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NAZWA PRODUKTU: Zestaw okiennych nawiewników powietrza VENTEC VT

NAZWA PRODUCENTA: VENTEC S.C.; SRoKA SŁAWOMIR' KALAS PIoTR;
ul. Sanocka 39/4 93-038ŁoDŻ

WYNIKOCENY

Na podstawie przedstawionych przez producenta materiałów, stanowiących załączniki do an-

kiety weryfikacyjnej XXIII edycji konkursu ,,Teraz Polska' przyznaliśmy zgłoszonemu pro-

duktowi następującą ilość prrnktów :

(podpis)

' Niepotrzebne skeślić



I. OCENA PROD{JKTU: 535/550 pkt.

1. DoKUMENTY OKREŚLAJĄCE I PoTWIERDZAJĄCE JAKoŚc PRoDUKTU
(A.r.1.)

150/ 150 pkt.

a' normy i dokumenty określające jakośó produktu: 75l 75 pkt.
( uzasadnienie)

W raporcie z badan nr LFS01- 2060/1 1/Z00NF wykonanych w Laboratorium Fizyki Cieplnej.
Instalacji Sanitamych i Środowiska Instytutu Techniki Budowianej stwierdzono, że produkt
spełnia wynagania naĘpujących norm:
o PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementó w}robów do
wenrylacji mieszkań. Część l: Urządzenia do przepływu powietrza montowale w przeglo_
dach zewnętrznych i wewnętrznych.
o PN-83/B-034301A23:2000 Wentylacja w budyntach mieszkalnych zamieszkania zbiorowe-
go i uĄ.teczności publicmej

b. patenty, atesĘ, znaki jakości, maki bezpieczeństwą inrre : 75175 pkt.
( uzasadnienie)

Do wniosku firma VENTEC S.C. załączyła następujące dokumenĘ:
o Atest Higięniczny nr HK/B1I937 /01/2010 wydany przez Narodowy lnsĘtut Zdrowia Pu-
blicmego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawą ul. Chocimska 24
o Swiadectwo ochronne, Prawo ochronne nr 6591 1 na wzót uz)tkowy pt. Regulator nawie-
wu wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2012.02.18
o Swiadectwo Rejestracji nr 001762600-0001 wydane przezUruądHatmonizacji Rynku We-
wnętrznego, Znaki towarowe i Wzory; zarej estrowano dnia 0 1 / 1 0/20 l 0
o Swiadęctwo Rejestmcji nr 001762600-0002 wydane przezUrządHarmonizacji Rynku We_
wnęffznego, Znaki towarowę i Wzory; zarejestrowano dnia 01/10/2010

2. POSIADANE OPINIE I ocENY DOTYCZĄCE wALoRow PRODUKTU (A.I.2.):
35i 50 pkt.

a. wyniki badń i kontroli :35/35 pkt. 
( uzasadnienie)

Wyniki badart i kontro1i produktu przedstawiono w następujących dokumentach:
e ocena właściwości tecbnicznych nawiewników okiennych VENTEC Ępu VT101; VT201;
VT501 i VT601 wykonana przez Inst)'tut Techniki Budowlanej w Warszawie (nr pracy
2060/1UZ00NA
o określenie i ocęna właściwości akustycznych nawiewników okienrrych VENTEC Ępu
vT501 ivT601 przeznaczonych do montaŻu w ramie okna oraz przygotowanie danych do
AprobaĘ Technicznej ITB. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie (nr pracy
1483/11/Z00NA
r Wyniki badan przepł1łvów powietrza grupy nawiewników VENTEC. Praca wykonana w
Katedrze Mechaniki Mas4rn Włókienniczych Politechniki Łódzkiej



b. inne opinie : 0/15 pkt. 
( uzasadnienie)

Do wniosku nie załączolo innych opinii.

3' wALoRY PRoDUKTU w oPINII EKSPERTÓW (A.I.3.): 300/ 300 pkt.
( uzasadnienie)

W dobie oszczędzaria energii pierwotnej i ochrony środowiska dązy się do zrnniej szenia
strat ciepła w ogrzewanych budynkach w wyniku poprawy izolacyjności cieplnej i szczelności
przegród. Działania tę spowodowĄ prob|emy z działanlem naturalnej wentylacji mieszkń'
co skutkowało pogorszeniem jakości powietrza wewnętŹnego. Jednym ze sposobów poprawy
wenĘlacji jest zabudowa w przegrodach zewnętrznych różnego rodzaju nawiewników, naj-
częściej okiennych.

Firma VENTEC S.C. jest jedynym polskim producentem oferującym s]iŻ c^ery wy na-
wiewników okiennych i drzwiowych, a w tym dwa Ępy Z automatyką ciŚńeńową.
Nawiewniki te doskonale sprawdzają się w warunkach klimatycznych naszego kraju i zapew-
niają kontrolowany i prawidłowy dopływ powietrza do pomieszczeń. Mogą być one stosowa-
ne w wenĘlacji mechanicznej, grawitacyjnej i hybrydowej, przy czym nawiewniki działają
samoc4'nnie i nie rł,ymagają jakiegokolwiek zasilania.

