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gorilnike Nehs, raztezno tehniko Eder, kondenzacij-
ske oljne kotle Rotex, rezervne dele za gorilnike ter 
ostali material za ogrevanje. V vsakem primeru se 
trudimo, da naš prodajni program zajema kakovostne 
izdelke, za katere lahko kot podjetje tudi jamčimo.

Strategija podjetja temelji na intenzivnem odpiranju 
na tuji trg. V letu 2005 smo na tem področju dosegli 
razveseljive rezultate, saj trenutno sodelujemo  
s partnerji v 13 evropskih državah. 

Veseli nas, da so naši izdelki kljub različnosti trgov 
dobro sprejeti in večkrat s svojo funkcionalnostjo 
presenetijo še tako zahtevne uporabnike. 

Z zadovoljstvom  lahko trdimo, da Seltron postaja pre-
poznavna blagovna znamka na področju reguliranja 
ogrevanja tudi v širšem evropskem prostoru.

SELTRON novice
Glasilo podjetja Seltron • letnik 1 • številka 1 • avgust - september 2005

TISKOVINA Poštnina plačana pri pošti 2102 MARIBOR

Uvodnik
 
Spoštovani bralci in bralke!

Iskanje novih možnosti ohranjanja dobrih odnosov 
z vami, kot našimi poslovnimi partnerji, je botrovalo 
ideji, o izidu SELTRONOVIH NOVIC. V njih bomo 
poskušali nanizati množico koristnih informacij, 
predstaviti različne dogodke, akcije in novosti. 
Pred vami je prva številka, v kateri smo želeli zajeti 
najbolj aktualne teme in dogodke ter predstaviti 
novosti v našem proizvodnem in prodajnem pro-
gramu. Za izid časopisa smo namerno izbrali čas, ko 
se pripravljamo na novo kurilno sezono in je glede 
na ceno energentov varčna raba energije še posebej 
aktualna.

Nekaj besed o Seltronu
 
PODJETJE S TRADICIJO
Podjetje Seltron je na slovenskem trgu prisotno 
že 15 let. Že od samega začetka ima dve osnovni 
dejavnosti:

 ▶ proizvodnjo regulatorjev ogrevanja
 ▶ trgovino z materialom za ogrevanje

Pod našo blagovno znamko prodajamo priznane oljne 
kotle Optima, kolektorje Alosun, mešalne ventile, 
oljne garniture. Pod tujo blagovno znamko pa oljne 

Misel
 
»Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti 
skupaj, le malo pa je takih, ki jih lahko rešimo 
sami.« 

Lyndon B. Johnson
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Nova kurilna sezona je pred vrati. Mnogi investitorji, 
ki so se odločili za posodobitev ogrevalnega sistema 
ali investicijo v nove kurilne naprave, že iščejo najbolj 
ugodno ponudbto. 

Skupaj s podjetjem Petrol smo zastavili zelo uspešno 
akcijo, ki bo potekala do 30. 09. 2005. V akciji kupcem 
ponujamo KUPON UGODNOSTI. Kupon prejmejo 
ob nakupu spodaj navedenih izdelkov od trgovca 
ali montažerja ogrevalnih naprav. Ugodnost lahko 
uveljavljajo ob nakupu vsaj 1000 litrov kurilnega 
olja skupaj z izpolnjenim kuponom in originalnim 
računom in sicer do 31. 12. 2005.

In kaj KUPONI UGODNOSTI prinašajo?

▶  Kurilno olje v vrednosti 10.000 SIT ob nakupu 
komplet regulatorja Teramatik D1 ali D2

 
▶  Kurilno olje v vrednosti 20.000 SIT 
    za litoželezne kotle Optima skupaj z gorilnikom
 
▶  Kurilno olje v vrednosti 30.000 SIT 
    za kotle Optima z gorilnikom in bojlerjem

▶  Kurilno olje v vrednosti 50.000 SIT 
    za komplete kotlovnic 

▶  Kurilno olje v vrednosti 25.000 SIT 
    za solarne sete Solo 200 in 300

Več informacij najdete na www.seltron.si »Seltron 
vroče akcije«. Ne prezrite te resnično ugodne ponudbe 
in jo priporočajte svojim strankam!

Vabilo na Celjski sejem
 
Mednarodni obrtni sejem - MOS, je največja sejemska 
in poslovna prireditev v Sloveniji, ki bo letos potekala 
od 7. do 14. septembra 2005. Z leti je sejem prerasel 
v poslovni dogodek, ki ne pokriva več samo obrti in 
podjetništva, ampak celotno gospodarstvo. 

