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poštovani poslovni partnerji,

P

raznični december je tisti čas v letu, ko se
naši koraki po vsakodnevni naglici vsaj za
trenutek upočasnijo in se nenadoma zavemo,
da je življenje nemirna reka, ki teče v dolžini svoje
danosti.

Rahla otožnost nas prevzame ob spoznanju minljivosti trenutka, ostaja pa upanje na nekaj lepega,
svetlega, tam nekje v še nedoseženem. Naša reka
življenja je pretekla vse vesele in manj vesele trenutke
iztekajočega se leta. Vse premalokrat smo se ustavili
in si izmenjali drobne iskrice prijateljstva in sreče. Pa
vendar globoko v sebi čutimo, da ravno taki trenutki
dajejo naši reki življenja moč, da na svoji poti obide
zapreke, se razpeni ob čereh in na koncu mirna in
spokojna razlije v večnost.
Ko počasi zaključujemo poslovno leto, lahko rečemo,
da je bilo za naše podjetje uspešno. Dosegli smo
poslovne načrte, ki smo si jih zastavili, ter sprejeli
mnoge dobre odločitve, ki bodo omogočile, da se
naše želje in upanja v prihodnosti uresničujejo v še
večji meri.

Poleg tega smo v naš prodajni program uvrstili kar
nekaj novih blagovnih skupin in programov.
A že kmalu nas čakajo novi izzivi in nove naloge, ki
prinašajo priložnosti za nove delovne uspehe.
Ob zaključku leta je prav, da se zahvalimo Vam, naši
zvesti poslovni partnerji. Zavedamo se, da so vsi naši
dosežki plod skupnega dela in si želimo, da bi bilo v
prihodnjem letu naše sodelovanje še boljše.
Naj se naše razmišljanje konča s praznično mislijo:
Življenje je potovanje, za katerega ob rojstvu nihče
ne dobi zemljevida. Vsak potuje po svoji, njemu
lastni poti in sproti riše svoj zemljevid. Naj bo vaše
potovanje v letu 2007 takšno, kot si ga želite, in ne
pozabite ustaviti koraka za drobne trenutke sreče.

Kolektiv podjetja Seltron

Pridobili smo nove izkušnje in spoznanja ter navezali vrsto poslovnih stikov, ki jih bomo v prihodnosti
negovali in razvijali. Zastavili smo kar nekaj smelih korakov pri prodaji izdelkov na evropske trge in
povečali prodajo na domačem trgu. Poleg tega smo se
intenzivno posvečali tudi razvoju novih izdelkov in
šolanju novih kadrov, ki so v letošnjem letu okrepili
naše vrste. Udeležili smo se treh domačih sejmov in
enega v tujini, organizirali dvanajst terminov strokovnih izobraževanj in izdali tri številke Seltronovih
novic, ki jih prejema že 2.500 naslovnikov strokovne
javnosti na področju Slovenije.
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SELTRON NOVICE
Najbolj prodajan regulator
TERAMATIK D2
Pri prodaji vremensko vodenih regulatorjev je prepričljivo
prvo mesto zasedel
TERAMTIK D2.
Rezultati nas niso
presenetili, saj je
zasnova regulatorja takšna, da s svojim bogatim
naborom funkcij pokriva skoraj vse možne variante
in kombinacije kotlovnic, ki se pojavljajo na Slovenskem trgu.

Podobno mnenje kot domači kupci imajo tudi kupci
evropskih držav, v katere naš regulator TERAMA
TIK D2 uspešno prodajamo. Predvsem je potrebno
poudarit, da ima naš regulator TERAMITK D2 zelo
dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo, kar mu
daje prednost pred konkurenco.

