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Port Kopytkowo - Super przystań przy A1,
miejsce przyjazne kierowcy i środowisku

W Kopytkowie, tuż przy autostradzie A1 na 59 kilometrze,
ok. 80 km od centrum Gdańska, powstał nowoczesny
kompleks dla podróżnych i kierowców samochodów
ciężarowych. Obiekt przygotowany do obsługi 250 TIRów,
w którym można zjeść i wypocząć korzystając z energii
odnawialnej.

View of the Campus building
Port Kopytkowo

Port Kopytkowo
Od momentu wejścia Polski do
Unii Europejskiej każdego roku
przybywa nam autostrad i dróg
ekspresowych. Przy autostradzie
znajdują się MOP-y, czyli miejsca
służące zaspakajaniu potrzeb
podróżnych. W Kopytkowie,
przy skrzyżowaniu autostrady
A1 z drogą wojewódzką nr 231,
powstał nowoczesny kompleks
dla podróżnych i kierowców
samochodów ciężarowych. Obiekt
przygotowany do obsługi 250
TIRów, na który składają się:
Bezpieczny dozorowany parking
mieszczący 250 samochodów
ciężarowych, Stacja paliw, Myjnia
TIR + osobowa, Sklep, Restauracja
i Bar, Hotel, Prysznice, Pralnia
Port Kopytkowo jest przygotowany
do obsługi kierowców pojazdów
osobowych i ciężarowych, którzy
mogą skorzystać z szerokiej oferty
usług. Kierowcy zawodowi oraz
kierowcy samochodów osobowych
podczas przerwy nie będą się
tutaj nudzić. Obiekt oferuje szeroki
zakres atrakcji dla kierowców
zawodowych, którzy zobligowani
prawem muszą wykonać
45 godzinną „pauzę weekendową”
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Stacja paliw dla samochodów ciężarowych

Recepcja hotelu

Dane
projektu:
Uruchomienie instalacji:
marzec 2019
Lokalizacja: Kopytkowo,
80 km od Gdańska
Charakterystyka budynku:
• Powierzchnia użytkowa
budynku: 2535,69 m2
• Projektowe obciążenie cieplne
budynku: 54 kW

Pokój hotelowy

i spędzić ją poza kabiną
samochodu ciężarowego. Kierowcy
mają możliwość skorzystania
z takich atrakcji jak: siłowni
zewnętrznej, sali gier wyposażonej
m. in. w bilard, czy dart, siłowni
wewnętrznej, saunarium, oraz sali
telewizyjnej.
Hotel w Porcie Kopytkowo to
wysoki standard i komfort dla
każdego podróżnego. Hotel oferuje
pokoje w standardzie ***. Kierowcy
samochodów ciężarowych jak
i osobowych mogą skorzystać
z usług myjni oraz wulkanizacji.
Dodatkowo aby wyjść na przeciw

kierowcom zawodowym, którzy
spędzają wiele godzin w kabinie
samochodu ciężarowego,
przygotowali specjalną pralnię,
w której w krótkim czasie można
odświeżyć lub wyczyścić swoje
ubrania. Pełna profesjonalna
obsługa kierowców zawodowych
to największy atut Portu
Kopytkowo. Warto dodać, iż jako
nowo wybudowany obiekt Port
Kopytkowo jest gotowy również na
samochody elektryczne oferując
stanowisko ładowania dla trzech
pojazdów.

• Zasilanie central
wentylacyjnych: 83,5 kW
Zastosowane rozwiązanie:
• Dwie gruntowe pompy ciepła
Thermia Mega XL (21-88 kW),
• Zasobniki ciepłej wody
użytkowej
• Dystrybucja ciepła: ogrzewanie
podłogowe i klimakonwektory,
centrala wentylacyjna
• Dystrybucja chłodu:
klimakonwektory
Wykonanie maszynowni:
Ekoinstal z Redy
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“Port Kopytkowo to idealne miejsce dla wszystkich
jadących na trasie Warszawa - Gdańsk oraz tych, którzy
wybierają się w Bory Tucholskie, chcą odpocząć, dobrze
zjeść i zatankować”
Andrzej Kluczkowski, Dyrektor Portu Kopytkowo

Robert Robertus Wodczak
Super miejsce idealne miejsce na Pauze i wszystko na miejscu co potrzeba
Lilianna Murach
Bardzo czyste i przyjazne miejsce, bardzo dobra polska kuchnia wszystko jest
swieże, ogromny parking oraz uśmiechnieta obsługa
Radek Gal
Nowa jakość na polskich drogach. Polecam.
Agnieszka Sukiennik
Byłam pierwszym gościem restauracji i....gorąco polecam... Śniadanko wyśmienite,
bardzo miła obsługa, idealnie na dobry początek dnia
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„Zielona” technologia, która
chłodzi i grzeje
Hotel w Porcie Kopytkowo jako
obiekt całoroczny potrzebuje
ogrzewania i chłodzenia. Inwestor
od samego początku planował
zastosowanie odnawialnych źródeł
energii. W Porcie Kopytkowo
zastosowano najnowsze gruntowe
pompy ciepła z technologią
inwerterową, która dostosowuje
na bieżąco moc grzewczą pompy
ciepła do aktualnych potrzeb.
Warto podkreślić iż zamontowane
pompy ciepła w 100 % pokrywają
zapotrzebowanie na ciepło
i właściciel obiektu nie musi
ponosić kosztów ogrzewania
pomocniczego (szczytowego).
Pompy ciepła korzystają z energii
odnawialnej z kolektorów
pionowych umieszczonych
w odwiertach. Ciepło jest
rozprowadzane przy pomocy
ogrzewania podłogowego jak
również klimakonwektorów. Ciepło
technologiczne jest dostarczane
również do centrali wentylacyjnej.
Cały obiekt korzysta z chłodu
pasywnego. „System jest tak
zaprojektowany, że odpowienio
zwymiarowane klimakonwektory
są w stanie dostarczyć chłód
korzystając z dolnego źródła, bez