V Seltronu se sejma tradicionalno udeležujemo in 
ga smatramo kot odlično priložnost za predstavitev 
prodajnega programa. Naš razstavni prostor boste 
našli v hali H.

Letos bomo poleg obstoječega programa predstavili:

▶  novo generacijo univerzalnih diferenčnih 
regulatorjev

▶ družino sobnih termostatov ST2 
▶ sončne kolektorje ALOSUN
▶  ter novost na slovenskem trgu - oljne 

kondenzacijske kotle proizvajalca ROTEX iz 
Nemčije

Obiščite nas, veseli bomo vašega obiska. 

Seltron in Petrol
 
OB NAKUPU SELTRONOVIH IZDELKOV DO 
BREZPLAČNEGA KURILNEGA OLJA

http://www.ce-sejem.si/
http://www.seltron.si/
http://www.seltron.si/index.cfm?str=reklame&idd=4
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Seltron seminarji
 
VEČ KOT 230 SLUŠATELEJEV SE JE LETOS 
UDELEŽILO SELTRONOVIH STROKOVNIH 
SEMINARJEV

V času neizprosne konkurence sta informacija in 
znanje pomembna dejavnika uspeha.
Tega dejstva se v našem podjetju zavedamo, zato 
smo v letu 2005 razpisali 11 terminov strokovnih 
izobraževanj. 

Seminarje je vodil g. Jože Hertiš uni. dipl. ing. - vodja 
razvoja v našem podjetju, ki že 10 let svoje bogate 
izkušnje prenaša na svoje slušatelje. 

Na seminarjih udeležence seznanimo z novostmi in 
izboljšavami v našem proizvodnem programu ter 
evropskimi trendi na področju reguliranja ogrevanja. 
Prav tako poizkušamo posredovati tudi množico 
koristnih informacij s področja ogrevalnih sistemov, 
ki jih slušatelji lahko uporabijo pri svojem delu. 

Seminarji so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega 
dela. Praktični del zajema delo na posebnih testerjih 
za preizkušanje delovanja posameznih izdelkov. Del 
časa je namenjen tudi odprti diskusiji in izmenjavi 
mnenj ter reševanju konkretnih primerov iz prakse. 

Ogrevanje z biomaso
 
Z rastjo cene nafte na svetovnih trgih, naraščanjem
okoljevarstvene zavesti ter uvajanjem novih tehnolo-
gij zgorevanja goriv, postaja lesna biomasa pomem-
ben vir energije za ogrevanje objektov. Biomasa pred-
stavlja obnovljiv domači vir energije, ker več kot 54% 
površine Slovenije pokrivajo gozdovi.

Najnovejša dognanja omogočajo izdelavo tehnično 
dovršenih kotlov z visokim izkoristkom pretvorbe 
energije, nizkimi emisijami in visoko avtomatizacijo.  
V praksi se biomasa trži v različnih oblikah, najpogo-
steje v obliki polen, sekancev, briketov in peletov.

Slušatelji prejmejo brezplačno strokovno gradivo, ki 
ga potrebujejo pri svojem delu. Udeležence seminarjev 
vključimo na listo prejemnikov obvestil o novostih. 

Veseli smo, da naši poslovni partnerji cenijo stro-
kovnost ter koristi takega dogodka, kar se kaže v tem, 
da se vsako leto več slušateljev odloča za udeležbo na 
seminarjih.

Proces zgorevanja biomase je bolj zapleten kot na pri-
mer tehnologija zgorevanja olja ali plina. Pri procesu 
zgorevanja lesene biomase poznamo tri faze; sušenje, 
uplinjanje in gorenje ter dogorevanje oglja v pepel. 
Večji je kos goriva, daljši je proces zgorevanja. Pri ža-
govini, ki je drobna, je stik med gorivom in zrakom 
zelo dober. Faze zgorevanja potekajo hitreje in so 
med seboj težko ločljive, kar se odraža v večji inten-
zivnosti gorenja. Vsebnost vlage v gorivu zmanjšuje 
njegovo energetsko vrednost, ki jo izražamo z zgore-
valno toploto in kurilnostjo.

Gorivo z vsebnostjo vlage nad 55-60% ni primerno 
za kurjenje, saj z njim ne moremo zagotoviti 
neprekinjenega procesa zgorevanja. 

V PRIHODNJI ŠTEVILKI - Načrtovanje kurilnic na 
biomaso, pridobivanje dovoljenj in subvencij.

Povzeto po podatkih Agencije RS za racionalno rabo energije.

