Polska Jacek Ligaszewski
za aquatherm Ti – system rur preizolowanych
BISAN Sp. z o.o.
za LOCKER – produkt do uszczelniania połączeń gwintowanych
De Dietrich Technika Grzewcza S.A.
za żeliwny, niekondensacyjny kocioł olejowy NeOvo EcoNOX spełniający wymagania dyrektywy ErP
PROFITOR Kazimierz Charzewski
za wprowadzenie na rynek polski giętkich, rozciągliwych przewodów ze stali nierdzewnej do gazu
marki EMIPIU
RUG RIELLO Urządzenia Grzewcze S.A.
za wprowadzenie na rynek polski stojących kaskadowych kotłów kondensacyjnych serii Power Plus
Box marki Beretta, w obudowie modułowej, przeznaczonych dla dużych kotłowni
TERMET S.A.
za gazowy kocioł kondensacyjny ECOCONDENS GOLD PLUS
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
UMET Sp. z o.o.
za współpracę z technicznymi szkołami wyższymi w zakresie praktyk studenckich, prac
dyplomowych licencjackich i magisterskich w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań
systemów odprowadzania spalin firmy UMET
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
za zaangażowanie w działalność na rzecz kształcenia średnich kadr technicznych z zakresu
technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SOLID-BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
za wzorcowe wykonanie przebudowy sieci gazowych związanych z budową centralnego odcinka II
linii metra na stacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat Uniwersytet,
Centrum nauki Kopernik, dworzec Wileński
w kategorii
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
GRAST & MTB Sp. z o.o.
za stworzenie efektywnego systemu kompleksowej realizacji zamówień i dostaw dla szerokiej grupy
klientów z zakresu techniki sanitarnej, grzewczej i instalacyjnej

ZZłłoottyy IInnssttaallaattoorr ddllaa N
Naajjlleeppsszzyycchh zzaa rrookk 22001144
w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
TERMET S.A. ze Świebodzic
za wieloletnie opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych polskich rozwiązań technologicznych w
technice grzewczej
JEREMIAS Sp. z o.o. z Gniezna
za kompleksowy układ spalinowy z automatyką kontrolno-pomiarową – Kaskada kominowa GBS
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
PHU INTRATA s.c. Wojciech Nyc, Paweł Nyc z Piaseczna
za wzorcowe wykonanie kotłowni o mocy 170KW na potrzeby parownika gazu LPG dla piecy
ceramicznych w Zakładzie Płytek Ceramicznych PRZYSUCHA S.A. w Skrzyńsku
OLMAZ Sp. z o.o. z Modrza
za wzorcowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła
współpracującej z kotłem gazowym w Domu Studenta ATOL Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
GRUDNIK Sp. z o.o. z Krakowa
za stworzenie nowoczesnego systemu sieci samoobsługowych hurtowi Monter Shop,
zapewniającego instalatorom wsparcie techniczne handlowców, kontakty z przedstawicielami
producentów, dostęp do małej gastronomii i szybkiego internetu

w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
SOTRALENTAZ Sp. z o.o. ze Skierniewic
za organizację wszechstronnego i wysoce sprawnego systemu serwisu przydomowych oczyszczalni
ścieków marki Sotralentz
HYDROMIR Mirosław Gójski z Warszawy
za organizację wysoce sprawnego systemu serwisowania urządzeń marki SFA do rozdrabniana i
przetłaczania ścieków
w kategorii:
Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii
EUROTHERM Technika Grzewcza z Inowrocławia
za stworzenie autorskiego, zintegrowanego układu optymalizacji pracy systemu grzewczowentylacyjnego wykorzystującego kolektory słoneczne, pompę ciepła, gruntowy wymiennik ciepła,
rekuperator i kominek z płaszczem wodnym
VIESSMANN Sp. z o.o. z Wrocławia
za Vitosol 200-F SV2x – kolektor płaski z aktywną powłoką zawierającą tlenki wanadu, która
zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem
w kategorii:
Inwestor realizujący projekty lub obiekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie branży
instalacyjnej
LIDL POLSKA Sp. z o.o. z Jankowic
za wdrożenie standardu w nowo-budowanych obiektach handlowych sieci Lidl systemu ogrzewania,
chłodzenia i wentylacji opartego na gruntowych pompach ciepła współpracujących z instalacją
płaszczyznową z wykorzystaniem ciepła skraplania z technologicznych układów lad chłodniczych
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
Schiedel Sp. z o.o. z Opola
za system wentylacji hybrydowej Schiedel Flow
Spiroflex Sp. z o.o. z Mielca
za opracowanie i wdrożenie łącznika rurowego renowacyjnego ze stabilizatorem
RENOWACYJNE – do modernizacji systemu kominowego