Svoje kupce smo povprašali, zakaj se tako množično
odločajo, da svojim strankam priporočajo in vgrajujejo regulator TERAMATIK D2.
Izpostavili so sledeče prednosti:
ko izberem regulator TERAMATIK D2 nisem
nikoli v dvomih, če bo s svojim delovanjem pokril
zahteve objekta v katerega ga vgrajujem;
tudi če pride do določenih sprememb in dopolnitev sistema, lahko problem rešim z aktiviranjem
dodatnih funkcij regulatorja;
uporabljamo ga lahko tudi za letos velikokrat
uporabljeno vezavo dveh kotlov (olje + trdo gorivo);
ko enkrat osvojiš filozofijo delovanja in uporabe
regulatorja, lahko svoje znanje preneseš na vedno
nove primere kotlovnic;
na zalogi lahko imam samo en tip regulatorjev,
kar znižuje stroške;
naročilo za regulator lahko kreiram na podlagi
vezalne sheme, v Seltronu pa mi dodajo vsa potrebna
tipala in druge elemente, ki so potrebni za pravilno
delovanje regulatorja. Tak postopek je zame hitrejši,
predvsem pa se izognem napakam pri naročanju;
obširni nabor shem v priročniku za monterje
mi pomaga, da inštalacijo hidravlično in električno
pravilno pripravim ter povežem;
stranke, katerim sem vgradil regulator TERAMA
TIK D2, so občutno prihranile pri ogrevanju;
regulator je cenovno ugoden, uporabnikom prijazen in zanesljiv.

Splošni trendi
Tudi v preteklem letu smo opažali, da se na slovenskem trgu splošni trend montaže sobnih termostatov v tudi bolj zahtevne objekte ni dosti spremenil.
Ravno to nas je navedlo, da že drugo leto ponujamo
trgu zelo zmogljive sobne termostate ST2, ki po funkcijah zavzemajo mesto med sobnimi termostati in
enostavnejšimi regulatorji ogrevanja.
Naj poudarimo samo nekaj funkcij, ki naše sobne
termostate generacije ST2 razlikujejo od ostalih
enostavnejših sobnih termostatov:
možnost uravnavanja ogrevanja in priprave sanitarne vode;
uravnavanje ogrevanja in krmiljene kotla z vgrajenim grelnikom sanitarne vode;
zvezno delovanje, ki preprečuje temperaturne
šoke v sistemu;
uravnavanje električnega talnega ogrevanja;
brezžično delovanje;
velike možnosti nastavitev različnih programov
delovanja...
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Predstavitev našega partnerja
V Seltronovih novicah smo del prostora namenili
tudi predstavitvi vas, naši poslovni partnerji. S to
rubriko vam želimo dati možnost, da širši strokovni
javnosti predstavite svojo dejavnost in izkušnje ter
morda tudi kakšne inovativne rešitve, ki jih uporabljate pri svojem delu.
Za novoletne Seltronove novice smo izbrali našega
dolgoletnega poslovnega partnerja g. Milana Hauptmana iz Lenarta v Slovenskih Goricah. Njegova
dejavnost zajema montažo vodovodnih, ogrevalnih,
klimatizacijskih in prezračevalnih inštalacij. Z dejavnostjo se ukvarja že 11 let in od samega začetka v
svojo ponudbo vključuje tudi proizvode Seltron. Trenutno zaposluje osem ljudi in s svojo dejavnostjo
pokriva področje Maribora z okolico, Ptuja, Lenarta
in Slovenskih goric. Strankam poleg montaže ponuja
tudi svetovanje in servis.
Povprašali smo ga, zakaj se je odločil, da svojim
strankam priporoča ogrevalno tehniko ROTEX.
Odgovor:

Že leta svojim strankam priporočam regulatorje
ogrevanja Seltron zaradi njihove kakovosti, zmogljivosti in uporabniške prijaznosti. Prav tako zaupam
ostalim blagovnim znamkam, ki jih Seltron zastopa
na slovenskem trgu. Ko so približno pred dvema
letoma začeli uvajati kotel ROTEX A1, sem bil malo

