
Wytyczne VdS
Publikacje w języku polskim

Standardy w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego



Przebieg zamówienia wytycznych VdS:

* Przelew na konto bankowe, na podstawie faktury z terminem płatności 2 dni. 
** Wysyłka publikacji następuje dopiero po zapłaceniu ceny. Nie wysyłamy za pobraniem.

Prosimy o wypełnienie
formularza zamówienia

Prosimy o wysłanie
formularza zamówienia

na: wytyczne@vds.de

Po zaksięgowaniu wpłaty 
VdS wysyła zamówione

książki na wskazany adres**

VdS wystawia fakturę
zgodnie z danymi

na formularzu
zamówienia*

Oferta wytycznych VdS 
w języku polskim

OFERUJEMY
SPECJALNE CENY

VdS 2095pl Wytyczne VdS dla automatycznych systemów 
sygnalizacji pożarowej - Projektowanie i instalowanie 404,00 zł

VdS 2135pl
Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji
zagrożeń, Symbole graficzne instalacji sygnalizacji
zagrożeń

75,00 zł

VdS 2350pl
Wytyczne VdS dotyczące mechanicznych urządzeń 
zabezpieczających - sejfy na klucze 
- Projektowanie, instalowanie, obsługiwanie

102,00 zł

VdS 2380pl
Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych 
Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne 
- Projektowanie i instalowanie

322,00 zł

VdS 2381pl
Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe 
urządzenia gaśnicze na gazy chlorowcopochodne 
węglowodorów - Projektowanie i instalowanie

322,00 zł

VdS 2106pl
Wytyczne VdS dla instalacji do wykrywania, 
eliminacji i gaszenia iskier 
- Projektowanie i instalowanie

VdS 2496pl Wytyczne dotyczące wysterowania stałych urządzeń 
gaśniczych - Projektowanie i instalowanie 235,00 zł

VdS 2134pl Ciepło spalania materiałów izolacyjnych kabli 
i przewodów, Instrukcja obliczania obciążeń ogniowych 20,00 zł

VdS 2878pl Połączenie sieciowe (wzajemne połączenie) starych 
i nowych instalacji systemów sygnalizacji pożarowej 29,00 zł

VdS 2212pl
Książka eksploatacji dla wodnych instalacji 
gaśniczych 113,00 zł

VdS 2182pl Książka eksploatacji dla automatycznych systemów 
sygnalizacji pożarowej 32,00 zł

VdS 2240pl
Książka eksploatacji dla stałych urządzeń gaśniczych 
gazowych i proszkowych 113,00 zł

VdS 2241pl Książka eksploatacji dla instalacji do wykrywania 
i gaszenia iskier 113,00 zł

VdS 2833pl
Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji 
zagrożeń, Rozwiązania ochrony przeciwprzepięciowej 
dla instalacji sygnalizacji zagrożeń

37,00 zł

VdS CEA 4001pl Wytyczne VdS-CEA dotyczące instalacji 
tryskaczowych - Projektowanie i instalowanie 495,00 zł

VdS 2109pl Wytyczne VdS dotyczące instalacji zraszaczowych  
- Projektowanie i instalowanie 322,00 zł

VdS 3188pl
Wytyczne VdS dotyczące tryskaczowych  
i zraszaczowych instalacji mgły wodnej (systemy 
wysokociśnieniowe) - Projektowanie i instalowanie

322,00 zł

Nr publikacji Nr publikacji

NOWE

Tytuł publikacji VdS - wersja papierowa Tytuł publikacji VdS - wersja papierowaCena netto Cena netto

VdS 2093pl
Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych 
- Stałe urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla 
- Projektowanie i instalowanie

366,00 zł

VdS 2234pl Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz  
kompleksowe ściany oddzielenia przeciwpożarowego 102,00 zł

Dystrybucją pozostałych publikacji VdS, w tym innych wersji językowych  
i wytycznych w formacie PDF zajmuje się Wydawnictwo VdS w Kolonii, 
według cennika i warunków dostępnych na::vds-shop.de

248,00 zł

Wybrane wytyczne VdS z danego bloku tematycznego 
dołączamy dodatkowo do obszernych materiałów  
szkoleniowych. Pełen zakres szkoleń i warsztatów VdS:

vds.de/wytyczne



Zgadzam się na wykorzystywanie podanego adresu e-mail i numeru telefonu przez 
Grupę VdS do przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach  
(szczegóły: vds.de/pl).

Zgodę tę można w każdej chwili wycofać listownie, e-mailem lub za pośrednictwem 
strony: vds.de/pl.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Sprzedaży Publikacji VdS 
(dostępne na: vds.de/wytyczne). 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka VdS Schadenverhütung 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Rzeczypospolitej 14, Warszawa 02-972, telefon: +48 22 546 
93 00, fax: +48 22 649 19 55, email: warszawa@vds.de. W każdym czasie mają Państwo możliwość 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, kontaktując się w tym celu 
z administratorem we wskazany wyżej sposób. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 
Państwa danych osobowych znajdą Państwo na stronie: vds.de/pl/politykaprywatnosci.

Czytelny podpis Zamawiającego Data i pieczątka firmowa

Formularz zamówienia

Imię i nazwisko zamawiającego

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Zgodnie z danymi do faktury

Dział/Do rąk

Adres

E-mail

Adres

Miejscowość

NIP

Numer publikacji Numer publikacji Numer publikacjiIlość Ilość Ilość

Telefon

Kod pocztowy

Kod pocztowy

DANE DO FAKTURY

DANE DO WYSYŁKI

Miejscowość



Know-how VdS doceniane jest na całym świecie i czyni nas liderem 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wytyczne VdS to efekt 
m.in. wieloletnich badań prowadzonych przez ekspertów VdS 
we własnych laboratoriach w Kolonii.

Wydawnictwo VdS publikuje wytyczne, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa, instrukcje oraz inne publikacje techniczne
dotyczące zapobiegania szkodom w zakładach przemysłowych 
i przedsiębiorstwach – w sumie ponad 600 tytułów. 

VdS od ponad 112 lat wyznacza standardy 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej

Wytyczne VdS w języku polskim

NOWOŚĆ w specjalnej ofercie publikacji VdS  
w języku polskim:  
 
VdS 2106pl: 2021-05 (05) - Wytyczne VdS  
dla instalacji do wykrywania, eliminacji  
i gaszenia iskier.

Rzeczoznawcy z Oddziału Kontroli Technicznej VdS na bieżąco  
aktualizują i dostosowują publikacje VdS do najnowszego stanu  
wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Pełna oferta wytycznych VdS w języku polskim, dostępnych w naszym 
biurze w Warszawie, zamieszczona jest na naszej stronie internetowej:

 

Centrum Edukacji VdS zajmuje się dystrybucją publikacji VdS tylko  
w języku polskim i wersji papierowej. Oferujemy specjalne ceny.

Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.  
jest pierwszą w Polsce akredytowaną jednostką inspekcyjną typu  
A wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 w zakresie kontroli instalacji  
przeciwpożarowych wg norm/wytycznych: PN-EN, VdS, NFPA,  
FM Global, ISO i CEA.  

Pełny zakres akredytacji: pca.gov.pl

vds.de/wytyczne

NOWE



11-2021

Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa

tel. +48 22 546 93 18

wytyczne@vds.de

vds.de/wytyczne

Serdecznie zapraszamy do obserwowania 
naszego profilu na LinkedIn: 

na którym na bieżąco udostępniamy informacje 
o aktualizacjach standardów VdS oraz 
o nowościach w ofercie.

linkedin.com/company/vdspolska