Stopnja
Vsebnost
vlage (%)

Kurilnost
(kWh/kg)

Svež les 40 - 60 2,8 - 1,6

Les sušen v gozdu
(nepokrit, sušen čez poletje)

30 3,4

Les sušen na zraku
(zunaj, pokrit in sušen več let)

15 4,3

Les sušen v zaprtem prostoru 8 4,7

Absolutno suh les 0 5,2

Polena, leseni sekanci in leseni peleti.

http://www.seltron.si/index.cfm?str=info&vrh=5&nv1=4&nv2=1
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Kotli na pelete 

KOTLI NA PELETE C 28 WVterm

Peleti imajo skoncentrirano kurilno vrednost, ki je 
višja kot pri lesu. Poraba pelet je po volumnu dvakrat 
večja kot pri kurilnem olju, vendar je strošek ogrevanja 
približno 50% manjši kot pri kurilnem olju.

Podjetje WVterm je izdelalo visoko zmogljiv kotel na 
pelete pod oznako C 28 WVterm. 

Kotel odlikujejo:
▶  komfortno in varčno delovanje
▶  visoki izkoristki do 90% 
▶  samodejno doziranje pelet je izvedeno s polžem  
▶  optimalna izraba toplotne energije s kombinacijo 

kotla in zalogovnika tople vode
▶  kotel je izdelan iz debelejše atestirane pločevine
▶  za krmiljenje celotnega sistema skrbi 

mikroprocesorski regulator TK20 (Seltron)
▶  kotel ima vgrajen sistem zaščite proti pregretju

V podjetju WVterm za stranke pripravijo brezplačno 
načrtovanje sistema ogrevanja s kotli na biomaso. 

Novo

NAMENSKI KOTLOVNI REGULATORJI ZA 
TRDO KURIVO

V Seltronu smo skupaj s podjetjem WVterm razvi-
li sodobna mikroprocesorska kotlovna regulatorja 
TK20 in VT200 Lambda control. Regulatorja zago-
tavljata kontinuirano in kakovostno izgorevanje v ko-
tlih na trdo kurivo in kotlih s peletnim gorilnikom. 

Namen uporabe:
Kotlovna regulatorja za kotle na trda kuriva KT20 in 
VT200 Lambda control se uporabljata za vzdrževanje 
delovne temperature v kotlih:
▶  na kosovni les (z vgrajenim ventilatorjem za odvod 

dimnih plinov), 
▶  z vgrajenim gorilnikom na pelete ali
▶ obstoječe (stare) kotle na trdo kurivo. 

Zmogljivosti:
▶  nastavljiva delovna temperatura kotla, 
▶  regulacija ventilatorja za odvod dimnih plinov, 
▶  regulacija lopute za dovod primarnega zraka 
▶  eno ali dvostopenjska regulacija temperature pov-

ratnega voda
▶  merjenje preostalega kisika v dimnih plinih 
   (pri VT200)
▶  regulacija lopute dovoda sekundarnega zraka
   (pri VT200).

Tematski seminarji

SEMINARJI - OGREVANJE Z BIOMASO

V septembru bomo pripravili seminarje na temo 
ogrevanja z biomaso. Seminarji bodo sestavljeni iz 
teoretičnega dela, ki bo potekal na sedežu našega 
podjetja in praktičnega dela, ki bo potekal v preiz-
kuševalnem centru podjetja WVterm. 

Udeleženci bodo pridobili ustrezno pooblastilo.

Za več informacij glede seminarjev pokličite na 
02/671 9 662 ga. Valentino.
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Energent
Prodajna cena

SIT/enota
Kurilnost

kWah/enota
Končna 
energija 
SIT/KWh

Izko-
ristek

%

Koristna
energija 
SIT/KWh

Zemeljski plin 109,02 SIT/Sm3 9,5 SIT/Sm3 11,48 90 12,75

UNP propan 427,00 SIT/Sm3 25,93 SIT/Sm3 16,47 90 18,30

Kurilno olje 148,70 SIT/l 10,0 kWh/l 14,90 90 16,55

Drva bukova 12.500 SIT/pm 2410 SIT/pm 5,19
60
90

8,65
5,80

Drva bukova 37 SIT/kg 4,9 kWh/kg 7,50 90 8,30

Gibanje cen energentov

GIBANJE CEN KURILNEGA OLJA 

Gospodarno z energijo

KOLIKO ENERGIJE PORABIMO ZA OGREVANJE?