skeptičen. Vsaka novost pač zahteva nekaj premisleka, preden se zanjo odločiš in jo ponudiš svojim
strankam. Poleg tega kotel ROTEX A1 deluje v oljni
kondenzacijski tehniki, ki je bila na slovenskem trgu
novost.
Z vse večjim poudarkom uporabnikov na varčnem
načinu ogrevanja pa je moje zanimanje za ta kotel
naraščalo. Letos so v podjetju Seltron organizirali tudi
seminar za monterje, ki sem se ga udeležil z velikim
zanimanjem. Na seminarju so nam bile predstavljene
dejanske prednosti oljnih kondenzacijskih kotlov
Rotex. Sklenil sem, da teorijo preizkusim tudi v praksi.
Že pri prvem vgrajenem kotlu sem bil navdušen nad
varčnostjo, izjemno tihim delovanjem, hitro in enostavno montažo ter številnimi ostalimi prednostmi.
Sklenil sem, da bom oljni kondenzacijski kotel Rotex
A1 ponudil svojim strankam kot najoptimalnejši
način ogrevanja s kurilnim oljem. V letošnji sezoni
sem vgradil šest Rotexovih kotlov. Stranke so z njimi
zelo zadovoljne, zato jih bom priporočal tudi naprej.
V primeru, da imate tudi vi zanimivo izkušnjo ali
referenčni objekt, ki vsaj delno vključuje naše proizvode, vas pozivamo, da nam pošljete slikovno in
pisno gradivo. Skupaj s kratko predstavitvijo bomo
vaš prispevek predstavili v eni izmed naših naslednjih številk novic. Glede na to, da novice prejema
2.500 prejemnikov strokovne javnosti po vsej Sloveniji, se je vsekakor vredno potruditi.
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Iz prakse za prakso
Kaj je čas motornega pogona in kaj je hitrost
motornega pogona?
Čas motornega pogona je tisti čas, ki je potreben, da
pogon preide iz ene skrajne lege v drugo. Običajno
gre za zasuk 90 kotnih stopinj. Standardno je čas
motornih pogonov 2 minuti, možni pa so tudi drugi
časi: 1, 4 in 8 minut. Druga oblika istega podatka
je hitrost motornega pogona. Pri tem podamo kot
zasuka, ki ga pogon opravi v določenem času.
Za kaj se uporablja dodatno stikalo pri motornem
pogonu MP15S in v kateri legi preklopi?
Uporablja se lahko za vklop in izklop poljubne
naprave. Kadar za reguliranje ogrevanja uporabljamo
zgolj sobni termostat, se dodatno stikalo uporablja za
vklop in izklop obtočne črpalke. Položaj vklopa lahko
poljubno nastavimo. Običajno se položaj nastavi tako,
da se obtočna črpalka izklopi, preden motorni pogon
do konca zapre mešalni ventil.
Kje v prostoru postaviti sobni termostat ali sobno
enoto?
Izbira mesta montaže sobnega termostata ali sobne
enote ni nepomembna, zato je treba upoštevati nekaj
napotkov. Sobni termostat ali sobno enoto vedno
namestimo na mesto, kjer bo tipana dejanska temperatura v prostoru. Takšna mesta so na notranjih stenah
neobsijanih s soncem, stran od prepiha in izvorov
toplote. Naprava naj bo nameščena na višini okoli
150 cm od tal in vsaj 20 cm stran od vrat, oken, omar in
podobno. Montaža na zunanje stene ni priporočljiva.
Zakaj se pri toplotnih podpostajah uporabljajo regulatorji HRD in ne Teramatik D2?
Regulatorji iz družine HRD so namensko izdelani
in namenjeni uporabi tudi v toplotnih podpostajah.
Poleg vseh ostalih potrebnih lastnosti imajo tudi
možnost priklopa tipala RLKF, ki tipa temperaturo
povratnega voda na primarni strani ogrevalnega sistema. Z omejevanjem največje dovoljene temperature
povratne vode zmanjšujemo možnost prekomerne
obremenitve vročevodnega omrežja pri koničnih
obremenitvah. Hišni regulatorji Teramatik D1 in D2
te funkcije nimajo vgrajene.

Novosti pri izdelkih Seltron
KOTLOVNI REGULATOR TK10

Regulator TK10 se uporablja za krmiljenje kotla z
vgrajenim gorilnikom na pelete. Omogoča regulacijo povratnega voda oziroma polnjenje hranilnika
in krmiljenje peletnega gorilnika glede na potrebe
ogrevanja.
Opis regulatorja TK10:
- elektronski kotlovni regulator;
- ima 5 relejnih izhodov;
- omogoča priklop do 5 temperaturnih tipal;
- nudi dve različni vezavi (hidravlična shema #021
in #022).
Primer: hidravlična shema #022

