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ażdy rok to nowe założenia,
nowe cele i nowe wyzwania. Każdy jeden rok to kolejne doświadczenie, kolejna realizacja i kolejne spotkanie z Klientem. Tak minęło 25 lat. 25 lat działalności na rynku polskim.
Iglotech powstał w latach 90
ubiegłego wieku, wtedy kiedy rodziło się zapotrzebowanie na nowe
produkty i usługi. Znajomość branży
i jej specyfiki zdecydowały, że Leszek Bystrzycki i Rafał Ostrowski
postanowili zająć się chłodnictwem i
uruchomili hurtownię z zakresu
urządzeń chłodniczych i automatyki.
Na początku swoją działalność
kierowali na rynek województwa
pomorskiego i kujawsko pomorskiego. Idealnie dopasowana oferta
oraz możliwości jej ciągłego ulepszania i dostosowywania do wymagań
Klientów, sprawiły, ze firma w bardzo szybkim tempie zaczęła się rozwijać i poszerzać ofertę oraz sieć
dystrybucji. W 2001 roku na rynku
pojawiła się marka Fuji Electric, a
Iglotech od samego początku stał
się jedynym generalnym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych
tej marki w Polsce.
W kolejnych latach zakres produktów poszerzył się także o urządzenia wentylacyjne. Coraz bardziej
atrakcyjna oferta sprawiła, że powiększało się grono klientów także
w pozostałych regionach Polski. W
ślad za tym konieczne było otwarcie
kolejnych oddziałów. W 2005 roku
powstał oddział w Katowicach, a rok
później w Warszawie, które objęły

Prezesi: Rafał Ostrowski i Leszek Bystrzycki

swym zasięgiem regiony Polski południowej i centralnej. W kolejnych
latach powstały oddziały we Wrocławiu i Poznaniu. Zapotrzebowanie
na produkty branży HVACR stale
rosło, a firma chciała dotrzeć z całym asortymentem do jak największego grona Klientów. Dlatego też w
2013 roku Iglotech uruchomił nowoczesną stację przetaczania czynników chłodniczych wraz ze stacją
oczyszczania opakowań zwrotnych.
To pozwoliło na zwiększenie zasięgu
i dotarcie do odbiorców hurtowych.
Sieć dystrybucji nadal się rozwijała i
otwierano oddziały w kolejnych
miastach: Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Krakowie. Kolejne oddziały uzupełniały mapę Polski, aż w 2016
roku powstał oddział obsługujący
Trójmiasto z siedzibą w Gdyni. Sieć
hurtowni Iglotech rozwinęła się na
skalę ogólnopolską, tym samym
gwarantując łatwą i szybką obsługę
Klientów.

Struktura firmy
Wraz ze zmieniającą się siecią
dystrybucji następowały stałe zmiany w strukturze zatrudnienia oraz w
ofercie. Z małej kilkuosobowej firmy
wyrosła firma zatrudniająca ponad
120 osób. Duże zmiany organizacyjne miały miejsce w latach 20032007. Wtedy też tworzyły się procesy mające usprawnić system obsługi
Klienta, a także nastąpił znaczy
wzrost zatrudnienia. Wdrażano nowe projekty: system zarządzania
jakością ISO9001, system zarządzania środowiskowego ISO14001, nowe oprogramowanie do zarządzania
przedsiębiorstwem klasy ERP Axapta. W tym okresie nastąpił również
znaczny wzrost zatrudnienia podyktowany powstaniem nowych oddziałów i tworzeniem nowych struktur w firmie. Stale powiększał się
dział handlowy z naciskiem na wykwalifikowaną kadrę, doświadczonych
doradców
techniczno-
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handlowych. Wprowadzane zmiany
spowodowały, że w 2006 roku
IGLOTECH otrzymał tytuł Solidnej
Firmy oraz został nominowany do
tytułu Solidny Pracodawca. W 2011
system ERP II został uzupełniony
portalem korporacyjnym, oprogramowaniem typu Workflow oraz
Business Intelligence, tworząc tzw.
system B2B. Z kolei w 2013 roku
firma wdrożyła system zarządzania
magazynem wysokiego składowania. To przyczyniło się do lepszego
zorganizowania pracy Centrum
Logistycznego. W roku 2017 wdrożyliśmy system CRM, który pozwala
nam na lepsze zarządzanie relacjami z klientem.
Oferta firmy
Na początku oferta firmy składała się wyłącznie z produktów kupowanych od innych dystrybutorów.
Zaczęło się od urządzeń chłodniczych, następnie wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych oraz elektrotechniki. Iglotech stale dążył do tego,
aby wprowadzać produkty których
byłby generalnym dystrybutorem
lub własne, których jakość byłaby
potwierdzona, a ich pochodzenie
nie budziłoby wątpliwości. W 2006
r. IGLOTECH wraz ze spółką partnerską – Refsystem Sp. z o. o.
(produkcja stalowych elementów