V slovenskih gospodinjstvih porabimo približno 70% 
energije za ogrevanje, 11% za pripravo sanitarne 
vode, 10% za razsvetljavo, 6% za kuhanje in 3% za 
ostale namene.
Iz teh podatkov je razvidno, kako veliki prihranki v 
proračunu gospodinjstva so možni ravno z racionalno 
rabo energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode.

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI INVESTICIJI V 
OGREVALNI SISTEM

Za varčno in udobno ogrevanje v stanovanjskih 
objektih so najpomembnejši naslednji dejavniki:
▶ izbira sodobnih gradbenih materialov
▶ ustrezna toplotna izolacija objekta
▶  izbira kakovostne ogrevalne naprave oziroma kotla 

in gorilnika
▶ izbira sodobnega regulatorja ogrevanja

V praksi se kaže, da investitorji že zadovoljivo 
upoštevajo priporočila sodobne gradnje, manj 
pozornosti pa posvečajo tehtni izbiri ustrezne 
regulacijske opreme ogrevalnega sistema. Eden izmed 
vzrokov je najbrž tudi v pomanjkljivem poznavanju 
sodobnih tehničnih rešitev in dejanskih koristih, ki 
jih daje pravilno reguliran ogrevalni sistem.

PRIMERJAVA PRODAJNIH CEN ENERGENTOV

Primerjava cen posameznih energentov in njihove 
kurilne vrednosti. 

Predstavljene so veljavne cene na dan 30.08.2005 z 
vključenim DDV-jem.

Cene zemeljskega plina veljajo za MO Maribor, cene 
drv in premoga so povzete po Horizontovem, cene 
kurilnega olja po Petrolovem ceniku, cene pelet pa po 
podatkih Istrabenza.

Kurilna vrednost je povzeta iz priročnika za energetske 
svetovalce. 

Misel

»Človek, ki iz življenja naredi uspeh, je tak, da pozna 
svoje cilje in jih neomajno izpolnjuje. Temu pravimo 
predanost.«

Cecile B. DeMille

Investicija v regulator ogrevanja prinaša pomembne 
finančne prihranke, povečuje bivalno udobje in 
zmanjša ekološke obremenitve. Vložek se povrne že 
v nekaj letih in glede na življensko dobo regulatorjev 
prinaša dolgoročne koristi. 
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Oljni kondendzacijski kotli 

 
Rotex specialist za oljno kondenzacijsko 
tehniko

Kondenzacijski kotli ROTEX A1 prihranijo tudi do 
18% energije več, kot sodobni nizkotemperaturni 
oljni kotli, ki so trenutno na tržišču.
Izbira kotla je odločitev za naslednjih 15 do 25 let, 
zato je zelo pomembno, da jo skrbno pretehtamo.
Razlike v izkoristkih posameznih kotlov so danes 
občutne. Prav zaradi tega je prav, da ob investiciji ni 
vodilo samo cena, temveč predvsem kasnejše varčno 
delovanje. 

Najsodobnejša kondenzacijska tehnika ROTEXA 
danes omogoča, da porabljeno gorivo pretvorite v 
koristno toploto skoraj brez izgub. Kondenzacijski 
kotli lahko obratujejo z vsemi vrstami kurilnega olja, 
ki so običajno na trgu. Prednost uporabe kurilnega olja 
z nizko vsebnostjo žvepla pa je v tem, da kondenzat 
lahko spuščamo v kanalizacijo.

Temperatura dimnih plinov se giblje v območju od 35 
do 110 stopinj Celzija. Zaradi tako nizkih temperatur 
je potrebno obstoječe klasične dimnike sanirati. Za 
sanacijo lahko uporabimo standarde kanalizacijske 
cevi. Delovanje kotla je lahko neodvisno od zraka v 
prostoru. Potreben izgorevalni zrak vsesava gorilnik 
preko inštalacijskega jaška ali koaksialne odvodne 
cevi za dimne pline.

Kotli ROTEX A1 so zelo primerni za male kotlov-
nice, saj so lahko nameščeni neposredno zraven 
oljnih rezervoarjev. Plastična obloga oljnega konden-
zacijskega kotla deluje kot zaščita pred toplotnim 
sevanjem in se na nobenem mestu ne segreje preko 
40 stopinj. 