Ostale funkcije regulatorja TK10:
- čiščenje izmenjevalnika kotla;
- čiščenje rešetke za pepel;
- varnostne funkcije za primer okvare tipal;
- diagnostika z izpisom napak.
Regulator TK10 je enostaven za montažo in nastavitev.
Nastaviti je treba samo želeno hidravlično shemo, kar
se naredi z nastavitvijo parametra S1. Regulator se bo
samodejno prilagodil izbrani shemi in nastavil parametre na priporočene vrednosti, ki pa jih lahko kasneje tudi ročno spreminjamo.
Regulator je dobavljiv v ohišju H1. Hidravlične sheme
so priložene navodilom za montažo regulatorja, najdete pa jih tudi v priročniku za monterje in projektante ter na naši spletni strani.
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Raztezna tehnika EDER
Naše podjetje že nekaj let na slovenskem trgu uspešno
zastopa podjetje Anton Eder GmbH, ki je priznan
avstrijski proizvajalec razteznih posod in ekspanzijskih sistemov. Od zelo širokega spektra proizvodov
smo do sedaj dajali največji poudarek njihovim kakovostnim in cenovno ugodnim razteznim posodam. V
preteklem letu smo sklenili, da bomo svojo ponudbo
razširili tudi na bolj zahtevne produkte, kot so sistemi
za ekspanzijo in vzdrževanje tlaka pri večjih objektih.
V ta namen smo v ponudbo vključili široko paleto
naprav, s katerimi je zajamčena optimalna rešitev za
razteznostne zahteve pri ogrevalnih, klimatskih in
hladilnih sistemih večjih moči vse do 200 MW.
Podjetje Eder ima svoje sisteme vgrajene v kar nekaj
zelo poznanih referenčnih objektih po Evropi. Naj
jih naštejemo le nekaj: Kremelj - Moskva, Philip
Morris - Moskva, Hotel Hilton - Češka, Nep - Stadion Madžarska, poljski parlament, Nacionalna
knjižnica v Zagrebu, Klinika St. Anna v Nemčiji itd.
Trenutno izvajamo intenzivno svetovanje in tehnično
podporo pri projektiranju in izbiri ustreznih ekspanzijskih naprav Eder.
Če morda v tem trenutku delate na določenem projektu in bi vam naša pomoč prišla prav, vas pozivamo,
da pokličete g. Boruta Švajgerja (vodja projektov
Eder) na GSM: 041 399 262 ali pišete na elektronski naslov: borut.svajger@seltron.si. Z veseljem vam
bomo pomagali najti optimalno rešitev.
Avtomate za ekspanzijo in vzdrževanje tlaka Eder
lahko glede na izvedbo razdelimo na kompaktne in
modularne.
Kompaktna izvedba elko-mat SYSTEMWART SW
50 - 1500 omogoča:
prevzem ekspanzijskega volumna;
vzdrževanje tlaka;
odplinjevanje oziroma izločanje zraka iz ogrevalne
vode ter
kontrolirano dopolnjevanje vode v ogrevalni
sistem v primeru izgub.
Modularna izvedba elko-mat ST(Z)-M pa omogoča:
z osnovnim modulom prevzem ekspanzijskega
volumna in vzdrževanje tlaka;
z dodatnimi moduli pa še ostale funkcije, ki so
potrebne za celovito rešitev.
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Avtomati so mikroprocesorsko vodeni in jih z dodatnim modulom lahko povežemo na CNS (centralni
nadzorni sistem). V kolikor so vgrajeni v sistem
daljinskega ogrevanja, teko laže spremljamo njihovo
delovanje.

Referenčni objekti v Sloveniji
V letu 2006 smo dobavili ekspanzijske sisteme Eder
za obnovo ogrevalnih sistemov v naslednjih objektih:
KOMUNALA JAVNO PODJETJE D.O.O. MURSKA
SOBOTA
Investicija je zajemala obnovo toplotnih podpostaj
in centralne kotlovnice. V sistemu daljinskega
ogrevanja je bilo obnovljenih 19 toplotnih podpostaj ter ekspanzijski sistem v centralni kotlovnici.
V toplotne podpostaje večjih moči smo vgradili elkomat SYSTEMWART SW 500 in SW 1000, v centralni
kotlovnici pa ekspanzijski avtomat STZ-M Sonder
in EG(Z) 4000 M. V ostalih toplotnih podpostajah
so vgrajene raztezne posode elko-flex ustreznega
volumna.
ŠOLSKI CENTER CELJE
V tem objektu je bila prenovljena celotna kotlovnica
moči 3 MW. Za vzdrževanje tlaka, ekspanzijo in dopolnjevanje skrbi naprava Eder STM 1 v kombinaciji
z raztezno posodo EG 2000M, za odplinjevanje pa
modul za elko-mat EAW III/100.
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI
ZIDANEM MOSTU
Obnovljena je bila celotna kotlovnica in sistem
za pripravo tople sanitarne vode. Za vzdrževanje
tlaka, ekspanzijo, odplinjevanje in dopolnjevanje
v ogrevalnem sistemu skrbi Eder elko-mat SYSTEMWART SW 1000. Tlačne sunke v toplovodnem
sistemu blažita dve raztezni posodi elko-san 120 D
pretočne izvedbe.

