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PKP PLK stawiają
na oświetlenie LED
PKP PLK zainstalowało do tej pory
LED-y w ponad 3,4 tys. punktach
świetlnych. W bieżącym roku zaplanowano wymianę starych źródeł na nowe w technologii LED w kolejnych
1,7 tys. punktów. Montaż LED-ów jest
przewidziany we wszystkich projektach modernizacyjnych, które obecnie planuje zarządca infrastruktury.
W tym roku PKP PLK zamierzają wymienić oświetlenie m.in. na peronach
stacji w Płocku, Stargardzie, Grębowie,
Łazach, Lubyczy Królewskiej i na przystanku Łódź Olechów Wschód. Nowe
światło zostanie zamontowane również na kładkach znajdujących się
na stacjach w Nowym Sączu, Nowym
Targu i Bieczu. LED-y będą także
oświetlały przejazdy kolejowo-drogowe, m.in. 31 przejazdów na Opolszczyźnie i 29 w Małopolsce. Oprawy
LED w porównaniu z tradycyjnymi
mają pięciokrotnie dłuższą żywotność
i nawet do 50% mniejsze zużycie
energii elektrycznej, przez co są tańsze w eksploatacji. Wymiana w 2018
roku 1,7 tys. sztuk opraw spowoduje
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w skali roku o około 475 MWh
i obniży koszty zakupu energii o około 250 tys. zł rocznie.
ES-System oświetlił
szkołę w Holandii
Spółka ES-System oświetliła szkołę
podstawową SWS De Zoutkamperril w Zoutkamp w Holandii. Do realizacji projektu wykorzystano oświetlenie LED. Zapewnia ono maksymalną efektywność energetyczną
budynku przy użyciu opraw oświetleniowych, które gwarantują zdrowe światło dla uczących się w szkole dzieci. To kolejna realizacja oświetlenia placówek edukacyjnych
przez ES-System. W holenderskiej
szkole zastosowano oprawy: Cosmo FX, Luna, Canos oraz Berso.
– Właściwy dobór oświetlenia do placówek edukacyjnych jest elementem
dbałości o zdrowie społeczeństwa.
Wszystkie produkty ES-System posiadają odpowiednie certyfikaty, które
gwarantują kupującym najwyższej
jakości, komfortowe i bezpieczne
oświetlenie, jednocześnie zapewniając niskie koszty eksploatacji. Fundusze przeznaczone na takie oświetlenie zwracają się w 100% w okresie
od półtora roku do kilku lat – podkreśla Rafał Gawrylak, prezes ES-System.
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Kaczmarek Electric zwiększa
zaplecze magazynowe
Kaczmarek Electric zakończył rozbudowę hali magazynowej w swoim
Centrum Logistycznym w Powodowie. To odpowiedź na dynamiczny rozwój spółki, który potwierdzają m.in. wyniki sprzedaży i rosnąca sieć dystrybucji.

K

aczmarek Electric, jedna z największych w Polsce sieci hurtowni elektrotechnicznych (numer trzy
na rynku), zakończył rozbudowę hali magazynowej w swoim
Centrum Logistycznym w Powodowie. Dzięki inwestycji powierzchnia magazynu pod dachem zwiększyła się aż dwukrotnie.
– W kwietniu zakończyliśmy
budowę oraz wyposażanie nowej hali magazynowej o powierzchni 5,8 tys. m2 i wysokości 12 m. W pierwszych dniach
maja odbyła się przeprowadzka.
Nowa hala została zatowarowana i jesteśmy w trakcie układania na nowo procesów magazynowych. Pełną efektywność powinniśmy osiągnąć do końca
sierpnia. Dzięki tej inwestycji
podwoiliśmy powierzchnię składowania pod dachem do pra-

wie 12 tys. m2. Centrum Logistyczne Kaczmarek Electric w Powodowie dysponuje też placem
kablowym o powierzchni ponad 20 tys. m2 – informuje Cezary Kaczmarek, prezes Kaczmarek Electric.
Najnowsza inwestycja spółki
kosztowała około 18 mln zł
i została zrealizowana z myślą
o dalszym rozwoju.
– W ramach prac budowlanych przygotowano teren pod
budowę kolejnych dwóch modułów magazynowych o tych samych wymiarach. Jesteśmy więc
gotowi na dalszy rozwój sieci
sprzedaży i jeszcze większe wyzwania – dodaje prezes.

Dynamiczny wzrost
sprzedaży…
Kaczmarek Electric to jedna
z najszybciej rozwijających się

hurtowni elektrotechnicznych
w Polsce, co potwierdzają m.in.
liczby dotyczące sprzedaży.
W ubiegłym roku przychody
spółki wyniosły 465,7 mln zł
i były wyższe od tych z 2016 roku o około 20 %. W tym roku
tempo wzrostu jest jeszcze
większe. Pierwszy kwartał sieć
zakończyła sprzedażą na poziomie ponad 112 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 22%.
– Mocno wystartowaliśmy też
z początkiem drugiego kwartału.
Kwiecień zakończyliśmy przychodami na poziomie około
44 mln zł, które w porównaniu
do kwietnia 2017 były wyższe
o blisko 40% – podkreśla Cezary Kaczmarek.
Oznacza to, że po czterech
miesiącach tego roku przychody Kaczmarek Electric wyniosły 156 mln zł i były wyższe rok
do roku o około 27%.

… i dalszy rozwój sieci

Centrum Logistyczne Kaczmarek Electric po rozbudowie

Spółka nie zwalnia tempa
również pod względem rozwoju terytorialnego. Ostatnio
otworzyła oddziały w Częstochowie i Miliczu i posiada
obecnie 102 punkty handlowe.
W najbliższym czasie ich liczba ulegnie dalszemu zwiększeniu.
– Trwają przygotowania do
otwarcia kolejnego elektromarketu w Warszawie, tym razem
na Woli. Wkrótce uruchomimy
także podobną placówkę w Łęczycy oraz przedstawicielstwo
handlowe w Łodzi – informuje Joanna Bąk, dyrektor ds.
rozwoju Kaczmarek Electric.
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