To je bilo dokazano z izvedenskim mnenjem TÜV-a 
(nemškega združenja za tehnični nadzor). Formalno 
zadostuje razmak 10 cm med kotlom in rezervoarjem 
kurilnega olja. Telo kotla je sestavljeno iz korozijsko 
odpornih cevi iz legiranega jekla, ki so obdane s 
tlačno litim aluminijem.
Za tehnologijo, po kateri je narejen kondenzacijski 
kotel ROTEX A1, je bil podjetju podeljen evropski 
patent. Patentirana je tudi kroglasta oblika telesa 
kotla, kar omogoča neomejeno izrabo kondenzacije 
brez dodatnega toplotnega izmenjevalnika. Oljni 
kondenzacijski kotli ROTEX A1, ki vključujejo 
tudi gorilnik, regulacijo in napravo za obdelavo 
kondenzata, so tovarniško nastavljeni in pripravljeni 
za delovanje. Vsi kondenzacijski oljni kotli so 
opremljeni z najsodobnejšimi oljnimi gorilniki. 
Oljni kondenzacijski kotel ROTEX A1 je rešitev za 
najbolj varčno ogrevanje na kurilno olje ta trenutek. 
Več informacij o kotlu in prospektni material lahko 
dobite, če izpolnite naročilnico na zadnji strani glasila.

Zastopnik za Slovenijo je Seltron d.o.o.
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Kolektorji Alosun

Svetujte svojim strankam izkoriščanje neizčrpnega 
vira obnovljive energije za ogrevanje sanitarne vode.
Izkoriščanje sončne energije postaja vedno večji 
trend in kolektorji so najbolj uveljavljen sistem za 
izkoriščanje tega alternativnega vira ogrevanja. 
Kolektorji Alosun tvorijo, v povezavi z zmogljivim 
grelnikom sanitarne vode in ustreznim regulatorjem 
ogrevanja, učinkovit sistem za maksimalni izkoristek 
sončne energije. 

Za pripravo tople sanitarne vode pri štiričlanski 
družini zadošča sistem kolektorjev skupne površine 
6 - 8 m2 in hranilnikom tople vode 200 - 300 litrov. 
Pravilno načrtovan solarni sistem lahko pokrije tudi 
do 70 % potreb gospodinjstva po topli sanitarni vodi.

Solarni sistemi

Sonce je prakitčno neizčrpen vir obnovljive energije, 
ki jo lahko izkoriščamo posredno ali neposredno. 
Neposredno izkoriščamo energijo sončnega sevanja s 
sončnimi kolektorji in s sončnimi celicami, posredno 
pa s toplotnimi črpalkami. Sončni kolektorji, povezani 
z grelniki sanitarne vode in opremljeni s primerno 
regulacijo, tvorijo učinkovit sistem za izkoriščanje 
sončne energije. 

Kakovostno izdelani solarni sistemi lahko obratujejo 
toliko časa, kot stoji hiša. Naložba v kolektorje pa se 
povrne v 3 do 5 letih.
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Novo

DIFERENČNI REGULATORJI ND1 in ND2

V letošnjem letu smo tržišču ponudili novo, po 
evropskih trendih zasnovano generacijo diferenčnih 
regulatorjev, ki omogočajo optimalen izkoristek 
sončne energije.

Namen uporabe diferenčnih regulatorjev: 
▶  ogrevanje sanitarne vode, 
▶  ogrevanje bazenov, 
▶  ogrevanje hranilnikov toplote.

Opis regulatorjev:
ND1 regulator lahko uporabljamo pri 9, ND2 pa 
na 21 različnih konfiguracijah ogrevalnih sistemov 
oziroma shemah.

Pri montaži regulatorja moramo izbrati samo želeno 
hidravlično shemo, regulator pa samodejno izvrši 
vse potrebne prilagoditve delovanja in nastavitve 
parametrov na priporočene vrednosti. Regulatorji 
ND1 in ND2 omogočajo, poleg nastavitve želene 
temperature, še spreminjanje številnih parametrov 
in mejnih temperatur. Vgrajene so tudi varnostne 
funkcije za primer okvare katerega koli tipala, 
diagnostika z izpisom napak, periodični zagon črpalk, 
v primeru daljšega mirovanja, zaščita pred udarom 
strele, ...

Rokovanje z regulatorjem je podobno kot pri sobnih 
termostatih ST1 ali ST2 ter sobni enoti DD2.
Regulatorji nove generacije so kompatibilni s 
prejšnjimi generacijami diferenčnih regulatorjev, 
brez velikih posegov.

Zakaj se vedno več montažerjev in investitorjev 
odloča za kolektorje Alosun? 

Prednosti so sledeče:
▶  preproste tehnike priključitve,
▶  minimalne tlačne izgube, 
▶  možnost modularne vezave do 8 kolektorjev,
▶  patentirane mehanske absorpcijske cevne 

povezave,
▶  10 letna garancijska doba,
▶  izdelan je v skladu z DIN ISO 9001 in 
▶  ima certifikat SHK.