Za več informacij o
razteznih posodah in
ekspanzijskih avtomatih
naročite prospektni material
z naročilnico na zadnji strani!
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Slike referenčnih objektov
KOMUNALA JAVNO PODJETJE D.O.O. MURSKA SOBOTA  SEKTOR ENERGETIKA

ŠOLSKI CENTER CELJE

TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
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Kje lahko kupujete naše proizvode?
TRGOVINA SELTRON
Naše proizvode lahko kupite v vseh bolje založenih
trgovinah z materialom za ogrevanje po vsej Sloveniji. Prav tako imamo na sedežu podjetja v Bistrici ob
Dravi na naslovu Ruška cesta 96, (telefon 02/671 96
47) trgovino, ki poleg naših proizvodov in izdelkov,
ki jih zastopamo, ima na zalogi tudi ves material za
ogrevanje in vodovod. Trgovina je za vas odprta od
ponedeljka do petka od 7. do 17. ure in v soboto od
7. do 13. ure.

prevzamemo tudi stroške dostave na vaš naslov ali
objekt. Poleg ponudbe naših lastnih proizvodov boste
na naši spletni strani našli tudi ostali material za
ogrevanje, ki je logično sortiran v skupine in podskupine in obsega nekaj tisoč artiklov. Večina izdelkov je
na zalogi in so hitro dobavljivi.
Naj na koncu še omenimo, da naša spletna trgovina
uspešno posluje že 5. leto, zato vabimo vse, ki je še
niste obiskali, da to zagotovo storite v prihodnjih
dneh.
MOŽNOST NAKUPA NAŠIH PROIZVODOV V
LJUBLJANSKI REGIJI

Za dodatne informacije o trgovinah po Sloveniji, ki
držijo naše blago in so bližje kraju vaše dejavnosti
pokličite enega izmed področnih vodij prodaje
g. Boštjana Čeha na GSM: 041 663 787 ali g. Marka
Šobernika na GSM: 041 521 345. Z veseljem vam
bosta posredovala vse potrebne podatke.

Kot smo že omenili, lahko naše proizvode kupujete
praktično po vsej Sloveniji in sicer pri naših poslovnih
partnerjih. V tej številki novic vam predstavljamo
nekaj naših partnerjev iz ljubljanske regije.

SPLETNA TRGOVINA SELTRON

TRGOVINA TERMOTEHNIKA

Si želite opraviti nakup kjerkoli in kadarkoli? Tudi za
to smo poskrbeli.

http://www.seltron.si
Za vstop v našo spletno trgovino potrebujete le
dostop do interneta. Kupujete lahko 24 ur na dan
in to vse dni v letu. Za potrditev nakupa potrebujete
še uporabniško ime in geslo, ki si ju izberete ob registraciji.
Če nakup potrdite do 10. ure in je blago na zalogi, je
dobava možna že naslednji dan, razen ob nedeljah
in praznikih. Pri vrednosti, ki presega 50.000,00 SIT,
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S podjetjem Termotehnika iz Novega Mesta uspešno
poslujemo že vrsto let. Njihova dejavnost zajema
trgovino in inženiring na področju ogrevanja,
vodovoda, klimatizacije ter prezračevanja. Začetki
podjetja segajo v leto 1972. Trenutno ima podjetje
svoje trgovske prostore v Novem Mestu in v Ljubljani.
Na novo odprta trgovina Termotehnike, ki se nahaja
na Gerbičevi 98 v Ljubljani, je bogato založena z
različnim materialom. Na njihovih policah pa boste
poleg ostalega našli tudi celotno paleto naših proizvodov.

