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Po prostu pakiety 
w doskonałych 
cenach



Pakiety
z pompami ciepła
SIK TES

Maksymalnie
wydajne

Doskonale
dopasowane

Po prostu
inteligentne

34 (dBA)
Doskonałe wyciszenie,
dzięki któremu pompy ciepła 
serii SIK TES charakteryzują 
się minimalnym ciśnieniem 
akustycznym na poziomie 
34 (dBA) zmierzonym 
w odl. 1 m od urządzenia.

2520 kW
Do małego domku, 
jak i inwestycji komercyjnych. 
Pompy ciepła Dimplex oferują 
moc w zakresie od 6 do 130 kW, 
a w kaskadzie nawet do 2 520 kW!

100 %

100% współpraca
z systemem zarządzania
sieciami elektroenergetycznymi, 
wykorzystującymi odnawialne 
źródła energii oraz możliwość 
bezporzewodowego sterowania 
np. za pomocą smartfonu.

5,0
Maksymalna wydajność,
w kompaktowych pompach ciepła 
SIK TES dochodzi do COP 5,0. 
W praktyce oznacza to redukcję 
kosztów eksploatacyjnych 
do minimum.

Doskonała współpraca
oznaczająca, że wszystkie 
komponenty pakietów 
z pompami ciepła SIK TES 
zostały dopasowane do wymagań 
pracy pompy ciepła w 100%.

1000
Tysiące gotowych rozwiązań,
solidne zaplecze inżynierskie 
i najlepsi fachowcy w branży, są 
do Twojej dyspozycji, by pomóc 
rozwiązać każde zadanie!

100 %

40
Ponad 40 lat doświadczenia
 – tyle posiada firma Dimplex 
w rozwoju innowacyjnych 
systemów grzewczych 
i chłodzących opartych 
na pompach ciepła.

80 %
Około 80% energii cieplnej 
dostępnej bezpłatnie z otoczenia, 
przy tylko ok. 20% udziale 
energii elektrycznej przekłada 
się na 100% mocy grzewczej.
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* Akcja promocyjna trwa do 31.03.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.* Akcja promocyjna trwa do 31.03.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.* Akcja promocyjna trwa do 31.03.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.* Akcja promocyjna trwa do 31.03.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.



Naprawdę wydajny system oparty na pompach ciepła, oprócz samej pompy ciepła, potrzebuje odpowiednio 
dobranych pozostałych elementów instalacji. Dlatego asortyment wyposażenia dodatkowego z naszej oferty 
jest doskonale dopasowany do wymagań pracy pompy ciepła. Żeby jeszcze bardziej ułatwić prawidłowy jego 
dobór, w naszej ofercie można znaleźć właściwie skonfi gurowane pakiety, które zorientowane są na wydajną, 
ekonomiczną i bezproblemową pracę całego systemu. 
Nasza oferta pakietowa jest systematycznie poszerzana, dlatego z przyjemnością przedstawiamy nowość Nasza oferta pakietowa jest systematycznie poszerzana, dlatego z przyjemnością przedstawiamy nowość 
w naszej ofercie – pakiety z kompaktowymi, gruntowymi pompami ciepła Dimplex nowej generacji serii SIK 6-14TES.w naszej ofercie – pakiety z kompaktowymi, gruntowymi pompami ciepła Dimplex nowej generacji serii SIK 6-14TES. 
Teraz, te wyjątkowe pakiety dostępne są w doskonałych cenach!*



Promocyjne pakiety DESIGN PLUS SIK 6-14TES

* B0W35, EN 14511

COP 5,0
wydajność do*

zasobnik
tylko

1000 zł!

Pakiet DESIGN PLUS SIK 6TES DESIGN PLUS SIK 8TES DESIGN PLUS SIK 11TES DESIGN PLUS SIK 14TES

Cena promocyjna 33 300,00 34 500,00 35 600,00 38 800,00

* B0W35, EN 14511

COP 5,0
wydajność do*

Promocyjne pakiety DESIGN SIK 6-11TES

Pakiet DESIGN SIK 6TES DESIGN SIK 8TES DESIGN SIK 11TES

Cena promocyjna 32 300,00 33 500,00 34 600,00

Promocyjne pakiety ECONO SIK 6-11TES

* B0W35, EN 14511

COP 5,0
wydajność do*

zasobnik
tylko
1 zł!

Pakiet ECONO SIK 6TES ECONO SIK 8TES ECONO SIK 11TES

Cena promocyjna 32 301,00 33 501,00 34 601,00

Skład pakietów
∙ Kompaktowa gruntowa pompa ciepła 

SIK 6TES lub 8TES lub 11TES.
∙ Zbiornik buforowy PSP 100E do zabudowy 

pod pompą ciepła o poj. 100 l.
∙ Wolnostojący emaliowany zasobnik c.w.u. 

WWSP 332 o poj. 300 l.

Skład pakietów
∙ Kompaktowa gruntowa pompa ciepła 

SIK 6TES lub 8TES lub 11TES.
∙ Zasobnik c.w.u. WWSP 229E do zabudowy 

pod pompą ciepła o poj. 227 l.

Skład pakietów
∙ Kompaktowa gruntowa pompa ciepła 

SIK 6TES lub 8TES lub 11TES lub 14TES.
∙ Zbiornik buforowy PSP 100E do zabudowy 

pod pompą ciepła o poj. 100 l. 
∙ Zasobnik c.w.u. WWSP 442E do zabudowy 

obok pompy ciepła o poj. 400 l.



Innowacyjne rozwiązania 
w trosce o środowisko.
Na tle rosnących cen paliw kopalnych, a także nie-
korzystnych zmian klimatu, ogromnego znaczenia
nabiera poszukiwanie nowych możliwości pozyski-
wania energii. Dlatego wdrażanie innowacyjnych 
i przyszłościowych technologii wykorzystujących 
odnawialne źródła energii jest jednym z głów-
nych obszarów działalności Dimplex. W ten spo-
sób aktywnie włączamy sie w ochronę środowiska 
naturalnego i pomagamy zapewnić bezpieczeń-
stwo energetyczne przyszłych pokoleń.

* Akcja promocyjna trwa do 31.01.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.
   Zastrzegamy sobie prawo do zmian i odstępstw w kolorach. 
   Projekt nr 021/02.

Grupa Glen Dimplex jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz 
największym na świecie producentem elektrycznych systemów grzewczych. 
Dimplex to kompetentny partner dla profesjonalistów oraz specjalista, z prawie 
40-letnim doświadczeniem w rozwoju systemów opartych na pompach ciepła.

www.dimplex.pl
Po prostu odwiedź naszą stronę internetową, na której m.in. można 
zapoznać się z szeroką ofertą firmy Dimplex oraz znaleźć obszerną 
bazę schematów hydraulicznych wykorzystujących nasze innowa-
cyjne pompy ciepła.

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
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