GROSZ DO GROSZA…
Promocyjne pakiety z pompami ciepła Dimplex
Pakiety KOMFORT + kominek elektryczny Mozart Mini
Pakiety PREMIUM + kominek elektryczny Mozart Mini
Pakiety KOMFORT PLUS + kominek elektryczny Mozart Mini
Pakiety PREMIUM PLUS + kominek elektryczny Mozart Mini
Pakiety EXCLUSIVE + kominek elektryczny Mozart Mini

Czas trwania promocji „Kominek elektryczny za 100 groszy”: 23.06.2014 - 31.08.2014
(lub do wyczerpania zapasów magazynowych)
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Promocyjne pakiety z pompami ciepła Dimplex, teraz z kominkiem elektrycznym!

KOMINEK ELEKTRYCZNY MOZART MINI
– DOSTĘPNY TYLKO ZA 100 GROSZY !
Natura jest doskonałym nośnikiem energii, którą można efektywnie wykorzystać
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za pomocą pomp ciepła, ale żeby jeszcze lepiej wykorzystać energię, fachowcy
Dimplex przygotowali pakiety
akiety wykorzystujące pompy ciepła typu solanka/woda lub
powietrze/woda. Teraz do składu wybranych pakietów promocyjnych z pompami
ciepła Dimplex dołączył również kominek elektryczny, który w okresie obowiązywania promocji dostępny jest jedynie za 100 groszy!

Relaks za grosze – z kominkiem elektrycznym Dimplex
Kominki elektryczne są rozwiązaniem komfortowym, niedrogim i prostym w obsłudze.

Mozart Mini Piaskowiec

Nie wymagają odprowadzenia spalin, podłączenia do komina ani specjalnego systemu
wentylacji. Sprawdzają sie nawet tam, gdzie nie jest możliwe instalowanie kominka
tradycyjnego – np. w budownictwie wielorodzinnym. Efekt płomienia pobiera znikomą

Kominek elektryczny dostępny w pakietach

ilość energii elektrycznej, a koszt użytkowania kominka bez uruchomionej funkcji

promocyjnych za 100 groszy, to elegancki i stylowy

grzewczej to zaledwie kilkanaście groszy na godzinę!

kominek z obudową w kolorze piaskowca, który
został zaprojektowany z myślą o niewielkich

Model

Mozart Mini Piaskowiec
Opiflame®/ płonące polana

Efekt płomienia / palenisko
Moc grzewcza
Pobór energii przez efekt optyczny
Wymiary [szer. x wys. x gł.]
W zestawie: kabel zasilający z wtyczką
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pomieszczeniach. Wyposażony został w efekt
płomienia Optiflame® (efekt płomieni niezależny

kW

1,5

od trybu grzania), palenisko typu „płonące polana”,

W

120

termowentylator i przełącznik mocy grzewczej.

mm

700x 760 x 280

Główne elementy pakietów promocyjnych*

PAKIETY Z POMPAMI CIEPŁA DIMPLEX
– DOSKONALE DOPASOWANE

Pakiety KOMFORT
Pompa ciepła solanka/woda serii SI TE
Zasobnik buforowy serii PSW
Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP

Pompy ciepła Dimplex potrafią efektywnie wykorzystywać energię zgromadzoną

Rozdzielacz kompaktowy KPV 25 lub podwójny

w otoczeniu, jednak aby cały system działał możliwie wydajnie, oprócz pompy

rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25

ciepła, niezbędny jest prawidłowy dobór pozostałych elementów instalacji.

Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła

Dlatego oferta pakietowa Dimplex, składa się również z doskonale dopasowa-

Kołnierzowa grzałka elektryczna

nych komponentów i zorientowana jest na wydajną, ekonomiczną i bezproblemo-

Kominek elektryczny Mozart Mini za 100 groszy!

wą pracę całego systemu grzewczego.
Pakiety PREMIUM
Pompa ciepła solanka/woda serii SI TE

Szerokie możliwości dostosowane

podgrzewacz c.w.u. serii WWSP, które

Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP

do indywidualnych wymagań

dostosowane są wielkością i parametra-

Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła

Głównym komponentem oferty pakie-

mi do całego systemu. Pakiety wypo-

Kołnierzowa grzałka elektryczna

towej Dimplex są oczywiście pompy

sażone są również w wysokiej jakości

Kominek elektryczny Mozart Mini za 100 groszy!

ciepła. Do wyboru oddajemy urządzenia

pompy obiegowe dolnego i górnego

typu solanka/woda (KOMFORT, PRE-

źródła ciepła oraz grzałkę kołnierzową

MIUM, KOMFORT PLUS oraz PREMIUM

do wygrzewu antybakteryjnego zasob-

Pompa ciepła solanka/woda serii SI TU

PLUS), a także typu powietrze/woda

nika c.w.u. Rozdzielacz kompaktowy

Moduł komunikacji przez siec Ethernet NWPM

(EXCLUSIVE). Wszystkie pompy ciepła

KPV 25 lub podwójny rozdzielacz bezci-

Zasobnik buforowy serii PSW

wyposażone są w sprężarki spiralne

śnieniowy DDV 25 do przyłączenia pom-

Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP

Copeland oraz nowoczesną automatykę.

py ciepła, bufora, instalacji c.w.u. oraz

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25

Dodatkowo większość pakietów zawiera

obiegów grzewczych, zapewnia wysoką

Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła

zasobnik buforowy serii PSW i wydajny

sprawność dystrybucji ciepła.

Kołnierzowa grzałka elektryczna

Pakiety KOMFORT PLUS

Kominek elektryczny Mozart Mini za 100 groszy!
Pakiety PREMIUM PLUS
Pompa ciepła solanka/woda serii SI TU*
Moduł komunikacji przez siec Ethernet NWPM
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Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP*
Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła
Kołnierzowa grzałka elektryczna
Kominek elektryczny Mozart Mini za 100 groszy!
Pakiety EXCLUSIVE
Pompa ciepła solanka/woda serii LA TU lub LA TAS*
Moduł komunikacji przez siec Ethernet NWPM
Zasobnik buforowy serii PSW*
Grzałka elektryczna
Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP*
Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25
Pompy obiegowe górnego źródła ciepła
Kołnierzowa grzałka elektryczna
Kominek elektryczny Mozart Mini za 100 groszy!

Wizualizacja pakietu KOMFORT PLUS SI 6TU z promocyjnym kominkiem Mozart Mini Piaskowiec dostępnym
za 100 groszy oraz uwzględnieniem zamiany zbiornika buforowego PSW 100 na PSP 100E za dodatkową opłatą
(szczegóły oferty – w aktualnym cenniku Dimplex dołączonym do niniejszej broszury). Smartfon nie wchodzi
w skład pakietu, a jedynie prezentuje aplikację „HeatPumpApp” firmy Dimplex wykorzystującą możliwości
modułu zdalnego sterowania NWPM.

* Dokładny skład pakietów oraz parametry poszczególnych urządzeń wchodzących w ich skład dostępne są
w aktualnym cenniku urządzeń grzewczych Dimplex
dołączonym do niniejszej broszury.
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W STANDARDZIE
Jakość w produkcji specjalistycznej
Dimplex ściśle współpracuje ze specjalistycznymi firmami
z branży grzewczej, elektrycznej i sanitarnej, które poza instalacją urządzeń
oferują także fachowe doradztwo oraz obszerny serwis.
Zawsze jesteśmy kiedy nas potrzebujesz
Jeżeli zdecydujesz się na urządzenia Dimplex, służymy pomocą również po
dokonaniu zakupu. W przypadku awarii, nasi wykwalifikowani partnerzy zawsze

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstępstwa w kolorach. Projekt nr 004/01.

są do Państwa dyspozycji.
www.dimplex.pl
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.dimplex.pl
Można tam znaleźć m.in. nasz praktyczny kalkulator kosztów eksploatacji,
a także zamówić DVD firmy Dimplex z dalszymi informacjami o pompach ciepła.

Partner Handlowy Dimplex

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05
fax: 61 842 58 06
office@glendimplex.pl
www.dimplex.pl