– KOLANO

w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z Myślenic
za wzorcowe wykonawstwo sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, stacji
redukcyjno-pomiarowych gazu, instalacji centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych i
chłodniczych, instalacji klimatyzacyjnych oraz kotłowni i wymiennikowni ciepła
4 ENERGY TOMIKA z Pabianic
za wzorcowe wykonawstwo nowoczesnych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła
oraz ogniw fotowoltaicznych
Z.P.U. „DAR – GAZ” Dariusz Markowski z Otwocka
za wzorcowe wykonawstwo sieci i instalacji gazowych wraz z projektowaniem
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
TERMET S.A. ze Świebodzic
za stworzenie funkcjonalnej krajowej sieci sprzedaży urządzeń grzewczych opartej o
Autoryzowanych Dystrybutorów, Autoryzowanych Instalatorów oraz Serwisantów
w kategorii:
Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii
METAL-FACH Jacek Kucharewicz z Sokółki
za kotły na biomasę SOKÓŁ typoszeregu SD DUO BIO z automatycznym podajnikiem paliwa.
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. z Warszawy
za kompaktową pompę ciepła WPC 04/05/07/10/13 (cool) typu solanka/woda z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemności 200 litrów
Thermaflex Izolacji Sp. z o.o. z Żarowa
za giętkie rury preizolowane Flexalen 600 do współpracy z odnawialnymi źródłami ciepła
De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. z Wrocławia
za pompę ciepła Caliane marki Sofath wykorzystującą technologię bezpośredniego odparowania
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
KISAN sp. z o.o. z Kańczugi
za opracowanie i wdrożenie złączek zaprasowywanych KISAN WL do rur wielowarstwowych
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
ARL MIROWSKI Adolf Mirowski z Piołunki
za opracowanie i prowadzenie witryn projektowych www.schematy.info oraz www.kaskady.com.pl,
wspierających proces projektowania branży instalacyjnej

w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski z Zabierzowa
za kompleksową realizację inwestycji w zakresie nowoczesnych systemów grzewczych, opartych o
uznane technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii
FALKOPIA sp. z o.o. ze Zgierza
za wykonawstwo instalacji ogrzewczych w oparciu o system inteligentnego ogrzewania
elektrycznego „technofont-falkopia”
INSTAL PROJEKT Ireneusz Nowak z Warszawy
za wykonanie projektów instalacji gazowych, wod.-kan. i grzewczych, takich jak: stacje redukcyjnopomiarowe, sieci gazowe oraz kompleksowe instalacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej
Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Krzysztof Gajek z Warszawy
za wzorcowe wykonawstwo instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe URBAN z Biskupic
za wzorcowe wykonawstwo instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
TERWO sp.j. Andrzej Mucha z Łodzi
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży sanitarnej i
grzewczej
w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
TERMET SA ze Świebodzic
za organizację ogólnokrajowego, wszechstronnego, wysoce sprawnego i profesjonalnego serwisu
wyrobów firmy Termet SA
KRYST Technika Grzewcza Sanitarna i Instalacyjna z Ząbek
za organizację wszechstronnego i wysoce sprawnego regionalnego serwisu wyrobów firmy
BUDERUS
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
KAN sp. z o.o. z Białegostoku-Kleosina
za opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu KAN-THERM PUSH PLATINUM
„MAKROTERM” Agata i Krzysztof Wąchała sp.j. z Zakopanego
za opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu ogrzewania, wykorzystującego odnawialne
źródła energii z funkcją buforowania

TERMET S.A. ze Świebodzic
za opracowanie i wdrożenie do produkcji gazowego kotła kondensacyjnego c.o. ECOCONDENS
CRYSTAL
TYTAN SERWIS z Łodzi
za opracowanie i wdrożenie systemu ogrzewania domu jednorodzinnego za pomocą odnawialnych
źródeł energii: pompy ciepła zasilanej panelami fotowoltaicznymi i przydomową elektrownią
wiatrową
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
DE DIETRICH Technika Grzewcza sp. z o.o. z Wrocławia
za organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów na kursach dla instalatorów,
projektantów, serwisantów i handlowców
VIESSMANN sp. z o.o. z Wrocławia
za uruchomienie internetowej platformy komunikacji branżowych specjalistów, chcących korzystać
ze szkoleń w ramach Akademii Viessmann
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
BBT Technika Grzewcza Dominik Zalewski z Kobyłki
za wzorcowe wykonanie instalacji wysokowydajnego systemu kolektorów słonecznych
współpracujących z zestawem buforów i kotłem olejowym do wspomagania c.w.u. w Domu Opieki
Społecznej w Życzynie
KOMPLEX INSTAL Oryniak Zbigniew z Warszawy
za wzorcowe wykonanie instalacji gazowych w budynkach produkcyjnych firmy ZPC „MIESZKO” wraz
z montażem nowej stacji redukcyjno-pomiarowej
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
RESPOL Export-Import sp. z o.o. z Warszawy
za organizację handlu branżowego w oparciu o nowoczesny obiekt wysokiego składowania i
wielkopowierzchniowy sklep samoobsługowy dla instalatorów i firm wykonawczych
w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
ALFAREX sp. z o.o. z Warszawy
za organizację kompleksowego serwisu technicznego wszystkich instalacji w budynkach
mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
„AS” PPH Andrzej Zygmunt Sobiesiak z Piaseczna
za opracowanie i wdrożenie produkcji systemów odwodnień liniowych „AS” opartych o nowoczesne
rozwiązania techniczne i autorską technologię
BARTOSZ sp.j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku
za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu wentylacji mieszkań in- VENA
PPH KAMIX L. i J. Zienkiewicz sp.j. z Gdyni
za opracowanie i wdrożenie typoszeregu agregatów do czyszczenia chemicznego instalacji C.O. oraz
technologii czyszczenia wymienników ciepła i innych urządzeń energetycznych w oparciu o
preparaty typu KAMIX
UNIWERSAL sp. z o.o. z Katowic
za opracowanie i wdrożenie asortymentu urządzeń wentylacji hybrydowej
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
KOMO sp. z o.o. z Warszawy
za organizację systemu szkoleń dla dystrybutorów i montażystów instalacji kominkowych
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
BUDOMAL Andrzej Jankowski z Wrocławia
za wzorcowe wykonanie instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
FALKOPIA sp. z o.o. ze Zgierza
za wzorcowe wykonawstwo przez firmę instalacji: grzewczych i wentylacyjnych w oparciu o
najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii
P.U.P.H. INSTAD Tadeusz Szewczak z Lublina
za wykonawstwo instalacji sanitarnych, ciepłowniczych, chłodniczych, technologicznych oraz
wentylacyjno-klimatyzacyjnych w nowoczesnych technologiach
SOLID-BUD sp. z o.o. z Warszawy
za wzorcowe wykonanie sieci wodociągowych tymczasowych i stałych na budowie Stadionu
Narodowego w Warszawie
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
P.W. MARCOTERM z Kielc
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
METAL-FACH Jacek Kucharewicz z Sokółki
za opracowanie i wdrożenie do produkcji kotła z palnikiem retortowym SOKÓŁ EKO PELET
Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych GORGIEL Jan Gorgiel z Karpicka
za opracowanie i wdrożenie do produkcji grzejników stalowych dekoracyjnych serii CEZAR I i II oraz
serii VESTA
TERMET SA ze Świebodzic
za opracowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnego, ekonomicznego kotła kondensacyjnego
ECOCONDENS
SPIROFLEX sp. z o.o. z Mielca
za emaliowany wkład kominowy do odprowadzania spalin z kotłów opalanych granulatem
drzewnym, węglem, miałem węglowym, eko-groszkiem, a także do odprowadzania spalin z
kominków
BARBOR sp. z o.o. ze Skowarcza
za ewaporacyjny zespół chłodzenia powietrza nawiewanego, wykorzystującego zjawisko
ochładzania strumienia powietrza w wyniku kontaktu ze złożem zraszanym wodą
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
ASPOL-FV sp. z o.o. z Łodzi
za organizację szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz autorskie opracowanie
profesjonalnego programu doboru dolnych źródeł do pomp ciepła – ENERgeo
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
TERMOSYSTEM Piotr Wiśniewski z Warszawy
za wzorcowe wykonawstwo instalacji gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania
SAPRO ENGINEERING sp.j. R. Derdas, T. Stępień z Łodzi
za wykonawstwo nowoczesnych instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii opartych o pompy ciepła
EKOKALORIA PKB sp. z o.o. S.K.A. z Kielc
za wzorcowe wykonawstwo nowoczesnych instalacji grzewczych i ciepłowniczych ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej

Grupa Handlowa SANGROUP sp. z o.o. z Warszawy
za nowoczesne rozwiązania w handlu hurtowym bazujące na wzorcowej współpracy polskich
przedsiębiorców branży instalacyjnej
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
SPIROFLEX sp. z o.o. z Mielca
za system odprowadzania spalin z kotłów opalanych paliwami stałymi – Komin Hybrydowy
DEFRO Robert Dziubeła z Rudy Strawczyńskiej
za typoszereg kotłów c.o. DEFRO DUO przystosowany do spalania szerokiej gamy biomasy
METAL FACH Jacek Kucharewicz z Sokółki
za typoszereg kotłów c.o. SOKÓŁEKO z automatycznym zasypem paliwa oraz dodatkowym rusztem
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
KAN sp. z o.o. z Białegostoku
za organizację długofalowego cyklu szkoleń poświęconych obliczaniu obciążenia cieplnego
budynków w oparciu o program KAN OZC 4.0
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH Spółdzielnia z Gdańska
za kompleksową realizację instalacji technologicznych w obszarze pary wodnej, wody, paliw, gazów,
wentylacji i rekuperacji, przesyłu energii cieplnej oraz produkcji wodoru
Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Tadeusz Jassa z Łodzi
za wykonawstwo robót instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sprężonego powietrza i wody lodowej
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego SOLID-BUD sp. z o.o. z Warszawy
za zastosowanie zamiennego systemu retencjonowania wód deszczowych z dachów i ulic na rurowe
dużych średnic, ze sterowanym ich odprowadzaniem do ulicznych kanałów deszczowych
THERM-GAZ Instalacje Sanitarne, C.O. i Gazowe Wiesław Oberle i Dariusz Stefaniak ze Starowej Góry
za wzorcowe wykonawstwo instalacji c.w.u. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym
systemów z kolektorami słonecznymi
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
Zakład Usługowo-Handlowy MARKOR sp.j. z Gliwic
za organizację handlu hurtowego i detalicznego obejmującą kompletację dostaw, doradztwo
techniczne oraz koordynację przebiegu inwestycji w zakresie systemów instalacyjnych

