
EKSPERT 
W DZIEDZINIE
KOMPLEKSOWYCH
ROZWIĄZAŃ



Jesteśmy czołowym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych 

na polskim rynku od 31 lat. Aktywnie rozwijamy segmenty zielonej energii, fotowoltaiki, pomp ciepła i stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych. Świadczymy usługi w zakresie projektów elektrycznych i 

oświetleniowych, wykonywania instalacji, programowania automatyki. Jesteśmy dostawcą złożonych 

rozwiązań dla przemysłu oraz działu ogrzewnictwa.

> 100.000
Klientów 
rocznie

> 95
Oddziałów 
w Polsce

> 700
Pracowników

> 40.000 
Pozycji 

magazynowych



Decor

Inwestycje

Dystrybucja

Fotowoltaika

HVAC

HEPAC
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Przemysł

Oświetlenie profesjonalne

Automatyka budynkowa

Monitoring i alarmy

Narzędzia



Nieprzerwany rozwój na polskim rynku fotowoltaiki od 2012 roku, zapewnił nam miano 
pioniera PV, a naszym specjalistom ekspercką wiedzę i doświadczenie.
Realizujemy wszystkie projekty fotowoltaiczne, od małych instalacji po duże farmy 
fotowoltaiczne. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami. 

USŁUGI
• Projektowanie 
• Przygotowanie: Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, wniosku o 

wydanie warunków przyłączenia, wniosku o pozwolenie na 
budowę, projektu budowlanego

• Uzyskanie warunków zabudowy 
• Prowadzenie procedury środowiskowej
• Budowa instalacji fotowoltaicznej i infrastruktury towarzyszącej 

oraz uruchomienie
• Techniczne wsparcie oraz serwis

PRODUKTY
• Moduły fotowoltaiczne
• Falowniki
• Okablowanie
• Konstrukcje
• Ładowarki elektryczne
• Magazyny energii 



KLIMATYZACJA / WENTYLACJA / OGRZEWNICTWO
Nasi inżynierowie zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektowym 
w zakresie systemów HVAC.

USŁUGI
• Przygotowanie pełnego doboru systemu 
• Pomoc przy uruchomieniu i konfiguracji 
• Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych 

oraz przeglądy okresowe
• Program szkoleń i certyfikacji dla instalatorów

PRODUKTY
• Klimatyzatory typu domestic i 

komercyjne
• Centrale wentylacyjne i rekuperacja
• Pompy ciepła
• Systemy grzewcze (ogrzewanie 

podłogowe, maty, folie, grzejniki)



OGRZEWANIE / HYDRAULIKA
Podążając za rozwijającym się rynkiem, dodaliśmy do naszej oferty wszystko 
niezbędne w branży sanitarnej, grzewczej i instalacyjnej. 
Współpracujemy z wiodącymi producentami na rynku HEPAC. 

USŁUGI
• Wsparcie przy projekcie i doborze asortymentu
• Nadzór i wsparcie przy pierwszym uruchomieniu
• Szkolenia asortymentowe i certyfikujące dla 

instalatorów prowadzone przez inżynierów 
produktów największych producentów

• Podstawowy asortyment dostępny „od ręki”

PRODUKTY
• Zawory, wężyki, kształtki, armatura
• Rozdzielacze, siłowniki, głowice
• Separatory zanieczyszczeń i powietrza
• Zbiorniki buforowe, wymienniki
• Rozdzielacze, siłowniki, kompletne 

systemy ogrzewania podłogowego
• Elektrozawory do wody i gazu



Wyróżniamy się jedną z najbardziej rozbudowanych ofert kabli na rynku, zapewniając 
prawie wszystkie typy i rodzaje kabli, przewodów do przesyłu, rozdziału energii oraz 
przesyłania sygnału w zakresie od 0V do 400kV. 

PRODUKTY
• Kable zasilające
• Przewody instalacyjne
• Przewody sterownicze, kontrolne, 

sygnalizacyjne
• Kable i przewody do instalacji niepalnych
• Kable do odbiorników ruchomych i 

warsztatowych

• Przewody słaboprądowe
• Kable i przewody telekomunikacyjne i 

teletechniczne
• Przewody gołe
• Kable i przewody specjalne
• Kable solarne
• Kable do dźwigów, górnictwa, wiercenia tuneli 

z osprzętem



Zespół inżynierów Grodno wspiera Klientów swoją wiedzą i doświadczeniem przy 
doborze produktów oraz rozwiązań niezbędnych dla procesów technologicznych, 
korzystając z szerokiego portfolio partnerów biznesowych.

