PRZYDA SIĘ POMOC W PRACY…
Promocyjne pakiety z pompami ciepła Dimplex
Pakiety KOMFORT + odkurzacz Razzer ECO+
Pakiety PREMIUM + odkurzacz Razzer ECO+
Pakiety KOMFORT PLUS + odkurzacz EXCELL 30 S SYNCHRO
Pakiety PREMIUM PLUS + odkurzacz EXCELL 30 S SYNCHRO
Pakiety EXCLUSIVE + odkurzacz Razzer ECO+ / EXCELL 30 S SYNCHRO
Pakiety PRESTIGE + odkurzacz Razzer ECO+ / EXCELL 30 S SYNCHRO

Czas trwania promocji „Odkurzacz za złotówkę”: 1.10.2014 - 30.11.2014
(lub do wyczerpania zapasów magazynowych)

OCJA
PROM
z za złotówkę!
Odkurzac

Promocyjne pakiety z pompami ciepła Dimplex i odkurzaczem za złotówkę!

WYBIERZ PAKIET I ODBIERZ DOSKONAŁY
ODKURZACZ ZA ZŁOTÓWKĘ!
Natura jest doskonałym nośnikiem energii, którą można efektywnie wykorzystać

MADE IN
GERMANY

za pomocą pomp ciepła Dimplex, ale żeby jeszcze lepiej wykorzystać energię nasi
inżynierowie przygotowali kompletne pakiety wykorzystujące pompy ciepła
solanka/woda lub powietrze/woda. Teraz do składu wszystkich pakietów z pompami
ciepła Dimplex dołączyły również odkurzacze: domowy lub przemysłowy, które
w okresie obowiązywania promocji dostępne są tylko za złotówkę!

MADE IN
GERMANY

Wydajność i komfort czyli doskonały sprzęt do domu lub do pracy!
Odkurzacz Razzer ECO+ marki EIO to doskonałe rozwiązanie do domu dla każdego
kto ceni sobie wydajną pracę oraz komfort i bezproblemowe działanie. Jest on również
niezwykle cichy (72 dB) i łatwy w obsłudze. EXCELL 30 S SYNCHRO marki EWT/Aqua Vac

Razzer ECO+

EXCELL 30 S SYNCHRO

jest doskonałym urządzeniem do zastosowań przemysłowych, zarówno do pracy
na sucho jak i na mokro. Jego wydajność zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej

Odkurzacze dostępne za złotówkę w pro-

wymagającego użytkownika.

mocyjnych pakietach z pompami ciepła
Dimplex to dwa doskonałe modele: domo-

Model
Przeznaczenie
Funkcje
Moc
Zbiornik
Wymiary [szer. x wys. x gł.]
Masa

W
l
mm

Razzer ECO+ (EIO)

EXCELL 30 S SYNCHRO (EWT/Aqua Vac)

wy Razzer ECO+ marki EIO dostępny w pa-

odkurzacz domowy

odkurzacz przemysłowy

ssanie

ssanie/dmuchanie (sucho, mokro) „synchro” 2 st. mocy

kietach z uniwersalnymi pompami ciepła

650-750

1000

3,5 (worek)

30 (pojemnik ze stali nierdzewnej)

EXCELL 30 S SYNCHRO marki EWT/ Aqua Vac

460 x 240 x 300

400 x 630 x 460

dostępny w pakietach z wysokowydajnymi

7,3

9,6

kg

W zestawie: komplet podstawowych akcesoriów
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serii SI TE lub LA TAS oraz model przemysłowy

pompami ciepła serii SI TU lub LA TU.

Główne elementy pakietów promocyjnych*

PAKIETY Z POMPAMI CIEPŁA DIMPLEX
– WŁAŚCIWIE SKONFIGUROWANE

Pakiety KOMFORT
Pompa ciepła solanka/woda serii SI TE
Zasobnik buforowy serii PSW
Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP
Rozdzielacz kompaktowy KPV 25 lub podwójny

Oprócz pompy ciepła, wydajny system potrzebuje odpowiednio dobranych pozo-

rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25
Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła

stałych elementów instalacji, dlatego asortyment wyposażenia dodatkowego

Kołnierzowa grzałka elektryczna

z naszej oferty jest doskonale dopasowany do wymagań pracy pompy ciepła.

Odkurzacz EIO Razzer ECO+ za złotówkę!