Logotyp obowiązujący
od 1993 roku

wentylacyjnych) utworzył IGLOTECH GROUP. Co pozwoliło na poszerzenie oferty i sprzedaż produktów sprawdzonej własnej produkcji.
W 2013 roku do oferty Grupy Iglotech wprowadzono urządzenia klimatyzacyjne Haier. Nowa marka w
ofercie Grupy pozwoliła na większą
dywersyfikację oferty w zakresie
urządzeń klimatyzacyjnych. Grupa
Haier jako wiodący dostawca urządzeń HVAC na świecie z nowoczesnym
centrum
badawczorozwojowym szybko przekonała
użytkowników do jakości swoich
urządzeń. Dostrzegając zapotrzebowanie na rynku w 2017 roku poszerzyliśmy nasz asortyment w zakresie systemów ogrzewnictwa o pompę ciepła Neoheat. Tym samym
zwiększyła się ilość produktów własnych Iglotech.
Rok 2018
W tym roku do Grupy Iglotech
dołączyła także firma Neovent, która stała się Generalnym Dystrybutorem central wentylacyjnych i wentylatorów Östberg oraz Neovent.
Rozpoczęto sprzedaż tego asortymentu nie tylko poprzez sieć hurtowni Iglotech, ale także poprzez
innych dystrybutorów.

Znak obowiązujący od 2003
roku

W chwili obecnej firma Iglotech
jest właścicielem siedmiu marek
własnych: elementów wentylacyjnych Forvent, chłodnic Fancold,
narzędzi i przyrządów Profesta, rur
chłodniczych Frigoline, kurtyny powietrznej Flowstar, agregatów skraplających Refcold, pomp ciepła
Neoheat. Iglotech jest także generalnym dystrybutorem systemów
klimatyzacji Fuji Electric oraz systemu wentylacyjnego Lunos.
Szereg zmian dokonanych na
przestrzeni ostatnich lat zaowocował otrzymaniem w tym roku biznesowej nagrody Delta 2018 w
kategorii firm działających ponad
20 lat. Nagroda ta przyznawana
jest najbardziej skutecznym biznesowo firmom, które wyróżniają się
na tle branży najwyższą dynamika
wzrostu sprzedaży. Nagroda Delta
dla firmy Iglotech to dowód na
sukcesywny rozwój i potwierdzenie, że zmiany które wprowadza są
uzasadnione i przyczyniają się do
zwiększenie konkurencyjności firmie.
Zmiany wizerunkowe
Zmianom organizacyjnym towarzyszą także zmiany wizerunkowe
odzwierciedleniem których jest
zmiana postaci graficznej logotypu

Logotyp funkcjonujący do
dnia dzisiejszego
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Iglotech wystawcą na targach w Warszawie
W dniach 27-28 lutego 2018 roku nasza firma
była wystawcą na targach w Warszawie, organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

Była to kolejna okazja do pochwalenia się naszą
bogatą ofertą. Stoisko Grupy Iglotech zostało podzielone na dwie części. Refsystem zaprezentował
elementy wentylacyjne i klimatyzatory Haier, wśród
których pojawiły się nowe jednostki pracujące na
czynniku R-32: Flare i Flexis, a także Nebula w kolorze czarnym (R-410).