Trgovino Mix najdete v Stegnah 15 v Ljubljani. Podjetje ima svoje dislocirane trgovine tudi v Velenju in v
Ponikvah. Poleg velike izbire inštalacijskega materiala se lahko pri njih oskrbite tudi z gradbenim materialom, keramiko, orodjem in vsem ostalim, kar je
potrebno za gradnjo.
TRGOVINA TERMOCENTER

TRGOVINA LARTI

Tudi trgovina Larti spada med naše dolgoletne
poslovne partnerje. Svoj sedež ima na Tržaški cesti
135 v Ljubljani. Osebje, ki je zaposleno v tej trgovini,
poleg prijaznosti odlikuje tudi izjemna strokovna
usposobljenost, zato vam bodo znali pomagati pri
vseh, še tako zahtevnih projektih. Trgovina je izjemno
dobro založena z inštalacijskim materialom.
TRGOVINA MIX

Trgovina Termocenter spada med naše prve poslovne
partnerje na področju Ljubljane. Že leta zelo intenzivno spremljajo razvoj naših izdelkov, zato na tem
področju razpolagajo z zavidljivim znanjem. Termocenter z dolgoletno tradicijo spada med ene izmed
najbolj strokovno usposobljenih in sortiranih trgovin
na področju rezervnih delov za gorilnike s sedežem
na Zaloški cesti 149 v Ljubljani.
Poleg omenjenih trgovin naj poudarimo, da boste
naše izdelke na področju Ljubljane našli tudi v
poslovalnicah Merkurja, v trgovini Veto, Tapro Grosistu, Svetini & Lazarju in vrsti manjših trgovin, ki
prodajajo material za ogrevanje.
V eni izmed naslednjih številk novic bomo predstavili
možnost nakupa naših proizvodov še v ostalih regijah.

Misel
Dlje ko živim, bolj sem prepričana, da so največje
življenjske napake ljubezen, ki je nismo podarili,
sposobnosti, ki jih nismo uporabili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali ...
MARY CHOLMONDELEY
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SELTRON NOVICE
Zagotovite si zmeraj sveže informacije

ukvarjate s servisiranjem gorilnikov, bo omenjeni
katalog zagotovo v veliko pomoč. Naročite ga lahko z
naročilnico na zadnji strani.

SELTRON NOVOSTI
Za dodatne in zmeraj
sveže informacije o naši
ponudbi skrbimo z rubriko Seltron novosti na naši
spletni strani www.seltron.si, v prihodnje pa bomo
vse, ki ste redni prejemniki naših tiskanih novic, o
določenih akcijah in novostih obveščali tudi prek
elektronske pošte.
Če še niste redni prejemnik naših tiskanih novic,
pa bi to radi postali, nam pošljite izpolnjen spodnji
obrazec. Prav tako lahko z obrazcem na zadnji strani
naročite tiskan izvod prospektnega materiala.
ARHIV NAVODIL ZA STAREJŠE PROIZVODE
Pa še koristna informacija za vse, ki ste morda
založili navodila za naše
starejše proizvode.

Na naši spletni strani
www.seltron.si pod rubriko z naslovom “Arhiv navodil”, so vam le-ta sedaj na
voljo kadarkoli jih boste potrebovali.
ZA VAS IMAMO NOV KATALOG SELTRON 
MADER

NOV PREDSTAVITVENI PROSPEKT
GASSOLARUNIT

V prejšnji izdaji novic smo predstavili kompaktne
ogrevalne centrale Rotex. Gre za 3 naprave v 1, ki
omogočajo varčno in zanesljivo ogrevanje prostorov
in sanitarne vode s kombinacijo dveh energentov:
plina in sončne energije. Izjemno domiselna zgradba
naprave omogoča veliko število prednosti, ki so podrobneje predstavljene v prospektu - naročite ga lahko
z naročilnico na zadnji strani.
PRIROČNIK ZA PROJEKTANTE IN MONTERJE

Nov priročnik z dodatnimi
vezalnimi shemami, ki
ponujajo nove možnosti
uporabe regulatorjev
ogrevanja Seltron.