Kolektorji ALOSUN so cenovno ugodni izdelki 
visokega kakovostnega razreda.

Cena kolektorja znaša 82.940,00 sit + DDV
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Systemwart

Systemwart je naprava za upravljanje raztezanja, 
vzdrževanje tlaka, odplinjevanje in nadzorovano 
dopolnjevanje vode v sistemih. Namenjena je za 
toplovodne ogrevalne sisteme, kot tudi za klimatske 
in hladilne naprave. Maksimalno dovoljen delovni 
tlak ne sme presegati 5 barov, maksimalni nazivni tlak 
10 barov in raztezni volumen 1500 litrov. Maksimalna 
delovna temperatura v sistemu mora biti manjša od 
90° C. 
Systemwart se vedno sestoji iz variabilne osnovne 
posode s 50 do 500 litri prostornine, pri čemer se 
lahko sistem razširi z dodajanjem 500 litrskih posod 
do 1500 litrov razteznega volumna.
S tem je zagotovljena optimalna prilagoditev na 
sisteme do 2200 kW moči.

RAZTEZANJE IN VZDRŽEVANJE TLAKA

Funkcija raztezanja se izvaja preko vgrajenega ventila 
za vzdrževanje konstantnega tlaka. Ob večanju tlaka 
v sistemu se nastali raztezni volumen preko ventila za 
vzdrževanje konstantnega tlaka in pretočne napeljave 
odvede v balon iz butil-kavčuka, ki se nahaja v 
notranjosti posode.
V obratnem primeru vgrajen elektronski senzor 
tlaka zazna padec in mikroprocesorska elektronika 
vklopi črpalko. Preko sesalne napeljave se v posodi 
breztlačno shranjen raztezni volumen odvede nazaj 
v sistem.
Ko je nastavljen spodnji delovni tlak znova presežen, 
se aktivira časovni potek tlačne črpalke. Po preteku 
tega časa se črpalka izklopi.

NADZOROVANO DOPOLNJEVANJE

Za izravnavo manjkajočega razteznega volumna 
v raztezni posodi služi element nadzorovanega 
dopolnjevanja. V primeru, da nivo v posodi pade 
pod minimalno vrednost, odpre magnetni ventil za 
dopolnjevanje in v posodo dovaja svežo vodo. Vgrajen 
elektronski števec vode meri dopolnjeno količino 
vode. V primeru, da pride do prekoračitve dovoljene 
količine dopolnjevanja (izliv vode), se dovajanje vode 
avtomatsko ustavi. 

FIZIKALNO NIZKOTLAČNO UPLINJEVANJE

Pri fizikalnem uplinjevanju ločimo termično 
uplinjevanje in tlačno sproščanje. Avtomastske 
naprave Systemwart uporabljajo oba načina.
Z nizkotlačnim uplinjevanjem Systemwart zelo 
učinkovito odstrani nezaželen zrak oziroma vezan kisik 
ter tako predstavlja jamstvo za delovanje brez napak.

NEKATERI REFERENČNI OBJEKTI:
Kremelj v Moskvi / RUS
Tobačna tovarna Philip Morris / RUS
Parlament v Varšavi / PL
Hotel Interkontinental v Varšavi / P
Nacionalna knjižnica v Zagrebu / HR
Avstrijski parlament / A
Hofburg / A
Dunajska borza / A
Grad Schönbrunn / A
Generali Tower AG / A

Zastopnik za Slovenijo je Seltron d.o.o.
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Nova embalaža

 
SELTRONOVI IZDELKI V NOVI PODOBI

Novi trendi se kažejo tudi v obleki naših izdelkov. 
Pri oblikovanju emabalaže smo poizkušali združiti 
industrijsko profesionalni design z elementi marke-
tinškega pristopa. Predvsem pa smo poizkušali tudi 
embalaži dodati uporabno vrednost. Tako boste našli 
pri sobnih termostatih tudi šablone s katerimi boste 
lažje, predvsem pa natančno pripravili izvrtine za 
montažo.

Natečaj
 
NAJBOLJ IZVIREN SELTRONOV SLOGAN 

Domiseln slogan podjetja je eden izmed prepoznavnih 
znakov in kakovostno marketinško orodje. Že nekaj 
časa razmišljamo o uvedbi Seltronovega slogana, ki 
bi še dodatno povečal prepoznavnost podjetja na 
domačem in tujem trgu. 
Naša želja je, da le-ta povzema poslanstvo našega 
podjetja: pomagati ljudem varčevati z energijo pri 
ogrevanju bivalnih prostorov in s tem varovati okolje. 
Torej udobje in varčevanje hkrati. Slogan naj ne bo 
daljši od petih besed.