Neovent

Po raz pierwszy swoje urządzenia przedstawiła
firma Neovent, wchodząca w skład Grupy Iglotech,
m.in. centrale i wentylatory marki Ostberg, a także
nowość na rynku: klimatyzatory Heiko.
Nasze stoisko mierzące aż 36 m2 cieszyło się ogromną popularnością. Przybyłym gościom rozdaliśmy
W czasie targów nasza firma została wyróżniona za
wieloletnią działalność i rozwój branży HVAC

setki egzemplarzy różnego rodzaju katalogów i cen-

ników promujących nasze produkty.
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NOWOŚĆ

W roku 2018 w ofercie Grupy Iglotech

pojawiła się marka Heiko. Klimatyzatory
Heiko to innowacyjne urządzenia przyjazne Klientom i środowisku. Charakteryzują się łatwym i szybkim montażem, a
także są proste w użytkowaniu. Poprzez
zastosowanie nowoczesnej technologii,
urządzenia te są energooszczędne, wydajne i przy tym bardzo ciche. Już niedługo więcej szczegółów na temat nowej
marki.

5 lat gwarancji

Klimatyzatory Heiko
wyróżnia innowacyjność
i konkurencyjna cena

Centrale z odzyskiem ciepła HERU odzyskują do 84% energii cieplnej, która

byłaby utracona podczas wentylacji bez odzysku. Centrale charakteryzuje wysoki poziom efektywności, niski poziom zużycia energii, cicha praca oraz wysoka
niezawodność. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system sterowania,
zapewniając większy komfort użytkowania.











AKCESORIA
Pilot obsługujący standard Modbus
Czujnik kanałowy, czujnik do pomieszczeń
Czujnik antyoblodzeniowy
Siłownik przepustnicy ze sprężyną powrotną
Przewód przedłużający do anteny
Przekaźniki sterujące pompy
Nagrzewnica kanałowa (elektryczna)
Nagrzewnica
Chłodnica
Tłumik i filtr

HERU®
100 S EC
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Stacja przetaczania czynników chłodniczych
nie szczelności oraz zabezpieczenie samego produktu, dzięki
czemu zachowuje on najlepsze
właściwości.
Instalacja wykonana została
w oparciu o najnowsze technologie dostępne na rynku przy

Stacja składa się z czterech
zbiorników o pojemności 25m³
każdy, w których znajdują się
czynniki: R134a, R404A, R407C
oraz R410A.
Zaawansowana technologia
związana z procesem przetaczania jak i wysoko rozwinięta sieć
dystrybucji pozwalają na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Czynniki mogą być dystrybuowane w opakowaniach sygnowanych przez firmę Iglotech
(standardowe butle jak i zbiorniki bębnowe typu „ton-tank” dla
ilości hurtowych) oraz w opakowaniach klientów.
Jednym z elementów instalacji, która zapewnia stabilność
pracy układów klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz najwyższą jakość czynnika jest stacja
oczyszczania opakowań zwrotnych. Pozwala ona na dokładne
oczyszczenie butli, zweryfikowa-
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współpracy firmy Chemet i specjalistów z koncernu Solvay.
Przy instalacji zachowane zostały wszelkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Wszystkie elementy posiadają
certyfikaty i dopuszczenia UDT.
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BESTSELLER

Pompa ciepła
Pompa ciepła Neoheat EKO to kompletne urządzenie zapewniające ogrzewanie domu i całoroczne podgrzewanie wody przy bardzo korzystnych warunkach
roboczych i bez emisji zanieczyszczeń. Pompa ciepła
Neoheat posiada regulację prędkości, cechuje ja niski

poziom głośności 6dB i w jej podstawowym wyposażeniu znajduje się przyjazny w obsłudze dotykowy
panel sterujący.

wy-

SC
4,4

wysoki

SCOP

WŁAŚCIWOŚCI POMP CIEPŁA
NEOHEAT













Długa żywotność
Łatwa konserwacja
Niższy poziom hałasu
Dostęp do chmury
Zdalny dostęp serwisowy
Sterowanie Wi-Fi w standardzie
Sprężarka inwerterowa
Możliwość sterowania dwoma obiegami
ciepła (inna temp. Na grzejniku i na podłogówce)
Bieg wsteczny z możliwością chłodzenia
Funkcja osuszania podłogi
Niskie koszty eksploatacyjne