Rozwiązania konstrukcyjne nawiewników okiennych VENTEC VT qtózniają się prostotą
i funkcjonalnością a ich charak1erysĘki przepĘwowe i akustyczne zapewniają skuteczną i
tanią wentylację pomieszczeń. Dodatkową zaletą nawiewników VENTEC VT jest ich modu-
łowośó, która umożliwia rozbudowę ich funkcji, bez konieczności w1łniany starych urządzeń
na nowe. Nawiewniki okienne VENTEC wykon1wane są z wysokiej jakości tworzyrva
sztuczrlego ABS firmy SAMSIING' co zapewnia ich długotrwałą i niezawodną eksploatację.
Ponadto nawiewniki te wyróżniają się esteĘką wykonarria i łatwą obsfugą.
Rozwiązania astosowane w nawiewnikach okiennych można

4. ZASADY UDZIELANIA I OKRX,S GWARANCJI (A.I.4.): 50/ 50 pkt
( uzasadnienie)

Zasady i warunki gwarancji podane w,,Karcie gwarancyjnej'' produktu są zgodne z obowiązu-
jącym prawem ochrony nabywcy i uzytkownika' Dotyczy to również okresu gwarancji i spo-
sobu załatwiania reklamacj i.



rr. ocENA PROCESU TECHNOLOGTCZNEGO (A.rI.1- A.Ir.2):
210/ 300 pkt.

1. OCENA POZIOMU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO I WYPOSAZENIA
PRODUKCJI (A.II.1): 90/100 pkt.

a' nowoczesnośó technologii: 50/50 pkt.
( uzasadnienie)

Nawiewniki są produktem nowoczesnej technologii opracowanej w firmie z wykorzystaniem
najnowszego parku maszynowego (najnowszej generacji wtryskarki) oraz cenkum obróbcze-
go CNC. WĘskarki zostały zaprojek1owane w firmie VENTEC S.C. i wykonane w polskiej
firmie Kubala Sp. z o.o. z Ustronia.

b. ochrona środowiska: 30/ 30 pkt.
( uzasadni€nie)

Nawiewniki produkowane są w zasadzie w technologii bezodpadowej 
' 
gdyż wszelkie odpady

poprodukcyjne są przerabiane na granulat i ponownie wykorzystane w procesie produkcyj-
nyn. Również wychwycone podczas kontroli jakości produkty wybrakowane lub nie spełnia-
jące norm jakościowych są przerabiane na granulat, który jest wykorzystywany do prodŃcji.

c. w1posżenie produkcji: 10/ 20 pkt. 
( uzasadnienie)

Linia produkcyjna nawiewników jest w}?osaŻona w dziewięć nowoczesnych form wtrysko_
wych wykonanych na podstawie autorskiego projektu wnioskodawcy. Kolejne cŹery formy
zostaną wdrożone w 2013 r. Linię produkcyjną zamyka młyn' który służy do przeróbki na
granulat w1robów odrzuconych w procesie kontroli jakości oraz odpadów produkcyjnych.
W1posażenie produkcji odpowiada wymaganiom przyjętej technologii zapewniając wysoką
jakośó produktów i ochronę środowiska.

DoKI]MENTY SWIADCZĄCE o oDPowIEDNIcH KWAIIF'IKACJACH
ZAwoDowYCH osÓB oDPoWIEDZIAL|i-YCH zA PRoDUKCĘ (A.II.1)

20150 pkt.

2-

( uzasadnienie)

Do wniosku nie załączono dokumentów o kwalifikacjach zawodowych osób odpowiedzial-
nych za produkcję. Jednak produkcj a j est tak prosta i zorganizowana, że może byó wykony-
wana prZęZ pęIsonel po wstępnym przeszkoleniu.



3. STOSOWANE METODY ZAPEWNIENIA JAKOSCI (A.II.2)
100 / 150 pkt.

(metodv zaDewnienia iakości. ich skutecmość i adekwatność)
( uzasadni€nie)

Firma wdrozyła własny system zapewnienia jakości polegający na ciągłym monitoringu
procesu produkcji i międzyoperacyjnej kontroli jakości produktu.

Pierwszą osobą odpowiedzialną zajakośó produkcji jest operator wtryskarki' który Wizual-
nie oceniajakośó produktu decydując o dalszej jego drodze. ProdukĘ wadliwe są odrzucane i
kierowane do mĘna w celu przeróbki na $anulat. Wszelkie wady s ą zg}aszane do kierownika
zmiany wtryskarek, który przy nadmiemej liczbie produktów wadliwych podejmuje decyzję o

kompleksowej kontroli wtryskarek.
Następnie z gotowych elementów montowane są kompletne nawiewniki i sprawdzane jest

ich działanie. Nawiewniki sprawne są pakowane i ptzekaz:ywane do magazynu wyrobów go-

towych.

IfI. OPINIE O PRODUKCIE: 50/ 100 pkt.