Prepričani smo, da vam bo priročnik zelo koristil pri
delu, zato si čimprej zagotovite svoj izvod z izpolnjenim obrazcem za naročilo prospektnega materiala,
ki ga boste našli na zadnji strani novic.
V podjetju Mader, s katerim uspešno poslujemo,
so izdali nov katalog rezervnih delov za gorilnike
z razširjeno in še bogatejšo ponudbo. Vsem, ki se

Izpolnjen obrazec pošljite na faks: 02/671 96 66.

ŽELIM POSTATI REDNI PREJEMNIK SELTRON NOVIC

IME IN PRIIMEK

POŠTNA ŠT. IN KRAJ

PODJETJE

TELEFON/FAKS

DEJAVNOST

GSM

NASLOV

EPOŠTA
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SELTRON NOVICE
Ne prezrite!
UVRSTITE SE NA LISTO MONTERJEV SELTRON
IZDELKOV
V Podjetju Seltron dnevno odgovarjamo na vprašanja
potencialnih kupcev, ki želijo naše mnenje, katerega
monterja ali serviserja naj izberejo za montažo naših
proizvodov.
Ker svoje izdelke na slovenski trg plasiramo predvsem prek mreže trgovcev in ne toliko direktno s prodajo monterjem, se pogosto srečujemo z dilemami
predvsem pri svetovanju za regije, ki so oddaljene od
sedeža našega podjetja.

V naslednjem letu želimo na tem področju posredovati bolj kakovostne podatke, zato smo se odločili, da
sestavimo listo monterjev in serviserjev, ki jo bomo
objavili na naši spletni strani ter v drugih gradivih, ki
jih uporabljamo pri prodaji naših izdelkov.
Pogoj za uvrstitev na listo monterjev in serviserjev
je pravilno izpolnjen in vrnjen obrazec. Poudariti
moramo, da so vsi podatki, ki jih boste navedli,
zaupni in jih bomo uporabili samo v namen oblikovanja omenjene liste.
Izpolnjen obrazec pošljite na faks: 02/671 96 66.

PODATKI O PODJETJU

PODJETJE
IME IN PRIIMEK
NASLOV
DEJAVNOST
ŠTEVILO ZAPOSLENIH

POŠTNA ŠT. IN KRAJ
TELEFON/FAKS
GSM
EPOŠTA
SPLETNA STRAN

ŠTEVILO OPRAVLJENIH MONTAŽ V OBDOBJU ENEGA LETA
SELTRON PROIZVODI

do 10

do 50

do 100

več

do 50

do 100

več

Sobni termostati
Regulatorji ogrevanja
Diferenčni regulatorji
Motorni pogoni
KOTLOVNIC NA
Olje
Plin
Biomaso
ŠTEVILO OPRAVLJENIH SERVISOV V OBDOBJU ENEGA LETA
SERVIS GORILNIKOV

do 10

Malih moči
Srednjih moči
Velikih moči
ŠTEVILO DO SEDAJ OBISKANIH SELTRON SEMINARJEV
0

1

2

3

več

PODROČJA, KI JIH POKRIVATE S SVOJO DEJAVNOSTJO
01 - Ljubljana

02 - Maribor, Murska S.

03 - Celje

04 - Kranj

05 - Koper, Nova Gorica

07 - Novo Mesto
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SELTRON NOVICE
Obrazec za naročilo prospektnega materiala pošljite na faks št.: 02 671 96 66

Cenik: Prodajni program

Tehnični priročnik

Regulatorji ogrevanja

Olje, les in solarna energija

Ogrevanje na biomaso

Solarni sistemi

Oljni kondenzacijski kotel

Kompaktne ogrevalne centrale

Oljni kondenzacijski kotel

Grelnik in hranilnik toplote

Rezervoarji Variosafe

Katalog Seltron - Mader

Systemwart

Modularni EAC Sistem

Modularno raztezno postrojenje

Raztezne posode

IME IN PRIIMEK

Kateri material pogosto iščete, pa nimate ustreznega dobavitelja?

PODJETJE
NASLOV

Katere dele Slovenije pokrivate z vašo dejavnostjo?

TELEFON/FAKS
GSM

Ob naročilu kataloga Seltron - Mader izpolnite še vprašalnik spodaj

EPOŠTA

Servisirate pretežno gorilnike:

12

malih moči

velikih moči
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