4,48
PRZY –20℃

PRZY –15℃

Temperatury zewnętrznej

Temperatury zewnętrznej

60℃

PRZY –20

55℃

ciepłej wody

ciepłej wody

POMPY CIEPŁA IDEALNE
JAKO ŹRÓDŁO
OGRZEWANIA DLA DOMÓW
JEDNORODZINNYCH

7

www.iglotech.com.pl

Biuletyn firmowy

03/2018

Urządzenia Split i Multi Split Fuji Electric –
serwis, diagnostyka i usuwanie awarii
Poprzez organizację szkoleń, chcemy pokazać,
że nasza relacja z Klientem nie kończy się tylko na sprzedaży produktów, stały kontakt i
przepływ informacji to dla nas bardzo ważne
kwestie.
—Jarosław Józefowicz Dyrektor Handlowy

Szkolenie

Od końca stycznia do początku
kwietnia odbywają się jednodniowe
szkolenia Fuji Electric organizowane
przez naszą firmę w jedenastu miastach w kraju. Celem tej inicjatywy
jest zapoznanie Klientów ze specyfiką urządzeń Fuji Electric. W pierwszej części szkolenia, nasi Klienci
pozyskują informacje z zakresu
montażu i serwisu klimatyzatorów.
Praktyczna wiedza w tym temacie
przedstawiona przez naszych doświadczonych specjalistów pozwoli
na szybkie i skuteczne reagowanie

w przypadku awarii i skrócenie czaale także mogą wymieniać się do-

tego nowoczesnego rozwiązania.

świadczeniami związanymi z bran-

Na zakończenie szkoleń uczestnicy

żą.

otrzymują certyfikaty, a także niezbędne materiały, jak katalogi i cen-

Pompa ciepła na szkoleniach

niki.

Spotkania uzupełniają szkolenia z

Już w tym roku w szkoleniach

pompy ciepła Neoheat - Bestsellera

uczestniczyło 306 osób ze 195 firm.

w szerokiej gamie produktów. Szko-

Przed nami jeszcze szkolenia w

su instalacji urządzeń. Druga część

lenie prowadzone przez naszego

Rzeszowie, Krakowie i Gdyni. Szko-

skupia się m.in. wokół nowości pro-

specjalistę wprowadza Klientów w

lenia handlowe i montażowe to-

duktowych, wyposażeń opcjonal-

ten

ogrzewania,

warzyszą naszej grupie od wielu

nych i sposobów montażu. Uczest-

przedstawiając aspekty techniczne

lat. W przyszłości chcemy posze-

nicy zdobywają cenne umiejętności,

urządzenia, jak i zalety korzystania z

rzać ich gamę o kolejne.

nowy

obszar
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Grupa Iglotech w Internecie
Social media

Strony internetowe

Iglotech jest obecny w social

Strony internetowe odpowia-

mediach. Wychodząc naprzeciw

dają za wizerunek firmy w prze-

potrzebom Klientów uruchomili-

strzeni online. W tym roku planu-

śmy konta na Facebooku, Insta-

jemy zmiany szaty graficznej i

gramie i Youtube!

funkcjonalności naszych głównych

Social media to nie tylko moda,

stron. Strona Haier zostanie po-

to skuteczne narzędzie komuni-

dzielona na strefy: dla domu, pro-

kacji, które daje użytkownikom

jektanta i biznesu. Klienci będą

możliwość interakcji. W naszych

mieli łatwy dostęp do licznych

planach jest informowanie o

materiałów, jak katalogi i cenniki,

naszej ofercie, promocjach, wy-

a także do formularza gwarancyj-

darzeniach i szkoleniach.

nego i zapisów online na szkolenia. Modernizacja zostanie prze-

Iglotech

grupaiglotech

GRUPA IGLOTECH

prowadzona już wiosną. Wierzymy, że odnowione portale będą
bardziej intuicyjne i dadzą komfort użytkowania.