w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
Robert Bosch sp. z o.o. Dział Junkers z Warszawy
za rozwijanie struktury autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń
grzewczych marki Junkers
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
Adolf Mirowski z Piołunki
za system „Abgas-Control” do kontroli zaniku ciągu w kaskadach kotłów z palnikami
wentylatorowymi i wspólnym systemem spalinowym
CLIMA PRODUKT sp. z o.o. z miejscowości Pszczółki
za centrale klimatyzacyjne „URANIA” wyposażone w pompy ciepła pracujące w systemach „pętli
wodnej”
Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych GORGIEL z Karpicka
za typoszereg rozdzielaczy stalowych do instalacji ogrzewania podłogowego i c.o.
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
RUG RIELLO Urządzenia Grzewcze z Warszawy
za organizację szkoleń w zakresie urządzeń grzewczych marki Beretta
firmie KLIMA-THERM sp. z o.o. z Gdańska
za kompleksowe szkolenia z zakresu projektowania, montażu i serwisu instalacji oraz urządzeń
klimatyzacyjnych realizowanych w Akademii KLIMA-TERM dla partnerów polskich
i
zagranicznych
firmie VIESSMANN sp. z o.o. z Wrocławia
za działalność edukacyjną Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii
Viessmann
firmie KLIMOSZ sp. z o.o. z miasta Żory
za cykliczne, specjalistyczne szkolenia dla instalatorów oraz serwisantów kotłów automatycznych
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Przedsiębiorstwo Instalacyjne SAN-BUD sp. z o.o. z Krakowa
za kompleksową realizację instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

P.P.U.H. KEKBUD z Łodzi
za wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, automatyki
i
pomiaru energii cieplnej, a także systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii – kolektory
słoneczne
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
firmie ESKA B.J. Kowalscy sp. z o.o. z Siedlec
za organizację handlu hurtowego i detalicznego wyrobów branży instalacyjnej
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
DOSPEL Sp. z o.o. z Częstochowy
za opracowanie i wdrożenie typoszeregu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych „AirMedic”
przeznaczonych dla zakładów opieki zdrowotnej, zakładów produkcji spożywczej i elektronicznej
RBM APEX z Lublina
za opracowanie i wdrożenie do produkcji grzejników ściennych, stojących i kanałowych VERANOkonwektor
F.U.W.K. KONWEKTOR Sp. z o.o. z Lipna
za opracowanie i wdrożenie do produkcji wentylatorów dachowych oddymiających typu WVP/OD
firmie BISAN Sp. z o.o. z Warszawy
za wdrożenie materiałów dla instalatorów branży gazowniczej: pasty GB-1, pasty anaerobowej GB2, taśmy PTFE-GAZ, lutu twardego PAG-60, wykrywacza nieszczelności
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
VIESSMANN Sp. z o.o. z Wrocławia
za wydanie tłumaczenia niemieckiego poradnika branżowego pt. „Systemy centralnego ogrzewania
i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów” i nieodpłatne jego rozpowszechnienie w
środowisku polskich instalatorów w nakładzie 3000 egz.
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Przedsiębiorstwo Instalacyjne SAN-BUD Sp. z o.o. z Krakowa
za wzorcowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
wraz z projektowaniem i produkcją prefabrykatów

INST-GAZ Ireneusz Noskiedwicz, Janusz Noskiewicz Sp.j. z Zielonki
za wykonanie kompleksowej rewitalizacji systemu odwodnienia tunelu kolejowego warszawskiej linii
średnicowej z zastosowaniem nowoczesnych metod technicznych
w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ASKALDOWICZ ze Szczecina
za prowadzenie wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu urządzeń branży instalacyjnej w
szczególności kotłowni i wymiennikowni
MTS POLSKA Sp. z o.o. z Krakowa
za organizację ogólnopolskiej „Sieci Obsługi technicznej” zapewniającej wysoce sprawny serwis
urządzeń marki ARISTON
ARMATURA KRAKÓW S.A. z Krakowa
za prowadzenie ogólnopolskiego, wysoce sprawnego firmowego serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
Odlewnia Żeliwa FAKORA MOC Sp. z o.o. z Łodzi
za opracowanie i wdrożenie grupy dekorowanych grzejników żeliwnych RETRO
INSTAL PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j. z Włocławka
za opracowanie i wdrożenie rodziny stalowych grzejników członowych centralnego
ogrzewania TUBUS
MAGNAPLAST Sp. z o.o. z Sieniawy Żarskiej
za opracowanie i wdrożenie systemu wewnętrznej kanalizacji niskoszumowej HT-dB
firmie ALFA TERMIKA Sp. z o.o. z Łodzi
za opracowanie i wdrożenie aparatu grzewczo-wentylacyjnego HotBox ND
firmie P.W.T.K. TERMO-TECH Sp. z o.o. ze Stąporkowa
za opracowanie i wdrożenie kotłów centralnego ogrzewania z mechanicznym dozowaniem paliwa
typ EKO-TECH o mocach od 19 do 200 kW
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
COMAP POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy
za organizację szkoleń instalatorów w zakresie wykonawstwa instalacji miedzianych
zaprasowywanych z połączeniami SUDO Press i systemem Visu-Control
DE DIETRICH Technika Grzewcza Sp. z o.o. z Wrocławia
za organizację specjalistycznych szkoleń dla instalatorów, handlowców, projektantów oraz serwisu
gwarancyjnego w zakresie urządzeń grzewczych

w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ASKALDOWICZ ze Szczecina
za wzorcowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych w budownictwie
mieszkalnym wielorodzinnym
w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
GEBERIT Sp. z o.o. z Warszawy
za utworzenie ogólnokrajowej wysoce sprawnej sieci serwisowej systemów instalacyjnych
firmie STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. z Warszawy
za stworzenie sprawnie działającego serwisu pomp ciepła wraz monitoringiem
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
CLIMA PRODUKT Sp. z o.o. z Gdyni
za opracowanie i wdrożenie central klimatyzacyjnych typu HYGIENOS przewidzianych do stosowania
w instalacjach o zaostrzonych wymaganiach higienicznych w obiektach medycznych,
laboratoryjnych, farmaceutycznych i spożywczych
OLMAR Sp.j. z Łodzi
za opracowanie i rozpowszechnienie na rynku polskim nowoczesnego systemu ogrzewania obiektów
zabytkowych i sakralnych w postaci ogrzewania „Polarheat KPL” montowanego pod ławkami
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
VIESSMANN Sp. z o.o. z Wrocławia
za opracowanie i wydanie publikacji pt. „Materiały do projektowania kotłowni i nowoczesnych
systemów grzewczych” jako wkład w kształcenie i szkolenie branżowych specjalistów
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
UNION GAZ sp.j. H. Laskowski i G. Jankowski z Wrocławia
za wzorcowe wykonanie instalacji gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
ze szczególnym uwzględnieniem budowy kotłowni kaskadowych