Saj poznate pregovor “več glav več ve”. Zato vabimo 
vse, ki imate dobro izvirno idejo in nam jo želite 
zaupati, da svoj predlog pošljete na naš naslov. 

Avtorju najbolj domiselnega besedila bomo podarili 
50.000,00 sit in praktično nagrado. Rok za oddajo je 
31.10.2005.

Več informacij najdete na naši spletni strani  
www.seltron.si (pod rubriko akcije).

Humor
 
Optik je zaposlil novega prodajalca in mu razlagal 
sistem prodaje v njegovi trgovini:
“Če se bo kakšen kupec zanimal za očala in bo 
vprašal za njihovo ceno, mu povejte, da stanejo deset 
tisočakov. 
Če ne bo komentiral, da so predraga, dodajte:
“In še pet tisoč za steklo!” 
Če še ne bo komentarja s strani kupca potem dodajte: 
“Za vsako posebej!”

KAM Z ZAVRŽENIM REGULATORJEM
Eden od poglavitnih ciljev podjetja Seltron d.o.o. je 
tudi skrb za okolje v katerem živimo, zato podjetje 
skrbi, da njegovi regulatorji po uporabi ne postanejo 
breme za okolje. To pomeni, da brezplačno poskrbimo 
za varno razgraditev in recikliranje vseh zavrženih 
Seltronovih regulatorjev.

V ta namen smo podpisali pogodbo s podjetjem 
Slopak, ki ima licenco za ravnanje in predelavo 
odpadne električne in elektronske opreme. Kupci 
Seltron izdealkov lahko oddajo zavržene regulatorje 
ogrevanja v vseh zbirnih centrih Slopaka, ali na 
sedežu našega podjetja.

9

http://www.seltron.si/Reklame/00000015.pdf
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www.seltron.si
 
»IZKORISTITE PREDNOSTI SPLETNEGA 
OKOLJA!«

Naša spletna stran www.seltron.si bo kmalu 
praznovala svoj tretji rojstni dan. Mnogi uporabniki 
jo že zelo dobro poznajo in uporabljajo množico 
informacij, ki so na njej dostopne. V letošnjem letu 
smo začeli s projektom prenove internetnih strani, 
s ciljem, da bi njihovo obliko in vsebino še bolj 
približali uporabnikom. 

Na naših internetnih straneh boste našli:
▶  podrobne informacije o naših izdelkih
▶  navodila za uporabo in montažo
▶  vezalne sheme
▶  trenutno veljavne cenike
▶  podatke s cenami o instalacijskem materialu, ki ga 

držimo v naši prodaji
▶  možnost nakupa v spletni trgovini
▶  forum
▶  najpogostejša vprašanja in odgovore 
▶  razne akcije
▶  informacije o različnih dogodkih.

Vsekakor so lahko internetne strani, posebej v 
sedanji stiski s časom, enostavna in hitra možnost 
pridobivanja koristnih informacij ter naročanja blaga. 
Poleg tega vam lahko služijo (z obilico podatkov) tudi 
kot pomoč pri sestavi ponudb in predračunov.

Novi ceniki jesen 2005

Naša želja je, da trgovcem, monterjem in projektantom 
čim bolj olajšamo delo pri izbiri izdelkov iz našega 
proizvodnega programa. Zato smo že v lanskem letu 
uvedli v naše cenike izbor najbolj pogostih vezalnih 
shem ogrevalnih sistemov in glede na to seznam 
pripadajočih elementov.
 
Tak sistem ima več prednosti:
▶  lažje svetovanje,
▶  hitrejše naročanje,
▶  lažje in hitrejše posredovanje informacij o ceni,
▶  kakovostno svetovanje.

Ker se naša ponudba nenehno dopolnjuje in 
spreminja, smo izdali nov Cenik katalog 2005 ter 
Cenik Seltron izdelkov jesen 2005 v katerem boste 
našli najpomembnejše novosti, ki smo vam jih že 
predstavili v prejšnjih rubrikah. 

Cenika veljata od 1.9.2005.

Nova cenika lahko dobite, v kolikor nas pokličete, 
pišete na elektronski naslov prodaja@seltron.si 
ali izpolnite priloženo prijavnico na hrbtni strani 
glasila.