Sauny z prysznicami

konieczności jego dochładzania przy
pomocy sprężarek pomp ciepła.
Układ pracuje na temperaturze
zasilania 10-12°C (6-7°C
w przypadku typowej klimatyzacji)
a to oznacza że pracując przy
chłodzeniu wyższą temperaturą
oszczędzamy energię, pieniądze
i co najważniejsze energia ta
pochodzi z gruntu i jest odnawialna.
Ponieważ w trybie chłodzenia nie
pracują sprężarki redukujemy koszty
chłodzenia o 90% i jednocześnie
dwukrotnie zwiększamy okres
eksploatacji pomp ciepła.
Chłodzenie powoduje regenerację
dolnego źródła przed kolejnym
sezonem grzewczym.”

– mówi Lech Tomczak, szef firmy
wykonawczej, która wykonała
maszynownię z pompami
ciepła. Ciepła woda jest
przygotowana przez pompę ciepła
i zgromadzona w trzech
1000- litrowych zasobnikach.
Efektywność energetyczna i niska
emisja CO2
Nowe rozwiązanie energetyczne
umożliwia właścicielowi Portu
Kopytkowo oferowanie usług
na najwyższym poziomie, przy
niskich kosztach eksploatacji
z uwzględnieniem ochrony
środowiska.

Lech Tomczak w maszynowni
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Firma Nowatermia powstała w roku 2018, reprezentuje markę
Thermia na Polskim rynku i jest jej wyłącznym dystrybutorem.
„Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem, sprawdzoną logistyką
oraz odpowiednią powierzchnią magazynową. Najpopularniejsze
produkty są dostępne „od ręki”. Specjalizujemy się w pompach
ciepła, jesteśmy w stanie obsłużyć małe inwestycje jak również
duże, skomplikowane obiekty wymagające projektu, dofinansowania,
uruchomienia i obsługi posprzedażowej” – mówi Marcin Nowak,
prezes firmy Nowatermia. Nowatermia jest oficjalnym członkiem
wspierającym Stowarzyszenie Polskiej Organizacji Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Siedziba Nowatermia

EKOINSTAL jest firmą inżynierską, specjalizującą się
w odnawialnych źródłach energii. Działamy rynku instalacyjnym
na terenie trójmiasta już ponad 20 lat. Stosujemy produkty
sprawdzone technicznie i w dobrej relacji jakość-cena, zawsze
szukamy rozwiązania dopasowanego do potrzeb technicznych
i budżetowych Klienta. Nasza oferta jest skierowana do inwestorów
indywidualnych jak i instytucjonalnych realizujących obiekty
komercyjne i użyteczności publicznej. W ramach obsługi Klienta
prowadzimy formalności, udzielamy konsultacji technicznych,
pomoc w dofinansowaniu, doradzamy w wyborze urządzenia,
zapewniamy opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną. Zrealizowaliśmy
ponad 300 instalacji bazujących na pompach ciepła.

Mgr inż. Lech Tomczak, szef firmy Ekoinstal

THERMIA

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA
OD 1923 ROKU
Pionier w dziedzinie
pomp ciepła

Twórcza
pasja

Szwedzka
jakość

Przez ostatnie 50 lat angażujemy
wszystkie nasze zasoby i wiedzę
w rozwijanie oraz nieustanne
doskonalenie tylko jednego
produktu: pompy ciepła. Efektem
naszego zainteresowania energią
geotermalną jest osiągnięcie
światowego poziomu wiedzy
w obszarze tej technologii.

Tworzenie prawdziwie
ekologicznych rozwiązań
w dziedzinie energii odnawialnej
jest możliwe wyłącznie dzięki
pełnym pasji, zaangażowanym
i bezkompromisowym ekspertom.
W naszym firmowym ośrodku
badawczo-rozwojowym pracują
inżynierowie należący do ścisłej
europejskiej czołówki.

Wszystkie nasze produkty są
projektowane, produkowane
i testowane w Szwecji przy użyciu
najnowocześniejszych technologii
i komponentów najwyższej jakości.
Wszystkie komponenty stosowane
w naszych gruntowych pompach
ciepła są produkowane w Europie
przez firmy będące światowymi
liderami w swojej branży.

NOWATERMIA NOWAK sp. k.
ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012
Pompy ciepła Thermia

poland.thermia.com