KOMO Sp. z o.o. z Warszawy
za wzorcowe wykonanie ogrzewania budynków z wykorzystaniem kominków wraz z s systemami
dystrybucji gorącego powietrza
JEGAZ Instalacje Sanitarne i Gazowe Tadeusz Jeż z Warszawy
za wzorcowe wykonanie instalacji gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
GAMA SAN S.A. z Koszalina
za opracowanie i wprowadzenie na rynek własnej marki INVENA obejmującej grupę produktów
umożliwiających kompleksowe wykonanie instalacji w domach jednorodzinnych i mieszkaniach
GRUPA ABG Sp. z o.o. z Wrocławia
za budowę polskiej sieci dystrybucyjnej branży instalacyjnej obejmującej ponad 60 punktów
sprzedaży w całym kraju
firmie FONDITAL NOVA FLORIDA POLSKA Sp. z o.o. z Krakowa
za opracowanie i wdrożenie programu Fondital Partner skierowanego do sektora dystrybucji i
wykonawstwa branży instalacyjnej
firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne SKAMER – ACM Sp. z o.o. z Tarnowa
za organizację sieci oddziałów terenowych świadczących usługi w zakresie: doradztwa, dostaw i
serwisu urządzeń grzewczych oraz automatyki i sterowań dla różnorodnych układów
technologicznych
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w kategorii
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
ASPOL – FV Sp. z o.o. z Łodzi
za opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła
UMET P.W. Mieczysław Urban z Iwin
za opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu powietrzno-spalinowego do kotłów z zamkniętą
komorą spalania SPS-UMET
GOOD WORK M.C. z Warszawy
za opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu wsporników konstrukcyjnych do montażu rur
sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
ROBERT BOSCH Sp. z o.o. JUNKERS z Warszawy
za wszechstronny system kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów w zakresie projektowania,
wykonawstwa, handlu
i serwisu

UPONOR POLSKA Sp. z o.o. z Sochaczewa
za prowadzenie szerokiej działalności szkoleniowej w środowisku branżowym ze szczególnym
uwzględnieniem wspomagania informatycznego procesu projektowania i wykonawstwa
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH Spółdzielnia z Gdańska
za kompleksową realizację instalacji technologicznych w zakresie (w obszarze) pary wodnej, wody,
paliw, gazów i przesyłu energii cieplnej
STD NASIŁOWSKI z Zielonki
za wzorcowe wykonawstwo sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
RESPOL Export-Import Sp. z o.o. z Warszawy
za nowoczesne rozwiązania w organizacji pracy hurtowni branży instalacyjnej oraz wszechstronną i
wysoce specjalistyczną obsługę klienta
Przedsiębiorstwo Handlowo – Przemysłowe PROMOGAZ-KPIS Sp. z o.o. z Krakowa
za nowoczesne rozwiązania w organizacji pracy hurtowni branży instalacyjnej oraz wszechstronną i
wysoce specjalistyczna obsługę klienta
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w kategorii
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
INST-GAZ Ireneusz Noskiewicz Janusz Noskieiwcz sp.j. z Zielonki
za wdrożenie na rynku polskim nowoczesnej technologii renowacji rurociągów metodą karkingu
statycznego
Krakowska Fabryka Armatur S.A. z Krakowa
za opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny baterii łazienkowych SZAFIR
VTS CLIMA Sp. z o.o. z Kosakowa
za opracowanie i wdrożenie do produkcji kompaktowej centrali wentylacyjnej „CLIMA SPACE”
TECE Sp. z o.o. ze Strzelina
za opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu montażowego ścian instalacyjnych opartych na
modułowych stelażach podtynkowych o nazwie TECEprofil
PHU MAKROTERM sp.j. z Zakopanego
za opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej dla domu jednorodzinnego w oparciu o TURBOKOMINEK – KOCIOŁ – KOLEKTOR
SŁONECZNY