1. oPINIE oDBIoRCÓw (A.III. 1 ):'o1Jl"f;]lj;",

W materiałach nie załączońo opinii odbiorców końcowych, tj. lokatorów lub uĄtkowników
mieszkań. Jednak na podstawie załączonycb czasopism naŃowo- technicznych (A&B _ archi-
tekfura & biznes) można stwierdzió, że nawiewniki VENTEC VT są często stosowane w pol_
skim budownictwie mieszkaniowym i uŻyteczności publicznej, np. w budynkach wieloro-
dzinnych: WspólnoĘ Mieszkaniowej przy ul. Dywizjonu 303 w Krakowie, Wspólnoty
Mieszkaniowej ARKADIA w Piasecznie, WspólnoĘ Mieszkaniowej przy ul. Ałacjowej w
Zdzieszoyńcaph oraz budynku Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie.

2. WYRÓZNIENIA TARGoWE' NAGRoDY (A.III.2.): 0/ 50 pkt.
( uzasadnienie)

Brak informacj i w materialach.



IV. SPOSOBY INFORMOWAIIIA O PRODT]KCTE ORAZ F'IRMIE
(A.IV): 50/ 50 pkt

( uŻasadnienie)

Firma VENTEC S.C. stosuje zarówno nowoczesne' jak i tradycyjne sposoby informowania
o produkcie, jak i firmie.

Szczególnie korzystne wrażenie zarówno pod względem edytorskim, jak i mery.toryczn1łn
sprawia strona intemetowa www.Vente c'com.pl. W w11iątkowo przystępny sposób wyjaśniono
zasadę działania róŹnych Ępów nawiewników, ich wpĘw na jakośó powietrza zewnętznego,
a szczególnie na bezpieczeństwo pomieszczeń w których uĄrtkowane są urządzenia gazowe.
Podano również charakterystyki nawiewników oraz sposób ich doboru do różrego rodzaju
pomieszczeń i budynków. Podstawowe informacje o firmie i nawiewnikach podano również
w języku angielskim i niemieckim.

Do wniosku załączono również bogate materiaĘ informacyjne w tradycyjnej formie papie-
rowej. Są to katalogi i foldery opracowane w językach: polskim, angielskim, niemieckim i
fiancuskim.

lnformacje o nawiewnikach VENTEC VT podano również w różnojęzycznych katalogach
frrmy ,,abm Jędraszek. okna bezpieczne i komfortowe''. Firma ta jest znan1tn producentem
stolarki okiennej, współpracując1łn z międzynarodowym koncemem VEKA.

Reklamy nawiewników VENTEC VT są również regulamie zarnieszczanę w prasie facho-
wej, a między innymi w miesięczniku ,, A&B _architektura & biznes''.

Ciekawym sposobem informacji są również kótkie arĘkuĘ na temat nawiewników publi
kowane na łamach specjalistycznej prasy brarrŻowej' jak np. KŁoPoTY Z POWIETRZEM_
FORI]M BRANZOWE _ WRNTYI,ACJA.



OGOLNA SI]MA UZYSKANYCII PUNKTÓW: 845/1000 pkt.

PODSUMOWAME OCENY:

Firma VENTEC S.C. jest jedynym polskim producentem oferującym cztery typy nawiew-
ników okiennych i drzwiowych, a wśród nich dwa typy z automatyką ciśnieniową.

Nawiewniki te doskonale sprawdzają się w warunkach klimaĘcznych naszego kraju i za-
pewniają kontrolowany i prawidłowy dopĘw powietrza do pomieszczeń. Mogą byó one sto-

sowane w wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i hybrydowej, przy crym nawiewniki dzia-
łają samoczynnie i nie wymagają jakiegokolwiek zasilania.

Rozwiązania konstrukcyjne nawiewników okiennych VENTEC VT wyróżńają się prostotą
i funłcjonalnością a ich charakterysĘki przepĘwowe i akustyczne zapewniają skuteczną i
tanią wentylację pomieszczeń. Dodatkową zaleą nawiewników VENTEC VT jest ich modu-
łowość, k1óra umożliwia rozbudowę ich firnkcji, bez konieczności wymiany starychurządzei
na nowe. Nawiewniki okienrre VENTEC VT wykony'wane są z wysokiej jakości tworzyrva
sznlcznego ABS frrmy SAMSUNG' odpomego na działarria promięniowania tIV, co Zapew-

nia ich długotrwałą i niezawodną eksploatację. Ponadto nawiewniki te wyróżniają się estetyką
wykonarria (nowoczesny design) i łatwą obsługą, a łozwiązaria zastosowane w nawiewnikach
okierrnych VENTEC VT można zaliczyi do imowacyjnych.

Nawiewniki VENTEC VT zapewniają optymalną wentylację pomieszczeń zarówno pod
względem jakości powietrza wewnętrznego, jak i kosŻów inwesĘcyjnych oraz eksploatacyj-
nych budynków (ograrliczają zuĘcie energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji).

Nawiewniki VENTEC VT spełniają wszelkie wymagania obowipujących norm i przepisów
oraz mają wymagane atesty.

Moźna zatem stwierdzió, że nawiewniki VENTEC VT spełniają wynagania i kryteria za-
warte w Regulaminle przyznawaria Godła Promocyjnego ,,Teraz Polska".