USŁUGI
• Uruchomienie i programowanie falowników
• Kompensacja mocy biernej
• Analiza jakości sieci elektrycznej
• Modernizacja sterowania linii przemysłowych
• Naprawa komponentów automatyki przemysłowej
• Projekt i dobór układów zasilania nN/SN
• Unikatowe rozwiązania dla firm działających w 

obszarach przeciwpożarowych

PRODUKTY
• Aparatura zabezpieczająca
• Aparatura kontrolno-pomiarowa
• Elementy automatyki
• Obudowy i rozdzielnice
• Ochrona przepięciowa
• Przemienniki częstotliwości
• Przekaźniki, czujniki



Wieloletnia współpraca z producentami oświetlenia zapewnia naszym Klientom dostęp 
do produktów i rozwiązań projektowych opartych na najnowszych technologiach.  
Prowadzimy audyty oświetleniowe obiektów na potrzeby kalkulacji oszczędności TCO. 
Doradzamy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań i koncepcji, oraz zewnętrznego 
finansowania inwestycji.

USŁUGI
Audyty oświetleniowe
Projektowanie i wykonawstwo oświetlenia: 
• podstawowego i stanowiskowego 
• awaryjnego i ewakuacyjnego
• obiektów sportowych
Wizualizacje iluminacji
Programowanie i uruchamianie systemów sterowania

PRODUKTY
• Oprawy oświetleniowe
• Źródła światła
• Zaawansowane systemy 

sterowania oświetleniem



Specjalizujemy się w inteligentnej, energooszczędnej, prostej w użyciu i niezawodnej 
automatyce budynkowej. 
Oferujemy rozwiązania integracji różnych urządzeń, których praca wpływa na komfort 
użytkowania domu, biura, magazynu oraz innych przestrzeni. 

USŁUGI
• Wsparcie projektowe
• Pomoc techniczna
• Doradztwo
• Szkolenia

PRODUKTY
• Automatyka bramowa
• Inteligentny budynek
• Zapory i szlabany
• Wideo-domofony
• Systemy parkingowe



Zapewniamy kompleksowe rozwiązania oraz pełne wsparcie w zakresie urządzeń i 
systemów kontroli dostępu, monitoringu, systemów przeciw pożarowych.

USŁUGI
• Wsparcie techniczne i projektowe
• Dobór komponentów
• Uruchomienie
• Szkolenia dla instalatorów

PRODUKTY
• Systemy sygnalizacji pożaru
• Systemy oddymiania
• Telewizja przemysłowa
• Systemy sygnalizowania włamania
• Kontrola dostępu
• Teletechnika
• Zasilacze awaryjne UPS



Oferujemy wiodące marki narzędzi takie jak: Bosch, Milwaukee, Sonel, Topex, Fogo, 
Endress, Dimax, Krause, Lange Łukaszuk, Haupa, Wiha, Knipex, Wera, Koelner/Rawplug.
Nieustannie rozszerzamy naszą ofertę o sprawdzonych dostawców poszukiwanych przez 
Klientów narzędzi profesjonalnych.

USŁUGI
• Dobór narzędzi 
• Pokazy szkoleniowe
• Szkolenia produktowe dla Klientów
• Serwis narzędzi

PRODUKTY
• Elektronarzędzia
• Osprzęt do elektronarzędzi
• Narzędzia ręczne
• Agregaty prądotwórcze
• Miernictwo
• Technika zamocowań
• BHP



Dział DECOR oferuje szeroki wachlarz rozwiązań energetycznych dla 
architektów, projektantów oraz tych, których pasją jest architektura wnętrz. 
Zapewniamy wyszukane produkty polskich oraz zagranicznych, topowych marek 
z zakresu oświetlenia dekoracyjnego i osprzętu elektroinstalacyjnego.

PRODUKTY
• Oświetlenie dekoracyjne 
• Oświetlenie ogrodowe
• Oświetlenie świąteczne
• Osprzęt elektroinstalacyjny

USŁUGI
• Doradztwo w doborze produktów
• Realizacja indywidualnych zamówień na 

oświetlenie obiektów
• Szkolenia



Salon Lumiart oferuje wyposażenie home decor premium - unikatowe lampy i osprzęt 
światowych marek premium, które dopełniają wnętrza o dowolnym charakterze. 
Pomagamy też w doborze elementów oraz projektujemy nowoczesną automatykę 
budynkową.

PRODUKTY
• Oświetlenie premium
• Osprzęt premium
• Automatyka budynkowa

USŁUGI
• Doradztwo w doborze oświetlenia i osprzętu premium 

dla obiektów prywatnych oraz użyteczności publicznej
• Biuro projektowe dla architektów 
• Szkolenia i eventy dla architektów

ul. Duchnicka 3 Warszawa, Defabryka



Zapraszamy do współpracy

facebook.com/GrodnoSA

linkedin.com/company/grodno-s-a-

twitter.com/GrodnoGrupa

youtube.com/user/GRODNOSA

grodno.pl

Grodno S.A.
Ul. Kwiatowa 14

05-126 Michałów-Grabina