w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
GRAST & MTB Sp. z o.o. Hurtownia Instalacyjno-Sanitarna z Warszawy
za organizację kształcenia i szkolenia specjalistów branży sanitarno-instalacyjnej w oparciu o
systematyczne, cykliczne spotkania szkoleniowo-prezentacyjne organizowane dla instalatorów i
sprzedawców
GEBERTIT Sp. z o.o. z Warszawy
za stworzenie kompleksowego systemu kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów z zakresu
instalacji sanitarnych
STIEBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy
za organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów z zakresu ogrzewania i
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz stworzenie profesjonalnego systemu szkoleniowego dla
projektantów i wykonawców instalacji z udziałem pomp ciepła
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KLIMA-WENT Zakład Blacharsko-Instalacyjny Józef Waściński z Lubonia
za kompleksową realizację instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odpylających w szerokim
zakresie obiektów
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
DE DIETRICH Technika Grzewcza sp. z o.o. z Wrocławia
za opracowanie i wdrożenie systemu handlu urządzeniami grzewczymi opartego o zasadę
dystrybucji: producent → hurt → instalator → klient
FEMAX Sp. z o.o. z Gdańska
za nowoczesne rozwiązani w organizacji pracy hurtowni branży instalacyjnej oraz wszechstronną i
wysoce specjalistyczną obsługę klienta
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w kategorii
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CAPRICORN sp.j. ZPCH M. i T. Kaczmarczyk ze Świebodzic
za opracowanie i wdrożenie szerokiej gamy akcesoria instalacyjnych
CICHEWICZ – KOTŁY C.O. z Płońska
za opracowanie i wdrożenie do produkcji dwupaliwowego kotła c.o. typ KUMULATOR II
KAN Sp. z o.o. z Białegostoku
za opracowanie i wdrożenie złącz tworzywowych z PPSU system KAN-therm przeznaczonych do
instalacji wewnętrznych c.o. i wody

DANFOSS Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego
za opracowanie i wdrożenie polskiego projektu głowicy termostatycznej typu RTD InovaTM
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
JEREMIAS Sp. z o.o. z Gniezna
za organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
VBW Clima Engineering Sp. z o.o. z Gdyni
za organizację kształcenia I zkolenia branżowych specjalistów
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BAKAMA Krzysztof Zapała z Miedzianej Góry
za organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ZEC SERVICE Sp. z o.o. z Wrocławia
za wzorcowe wykonywanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
INST-GAZ Ireneusz Noskiewicz Janusz Noskiewicz sp.j. z Zielonki
za wzorcowe wykonywanie przez firmę instalacji gazowych z rur miedzianych
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
BISAN Sp. z o.o. z Warszawy
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
Z.T.G WAGNER z Warszawy
za opracowanie i wdrożenie konstrukcji kotła opalanego ciężkim olejem opałowym
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
VTS CLIMA z Kosakowa
za szkolenia z zakresu branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
Zespół autorów dr inż. Adolf Mirowski i dr inż. Grzegorz Lange
za opracowanie materiałów szkoleniowych w zakresie projektowania systemów grzewczych i
kotłowni wodnych niskotemperaturowych

KPIB INTERFIN z Kielc
za wzorcowe szkolenie młodocianych pracowników we współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych
im. Józefa Wybickiego z Kielc
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z Poznania
za wzorcowe wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
MILK HYDROSAN Sp. z o.o. z Warszawy
za wzorcowe wykonywanie instalacji technologicznych i technicznych przemysły spożywczego
LIQUID FUELS Sp. z o.o. z Kielc
za wykonywanie instalacji grzewczych przy użyciu promienników rurowych
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
WOMAR Sp. z o.o. z Krakowa
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego
w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
ROBERT BOSCH Sp. z o.o. z Warszawy
za organizację wysoce sprawnego serwisu urządzeń grzewczych JUNKERS 2000
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
INSTAL PROJEKT s.c. z Włocławka
za opracowanie i wdrożenie grzejników centralnego ogrzewania GE i GET w wykonaniu specjalnym
FAKORA z Łodzi
za żeliwny, niskotemperaturowy kocioł grzewczy FAKORA 1G
KISAN z Warszawy
za opracowanie i wdrożenie do produkcji rur wielowarstwowych typu KISAN
TORUS z Poznania
za opracowanie i wdrożenie do produkcji niskotemperaturowego stalowego kotła grzewczego
EURONOX
GORGIEL z Wolsztyna
za opracowanie i wdrożenie produkcji grzejników łazienkowych

w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
KORADO POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy
za organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
„el-dom dąbrowski” z Białegostoku
za organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
PGNiG S.A. MOZG Warszawa – Centrum Szkolena Gazownictwa
za organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane TECH-BUD Zbigniew Morasik z Poznania
za wzorcowe wykonanie instalacji: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
SYSTEMY GRZEWCZE – SERWIS Sp. z o.o. z Krakowa
za organizację wszechstronnego serwisu urządzeń kotłowni
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
TERMET S.A. ze Świebodzic
za dwufunkcyjny wiszący kocioł c.o. TERMICO
KOMIN-FLEX Sp. z o.o. z Pszczyny
za kompleksowy system modernizacji przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach
wielokondygnacyjnych
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
KAN s.c. z Warszawy
za organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ELMO Paweł Mocek z Jeleniej Góry
za wzorową realizacje nowoczesnych kotłowni i instalacji grzewczych