Żeby jeszcze bardziej ułatwić prawidłowy jego dobór w naszej ofercie można znaleźć właściwie skonfigurowane pakiety, które zorientowane są wydajną, ekonomiczną i bezproblemową pracę całego systemu.

Pakiety PREMIUM
Pompa ciepła solanka/woda serii SI TE
Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP
Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła
Kołnierzowa grzałka elektryczna
Odkurzacz EIO Razzer ECO+ za złotówkę!

Szerokie możliwości dostosowane

sażone są również w wysokiej jakości

do indywidualnych wymagań

pompy obiegowe dolnego i górnego

Głównym komponentem oferty pakie-

źródła ciepła oraz grzałkę kołnierzo-

towej Dimplex są oczywiście pompy

wą do wygrzewu antybakteryjnego

ciepła. Do wyboru oddajemy urządzenia

zasobnika c.w.u. Rozdzielacz kompak-

Zasobnik buforowy serii PSW

typu solanka/woda (KOMFORT, PREMIUM,

towy KPV 25 lub podwójny rozdzielacz

Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP

KOMFORT PLUS oraz PREMIUM PLUS),

bezciśnieniowy DDV 25 do przyłączenia

a także typu powietrze/woda (EXCLUSIVE,

pompy ciepła, bufora, instalacji c.w.u.

PRESTIGE). Wszystkie nasze pompy cie-

oraz obiegów grzewczych, zapewnia

pła wyposażone są w sprężarki spiralne

wysoką sprawność dystrybucji ciepła.

Copeland oraz nowoczesną automatykę.

Pakiety PRESTIGE wyposażone są również

Dodatkowo większość pakietów zawiera

w wieże hydrauliczne serii HWK 332,

zasobnik buforowy serii PSW i wydajny

które posiadają wbudowany bufor

podgrzewacz c.w.u. serii WWSP, które

ciepła, podgrzewacz c.w.u., komponenty

dostosowane są wielkością i parametra-

instalacji grzewczej oraz podzespoły

mi do całego systemu. Pakiety wypo-

do podłączenia źródła ciepła.

Pakiety KOMFORT PLUS
Pompa ciepła solanka/woda serii SI TU
Moduł komunikacji przez Ethernet NWPM

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV 25
Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła
Kołnierzowa grzałka elektryczna
Odkurzacz EXCELL 30 S SYNCHRO za złotówkę!
Pakiety PREMIUM PLUS
Pompa ciepła solanka/woda serii SI TU
Moduł komunikacji przez Ethernet NWPM
Podgrzewacz c.w.u. serii WWSP*
Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła
Kołnierzowa grzałka elektryczna
Odkurzacz EXCELL 30 S SYNCHRO za złotówkę!
Pakiety EXCLUSIVE

OCJA
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Pompa ciepła solanka/woda serii LA TU lub LA TAS
Moduł komunikacji przez Ethernet NWPM (LA TU)
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
Odkurzacz EXCELL 30 S SYNCHRO za złotówkę!
(pakiet EXCLUSIVE z pompami LA TU)
Odkurzacz EIO Razzer ECO+ za złotówkę!
(pakiet EXCLUSIVE z pompami LA TAS)
Pakiety PRESTIGE
Pompa ciepła powietrze/woda serii LA TU lub LA TAS
Moduł komunikacji przez Ethernet NWPM (LA TU)
Wieża hydrauliczna HWK 332 Econ5P (LA TU)
lub wieża hydrauliczna HWK 332 (LA TAS)
Odkurzacz EXCELL 30 S SYNCHRO za złotówkę!

Wizualizacja pakietu PRESTIGE LA 6TU z promocyjnym odkurzaczem przemysłowym EXCCELL 30 S SYNCHRO
marki EWT/Aqua Vac dostępnym za złotówkę. Smartfon nie wchodzi w skład pakietu, a jedynie prezentuje
aplikację „HeatPumpApp” firmy Dimplex wykorzystującą możliwości modułu zdalnego sterowania NWPM.

(pakiet EXCLUSIVE z pompami LA TU)
Odkurzacz EIO Razzer ECO+ za złotówkę!
(pakiet EXCLUSIVE z pompą LA TAS)

* Dokładny skład pakietów oraz parametry poszczególnych urządzeń wchodzących w ich skład dostępne są w aktualnym cenniku urządzeń grzewczych Dimplex.
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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
są do Państwa dyspozycji.

Partner Handlowy Dimplex

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstępstwa w kolorach. Projekt nr 017/01.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.dimplex.pl

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

