
                       

Najlepsze okna dostępne na polskim rynku 

www.topten.info.pl 

 

OPIS KONKURSU 

Europejska Inicjatywa EuroTOPTEN została stworzona celem wyboru najbardziej efektywnych 

energetycznie produktów w różnych kategoriach. W Polsce realizacją programu zajmuje się Fundacja 

na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE). 

Głównym celem konkursu TOPTEN jest wytypowanie dziesięciu najbardziej efektywnych 

energetycznie okien dostępnych na polskim rynku oraz wskazanie inwestorom 

i projektantom optymalnych rozwiązań pod względem ekonomicznym i technicznym. Konkurs jest 

obiektywny, oparty na ekspertyzach i analizach  pozwala konsumentom dokonać świadomego wyboru 

efektywnych energetycznie produktów poprzez ich publikację na stronie www.topten.info.pl 

 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZAPRASZAMY: 

Producentów okien dostępnych na polskim rynku. 

 

KATEGORIE KONKURSU:  

Okna będą oceniane w następujących kategoriach: 

 Okna drewniane 

 Okna aluminiowe i drewniano -aluminiowe 

 Okna PCV 

Do materiałów należy dołączyć zdjęcie okna oraz okna wbudowanego w dom. 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z 

załącznikami, drogą pocztową na adres: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. 

ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs TOPTEN” 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2012 r. 

W razie pytań proszę o kontakt: Szydło Katarzyna tel: 0-71 326 13 43 lub 509 202 887 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji IX Dni Oszczędzania Energii, która 

odbędzie się  w dniach 14-15 listopada 2012 r. na Stadionie Miejskim przy al. Śląskiej 1 we 

Wrocławiu. 

 

NAGRODY DLA 10 NAJLEPSZYCH Z KAŻDEJ KATEGORII: 

 Prawo do korzystania z logo ogólnoeuropejskiego programu promocji efektywnych 

energetycznie rozwiązań TOPTEN z dopiskiem roku uzyskania znaku (np. TOPTEN 2012, 

http://www.topten.info.pl/


TOPTEN 2013, itp.) będzie przysługiwać na czas nieokreślony dla danego producenta i typu 

okna na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem konkursu 

TOPTEN. 

 Zamieszczenie informacji o wynikach konkursu w mediach, które objęły Patronem konkurs. 

Informacje na polskiej stronie TOPTEN o wynikach konkursu oraz publikacja listy TOTPEN 

najlepsze okna dostępnych na polskim rynku na stronie www.topten.info.pl. 

KONTAKT: 

Katarzyna Szydło  tel: 509 202 887 e-mail: kasia@cieplej.pl 

Organizatorzy: 

                               

Współorganizatorzy:      

                      

Patronat Honorowy:   

                     

  

                                   

Patronat Medialny: 

                                   
 

                   

                             

 

                   

Wszelkie dokumenty (więcej informacji o konkursie, regulamin, karty zgłoszenia produktów) 

dostępne są na stronie www.topten.info.pl w zakładce Konkurs – okna.   

http://www.topten.info.pl/
mailto:kasia@cieplej.pl
http://www.cieplej.pl/
http://www.zae.org.pl/aktualnosci-zae.aspx