Czerny M. Firma Prywatna GREG z Gliwic
za wzorową realizację kotłowni parowej o mocy 16 MW w zakładach „Pudliszki” S.A.
PW HOLDING Ltd. z Kielc
za wzorową kompleksową realizację nowoczesnych kotłowni
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
„aquatherm-Polska” Jacek Ligaszewski z Warszawy
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego
HEJAN – technika Grzewcza i Sanitarna z Nowego Sącza
za wyróżniającą się regionalną sieć handlu hurtowego i detalicznego
HYDROKAN WINKIEL S.A. z Poznania
za organizację nowoczesnego systemu handlu hurtowego branży sanitarnej
w kategorii:
Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
VIESSMANN Sp. z o.o. z Lubina
za organizację wysoce sprawnego serwisu kotłów grzewczych
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
WOBET-HYDRET s.c. z Aleksandrowa Łódzkiego
za opracowanie i wdrożenie produkcji przydomowych oczyszczalni ścieków
THERMAFLEX IZOLACJI Sp. z o.o. z Żarowa
za ekologiczną produkcję otulin termoizolacyjnych z polietylenu
KOSPEL S.A. z Koszalina
za opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu elektrycznych przepływowych podgrzewaczy
wody
PPW INHUT Sp. z o.o. z Gliwic
za opracowanie i wykonanie instalacji kotłowej z wykorzystaniem współpracy kotłów nisko- i
wysokotemperaturowych
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
ORGANIKA PROPEX Sp. z o.o. z Gdańska
za organizację szkolenia w zakresie zastosowania systemów WIRSBO

w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
PPH WAMACO Sp. z o.o. z Lublina
za wzorcową kompleksową realizację instalacji grzewczych i sanitarnych
INSTAL KRAKÓW Sp. z oo. Z Krakowa
za wzorcowa realizację nowoczesnych instalacji grzewczych, ciepłowniczych i technologicznych
PBIH URAN z Biskupic
za wzorowe wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
GRAST & MTB s.c. z Warszawy
za wyróżniającą się, nowoczesną organizację handlu hurtowego i detalicznego
KORADO POLSKA z Warszawy
za modernizację ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej grzejników firmy KORADO
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
TERMET S.A. ze Świbodzic
za opracowanie i wdrożenie produkcji dwufunkcyjnego kotła gazowego typ GCO-DP-23-17
KAN s.c. z Białegostoku
za opracowanie i wdrożenie systemu instalacyjnego KAN-term
INSTAL PROJEKT s.c. z Włocławka
za opracowanie konstrukcyjno-technologiczne i wdrożenie do produkcji grzejników stalowych:
łazienkowych, pokojowych i specjalnego przeznaczenia
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
JERZY RUTKOWSKI Ltd. z Gniewkowa
za organizację kształcenia branżowych specjalistów z zakresu ogrzewnictwa w Krajowym Centrum
Szkolenia i Serwisu
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zakład Instalacji Sanitarnej Wod-Kan C.O. i Gaz Lech Sobkowiak z Poznania
za wzorowe wykonawstwo nowoczesnych instalacji sanitarnych i grzewczych

GREG – Czerny M. z Gliwic
za wzorową kompleksową realizację nowoczesnych kotłowni
PUPH ASPOL inż. Alicja Pysz-Szporko z Lublina
za wzorową kompleksową realizację instalacji grzewczych i ciepłowniczych
PRB DRONAL s.c. z Krakowa
za wzorowe wykonawstwo nowoczesnych instalacji sanitarnych i grzewczych
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
BUDERUS Technika Grzewcza z Poznania
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego urządzeniami grzewczymi
ECO-KLIMA Sp. z o.o. z warszawy
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego systemami wentylacyjnoklimatyzacyjnymi
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
REMPUSZEWSKI I SYN s.c. z Łodzi
za opracowanie i uruchomienie produkcji typoszeregu nawiewników i wywiewników powietrza
Zespół Pionu Technik Gazowniczych MOZG – Warszawa
za opracowanie i wdrożenie mikroprocesorowego rejestratora impulsów – gazomierza – MRI
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
AMON z Poznania
za wzorowe kompleksowe realizacje w zakresie techniki cieplnej
BULIŃSKI z Poznania
za wzorowe wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych
MEIBES Sp. z o.o. z Leszna
za wzorowe wykonawstwo instalacji c.o. i c.w.u. w systemie MEIBES-LOGO
INHUT Sp. z o.o. z Gliwic
za wzorowe kompleksowe wykonawstwo nowoczesnych kotłowni wodnych i parowych
MARS Sp. z o.o. z Białegostoku
za wzorową kompleksową realizację nowoczesnych kotłowni
AURA Sp. z o.o. z Krakowa
za wzorowe wykonawstwo instalacji grzewczych, ciepłowniczych i kotłowni

w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
REFLEX – POLSKA Sp. z o.o. z Wąbrzeźna
za wzorową organizację systemu handlu hurtowego i detalicznego
J.AN s.c. ze Szczecina
za nowoczesne rozwiązania organizacyjne handlu hurtowego branży instalacyjnej
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
GAZ- TECHNIKA z Warszawy
za opracowanie i wdrożenie typoszeregu kotłów „FORNAX-F”
INFRACORR z Gdańska
za wdrożenie typoszeregu odmulaczy typu IOW
DANFOSS POLAND z Warszawy
za opracowanie i wdrożenie termostatu grzejnikowego RTD
ZAWGAZ z Suchego Lasu k/Poznania
za opracowanie konstrukcji i szerokie wdrożenie typoszeregu kurków kulowych typu AH z
kompensacją
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
ENVIROTECH z Poznania
za organizację szkolenia branżowych specjalistów oraz wydanie książki „Energooszczędne układy
zaopatrzenia budynków w ciepło – budowa i eksploatacja”
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
INSTAL-BUD z Warszawy
za wzorcowe wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych
INSANIT z Warszawy
za wzorcowe kompleksowe wykonawstwo nowoczesnych kotłowni
BIRSAN z Wrocławia
za wzorcowe kompleksowe wykonawstwo nowoczesnych kotłowni
INTER BUD z Lublina
za wzorcowe wykonawstwo sieci gazowych w technologii PE
INSTAL Kraków
za wzorcowe wykonawstwo instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ZIS z Krakowa
za wzorowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