Misel
 
»Ni užitek v tem, da delaš kar želiš, ampak da uživaš 
v tem kar delaš.«

Neznani avtor

Cenik katalog 2005 Cenik Seltron izdelkov 
jesen 2005

http://www.seltron.si/
mailto:prodaja@seltron.si?Subject=Cenik
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O podjetju

Seltron d.o.o. 
Ruška cesta 96
2345 Bistrica ob Dravi
Slovenija

ID No.:  SI30052092
Matična številka:  5347297
Banka:  Nova kreditna banka Maribor d.d.
TRR:  04515-0000223608
SWIFT:  KBMASI2X
Žiro račun:  045150000223608
IBAN:  SI56

Tel.: (0)2 671 96 00
Fax: (0)2 671 96 66 

E-mail: info@seltron.si
http://www.seltron.si

Prodaja

▶  proizvodni program Seltron d.o.o.
▶  peči Optima
▶  hitromontažni razdelilni seti
▶  kolektorji Alosun
▶  raztezne posode Eder
▶  rezervni deli za gorilnike
▶  ostali material za ogrevanje in instalacije

Tel.:   +386 (0)2 671 96 47
E-mail:    prodaja@seltron.si

Kontakti
Direktor
Marijan Hertiš, univ.dipl.ing. 

Vodja razvoja
Jože Hertiš, univ.dipl.ing. 

Vodja prodaje
Ivica Črešnar, oec. 

Telefon:  (0)2 671 96 24
Mobitel:  (0)41 795 525
E-mail:     marijan.hertis@seltron.si

Telefon:  (0)2 671 96 25
Mobitel:  (0)41 626 072
E-mail:     joze.hertis@seltron.si

Telefon:  (0)2 671 96 23
Mobitel:  (0)31 646 790
E-mail:     ivica.cresnar@seltron.si

Tehnična podpora in svetovanje

▶  Svetovanje glede izbire regulatorja
▶  svetovanje glede nastavitev
▶  pomoč pri zahtevnejših nastavitvah na objektih
▶  svetovanje pri odpravi napak
▶  priprava ponudb po projektih

Tel.:   +386 (0)2 671 96 45
Mobitel:    +386 (0)41 291 764
E-mail:   podpora@seltron.si

Servis

▶  odprava napak na proizvodih 
▶  preizkus in nastavitev regulatorjev
▶  posodabljanje obstoječih verzij programa
▶  pomoč uporabnikom pri spreminjanju nastavitev

Tel.:   +386 (0)2 671 96 00
Mobitel:    +386 (0)31 649 925 
E-mail:        servis@seltron.si

mailto:info@seltron.si
mailto:prodaja@seltron.si
mailto:marijan.hertis@seltron.si
mailto:joze.hertis@seltron.si
mailto:ivica.cresnar@seltron.si
mailto:servis@seltron.si


✂

✂

 Pošljite mi ...

 Prijavljam se za seminar na temo biomasa

Na koncu bi vas radi, 
še enkrat povabili 
na Celjski sejem, 

kjer nas lahko obiščete 
v hali H / prostor 11.

Vljudno vabljeni! 

Seltron d.o.o., Ruška c. 96, 2345 Bistrica od Dravi, tel.:  02/671 96 00, faks: 02/671 96 66, info@seltron.si, http://www.seltron.si

☐ kos katalog Seltronovih izdelkov - jesen 2005

☐ kos izvod cenik Seltron 2005

☐ kos priročnik za monterje in projektante

☐ kos katalog za oljni kondenzacijski kotel Rotex

☐ kos prospektov za Systemwart

☐ kos prospektni material za_________________

☐ kos komplet vsega naštetega materiala

DA, želijm izkoristiti to posebno priložnost in si 
pridobiti znanje iz področja ogrevanja z biomaso 
in sicer me zanima termin:

Prijavite se lahko tako, da:
 • Izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljete 
   po faksu na 02/671 96 66
 • izpolnite prijavnico na internetu http://www.seltron.si 
 • pokličete ga. Valentino na tel. 02/671 96 62
 • pišete na e-naslov: valentina.kovacic@seltron.si

Prijavljam udeležence:

1.
   (ime in priimek)

2.
   (ime in priimek)

3.
   (ime in priimek)

Ime in priimek

Podjetje

Naslov

Telefon/faks

GSM

e-mail

Ime in priimek

Podjetje

Naslov

Telefon/faks

GSM

e-mail

☐ sreda, 21.09.2005

☐ sreda, 28.09.2005

Število mest je omejeno!
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