Jubileusz

Program lojalnościowy

Z okazji Jubileuszu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim naszym
Klientom za dotychczasową współprace i
zaprosić do skorzystania ze specjalnie przygotowanych na ten czas promocji. Z okazji
25 lecia uruchomiliśmy także program lojalnościowy Klub Iglotech Nagrody z Klimatem, w którym premiowane są zakupy dokonane w punktach handlowych Iglotech.
Program dla naszych partnerów biznesowych to jasne, przejrzyste zasady, szybkie
nagradzanie, atrakcyjny katalog nagród i coś
wyjątkowego, czyli STREFA MARZEŃ. Nagrody są niepowtarzalne, a na uczestników programu czekają dodatkowe promocje i akcje
specjalne.
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Recepta na sukces firmy Iglotech
Iglotech jest obecnie jednym z
najprężniej rozwijających się podmiotów w branży HVAC. Swoją
pozycję na rynku krajowym kreowaliśmy przez lata, nasi pracownicy rozwijają się razem z firmą, nasz
asortyment ciągle się poszerza, w
ostatnich latach uruchomiliśmy
kolejne oddziały, stworzyliśmy
nowe marki, to wszystko sprawia,
że obecnie cieszymy się ogromnym
zaufaniem wśród Klientów.
Na sukces firmy składa się wiele
elementów, m.in. wykwalifikowana
kadra, bogata oferta, polityka firmy, czy działania marketingowe.
Budowanie pozytywnej relacji z
Klientami to jedna z misji naszej
firmy. Nasi Klienci, Partnerzy Handlowi są dla nas najważniejsi. Wiemy, że to dzięki nim jesteśmy jednym z liderów na rynku HVAC&R w
Polsce, dlatego też staramy się
wspierać ich we wszystkich możliwych działaniach.
Mamy wyłączność na wiele marek,
które są liderami na rynku globalnym/europejskim. Dzięki temu nasi
Klienci mają dostęp do dobrych,
sprawdzonych produktów stając się
tym samym bardziej konkurencyjni
na rynku. Bycie Dystrybutorem wielu marek jest konsekwencją naszej

Wręczenie nagród starosty

ciężkiej pracy, ale przede wszystkim
ogromnym wyróżnieniem.
Istotą handlu jest dostosowanie
asortymentu do potrzeb Klientów,
dlatego stawiamy na przyjazny, ale
przede wszystkim stały kontakt z
nimi. Korzystamy z najnowszych
narzędzi komunikacyjnych i wciąż
poszerzamy nasz wachlarz instrumentów informowania o promocjach i ofertach. Cyklicznie organizujemy szkolenia dla instalatorów,
dystrybutorów, projektantów z zakresu nowości produktowych, montażu oraz serwisu naszych urządzeń.. Oprócz szkoleń zapewniamy
stałe wsparcie marketingowe i serwisowe.

Jesteśmy firmą, która stale szuka
najlepszych rozwiązań, korzysta z
najnowszych osiągnięć techniki i
stale pracuje nad ulepszeniem komunikacji z Klientem. Dobra komunikacja wewnątrz firmy jak i z naszymi Partnerami jest najważniejsza i
to ona sprawia, że jesteśmy w stanie szybko zareagować na zmieniającą się sytuację. Słuchamy naszych
Klientów i staramy się dopasować
do ich oczekiwań. Dążymy do tego,
aby być liderem w branży, aby móc
zaproponować najlepszej jakości
produkt w jak najszybszym czasie,
zachowując przy tym najwyższe
standardy obsługi.