SPAW z Poznania
za wzorowe kompleksowe wykonawstwo nowoczesnych kotłowni
PIOTROWSKI z Poznania
za wzorowe kompleksowe wykonawstwo nowoczesnych kotłowni
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
TERMECO z Lublina
za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego branży instalacyjnej
E & S z Borowa k/Gdańska
za szczególny rozwój firmy w 1994 roku w zakresie handlu hurtowego w stosunku do roku
poprzedniego
THERMAFLEX z Wrocławia
za zbudowanie wyspecjalizowanej sieci handlu hurtowego izolacjami polietylenowymi
GAMA SAN z Koszalina
za dynamiczny rozwój sieci handlu hurtowego branży instalacyjnej
HYDROSOLAR z Krakowa
za wszechstronną działalność handlowo-techniczna w ogrzewnictwie
VALMARK z Warszawy
za organizację handlu hurtowego i detalicznego urządzeniami ciepłowniczymi
TADMAR-INSBUD z Poznania
za nowoczesne rozwiązania organizacyjne handlu hurtowego branży instalacyjnej
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w kategorii:
Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego
IMP WAGNER z Kołbieli
za zastosowanie technologii aluminiowania komór spalania kotłów grzewczych
Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa „Gazownia Warszawska” z Warszawy
za opracowanie i wdrożenie produkcji nowoczesnych gazomierzy turbinowych
TERMA Edward Brylowski z Gdańska
za opracowanie i produkcję estetycznych grzejników aluminiowych
KaJ-ALG Systemy Grzewcze z Bielska-Białej
za opracowanie i produkcję estetycznych grzejników aluminiowych radiatorowych
Odlewnia Żeliwa STĄPORKÓW ze Stąporkowa
za rozszerzenie asortymentu produkowanych grzejników żeliwnych radiatorowych
w kategorii:
Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
VIESSMANN Polska z Lubina
za opracowanie systemu kształcenia i szkolenia instalatorów centralnego ogrzewania

VAILLANT Sp. z o.o. z Warszawy
za wzorowy system szkoleń projektantów i monterów gazowych urządzeń grzewczych
„aquatherm – POLSKA” z Warszawy
za wysoki poziom szkolenia projektantów i monterów instalacji z PP
TRAVEX Sp. z o.o. z Warszawy
za systematyczne szkolenie projektantów i monterów nowoczesnych systemów instalacyjnych
w kategorii:
Wzorcowe wykonanie przez firmę: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ZAP s.c. Instalacje Sanitarne CO i Gaz z Warszawy
za wzorowe wykonanie gazociągów z PP i instalacji gazowniczych
Przedsiębiorstwo BETA Sp. z o.o. z Warszawy
za wdrożenie reliningu gazociągu Ø 500 w Warszawie
Instalatorstwo Gazowe Wojciech Szymczak z Milanówka
za wdrożenie instalacji gazowych z miedzi w budynkach wielorodzinnych
HYDROSAN z Warszawy
za wzorcowe wykonawstwo instalacji wod-kan i c.w. w nowoczesnych technologiach
Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Plit z Gdańska
za worowe wykonawstwo instalacji wod-kan i c.w. w nowoczesnych technologiach
PPW ENVIROTECH z Poznania
za worowe kompleksowe wykonawstwo węzłów i instalacji grzewczych
HERMANN Systemy Grzewcze Sp. z o.o. z Wiązownej
za nowoczesne kompleksowe rozwiązania i realizację systemów grzewczych
KMW ENGINEERING Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego
za wzorowe wykonawstwo instalacji klimatyzacyjnych i produkcję nowoczesnej klapy pożarowej
TKT POLSKA z Warszawy
za osiągnięcia w wykonawstwie instalacji klimatyzacyjnych
w kategorii:
Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
Sklep Artykułów Instalacyjno-Sanitarnych Leszek Olszewski i S-ka z Warszawy
za wybitne osiągnięcia w handlu detalicznym materiałami instalacyjnymi
PHU KOMPLEKS s.c. z Wałbrzycha
za upowszechnianie nowoczesnych technologii wykonawstwa i handlu materiałami instalacyjnymi
DANNEX s.c. – hurtownia z Warszawy
za organizację systemu importu i sprzedaży elementów armatury instalacyjnej
GRAST & MTB s.c. – hurtownia z Warszawy
za zorganizowanie wzorowej hurtowni materiałów instalacyjno-sanitarnych
PH BIMS PLUS – hurtownia z Poznania
za organizację nowoczesnego systemu handlu hurtowego branży instalatorskiej
PPUH E & S Sp. z o.o. – hurtownia z Borowa
za organizację nowoczesnego systemu handlu hurtowego branży instalatorskiej
KLUDI – Armaturen Sp. z o.o. z Opola
za wzorową organizacje sprzedaży armatury łazienkowej i kuchennej

THYSSEN – CENTROSTAL Sp. z o.o. – hurtownia z Katowic
za organizację nowoczesnego systemu handlu hurtowego branży instalatorskiej
PH JUST Sp. z o.o. – hurtownia z Wrocławia
za organizację nowoczesnego systemu handlu hurtowego branży instalatorskiej
MATHIAS & NOWAK Sp. z o.o. – hurtownia z Reguł
za organizację nowoczesnego systemu handlu hurtowego branży instalatorskiej