Normy i wzorce
Kultura organizacyjna jest jednym z filarów
naszej firmy. Sukces, jaki odnosimy zawdzięczamy strukturze naszego przedsiębiorstwa.
Normy, wzorce i wartości jakie wypracowaliśmy są przyjazne dla naszych pracowników i
łatwo przyswajalne. Wdrożenie nowych
osób do zespołu Iglotech wiąże się z przejściem procesu, w którym

umożliwiamy zrozumienie misji i wizji firmy.
Atmosfera pracy w postaci pozytywnych
relacji między pracownikami, ma znaczny
wpływ na jej efektywność. Naszym pracownikom oferujemy bogate pakiety socjalne,
szkolenia i wyjazdy integracyjne. W celu
ułatwienia pracy zamierzamy wdrożyć nowy
system zarządzania biznesowego.
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Haier to najbardziej rozwijająca się obecnie marka
na świecie i cieszy się także coraz większym zaufaniem
wśród Polaków. W tym roku mija 5 lat od kiedy firma
Refsystem stała się Generalnym Dystrybutorem systemów klimatyzacyjnych Haier. Klimatyzatory tej marki to
najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia
na rynku. Bardzo szybki rozwój i podnoszenie standardów w zakresie innowacyjności, wiąże się z funkcjono-

waniem największego na świecie Centrum BadawczoRozwojowego Klimatyzacji.
W roku 2018 oferta produktowa Haier zostanie uzupełniona o kolejne urządzenia pracujące na bazie czynnika R-32. Flare i Flexis wchodzą na rynek jako najbardziej komfortowe w użytkowaniu klimatyzatory. Cechu-

je je dbałość o środowisko, bardzo cicha praca, prostota
obsługi i montażu. Wśród nowości Nebula Black zachwyca nie tylko swoim nowoczesnym wyglądem, ale
innowacyjną technologią dostarczania powietrza nawet
do ponad 20m!
Kolejny rok zapowiada się bardzo obiecująco dla marki
Centrum Badawczo Rozwojowe Klimatyzacji Haier

Haier.

Refsystem organizuje wycieczkę na Zanzibar dla swoich najlepszych Klientów!
Po raz kolejny Refsystem, który jest Generalnym Dystrybutorem Haier AC w Polsce, zaplanował wycieczkę
dla swoich najlepszych Klientów, tym razem uczestnicy
wyruszą w podróż na Zanzibar. Gości czeka 7-dniowy
pobyt w jednym z najbardziej ekskluzywnych hoteli na
wyspie. 5- gwiazdkowy hotel z widokiem na plażę, wielkimi basenami i obsługą na najwyższym poziomie sprawi, że będzie to kolejna niezapomniana przygoda. Zanzibar słynie z zachwycających jasnych plaż, szmaragdowego morza oraz przepięknych raf koralowych. Na przybyłych czeka wiele atrakcji, m.in. wycieczka do Jozani i
Miasta z Kamienia.

Od kilku lat Refsystem organizuje wyjazdy dla swoich
najlepszych Klientów. W poprzednich latach wycieczki

odbywały się m.in. do Chin i na Wyspy Kanaryjskie.
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Centrale Wentylacyjne KNV LUX pojawiły się w naszej ofercie we
wrześniu 2017 roku i stały się naszym bestsellerem. To kompletne
urządzenia dbające o mechaniczną wymianę powietrza z jedno-

Centrala Wentylacyjna
z odzyskiem ciepła

czesnym odzyskiem ciepła, filtracją
oraz ogrzewaniem powietrza nawiewanego, które mogą być wykorzystane w różnego rodzaju pomieszczeniach: domach jednorodzinnych,

budynkach

mieszkal-

nych, sklepach, restauracjach i
obiektach użyteczności publicznej.

Sprawność
odzysku ciepła
do 91%








wbudowany by-pass
cicha praca
prawidłowa wymiana powietrza
obniżone koszty eksploatacji
budynku
wbudowana automatyka
estetyczny wygląd
montaż w pozycji pionowej i
poziomej

Idealna do:
- domów
- sklepów
- biur
- restauracji

Dane Techniczne
Centrala wentylacyjna dla domku do 150 m²
Model KNV

520 LUX

Wydajność m3/j

520

Wymiennik ciepła

Przeciwprądowy

Sprawność odzysku ciepła

91%

Zasilanie V/Hz

230/50

Grzałka na wylocie
powietrza nawiewanego
z termostatem [W]

2000

Automatyka

Panel dotykowy
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