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Firma Termet, znajdująca się w centrum natury u podnóża Zamku Książ, w swojej codziennej działalności 
troszczy się o środowisko naturalne. Mając na uwadze aspekty środowiskowe, cały proces powstawania 
produktu opiera się na dużej świadomości ekologicznej, co potwierdzają Certyfikat ISO14001:2015 oraz 
wdrożona polityka środowiskowa. 
W trosce o przyszłość kolejnych pokoleń, stale wzbogacamy nasze portfolio o urządzenia, w których praca 
opiera się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

TERMET HEAT PLATINUM - EVI | moce: 8, 13, 18, 23 kWTERMET HEAT GOLD | moce: 6, 9, 12, 15, 18 kW

Inwerterowe pompy ciepła z serii TER-
MET HEAT wykorzystują do wytwarzania 
ciepła energię zgromadzoną w powietrzu, 
dlatego stanowią niezwykle ekologiczne 
źródło ciepła. Ich główną zaletą jest łatwy 
i szybki montaż, ponieważ wszystkie kom-
ponenty umieszczone są w jednym urzą-
dzeniu. Mogą one pełnić kilka funkcji, czyli 
być wykorzystywane nie tylko do ogrzewa-

nia pomieszczeń, ale również do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej, lub latem do 
chłodzenia. Pompa ciepła TERMET HEAT 
GOLD najlepiej sprawdza się w przypad-
ku niskotemperaturowego ogrzewania 
podłogowego, natomiast TERMET HEAT 
PLATINUM dzięki technologii EVI (bezpo-
średni wtrysk pary do sprężarki) również 
do ogrzewania grzejnikowego.

W oferowanych przez Termet pom-
pach ciepła zastosowano ekologiczny 
czynnik chłodniczy R32. Jest to niezwy-
kle istotne dla środowiska naturalnego 
ponieważ wskaźnik GWP (współczynnik 
globalnego ocieplenia) wynosi dla R32 
zaledwie 675, a więc ma on dużo mniej-
szy wpływ na zmiany klimatu, niż inne 
czynniki.

STAWIAMY NA CIEPŁO Z NATURY!
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Gazele Biznesu, to publikowane przez Dziennik „Puls Biznesu”, zestawienie najdynamiczniej rozwijających 
się małych i średnich firm. Wyróżnienie to odzwierciedla dobrą reputację oraz wiarygodność przedsiębiorstw, 
które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę nawet wśród znacznie 
większych konkurentów.

Termet na przestrzeni ostatnich lat podąża za 
trendami ekologicznymi dostarczając swoim klientom 
wysokosprawne urządzenia, spełniające wymagania 
programów wspierających walkę z niską emisją.

Jest nam niezmiernie miło, że w gro-
nie laureatów znalazła się firma Termet. 
W ostatnich latach nastąpił znaczny roz-
wój firmy, co świadczy o zaufaniu klien-

tów do naszych wyrobów. Obecność 
firmy Termet w elitarnym gronie „gazel” 
jest potwierdzeniem stabilnego wzro-
stu i nieustannego rozwoju firmy, które 

są zasługą zaangażowania wielu osób, 
m.in. naszych pracowników, wszystkich 
kontrahentów oraz klientów.

Dziękujemy!

W świetle trwającej transformacji energetycznej widzimy jed-
nak konieczność zintensyfikowania działań w kierunku rozwoju 
technologii opartych na odnawialnych źródłach energii. W tym 
celu wykorzystujemy potencjał jaki daje nam m.in. współpraca 
z  naukowcami z Politechniki Warszawskiej. Możemy pochwalić 
się wspólnym projektem pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. 
Jarosława Milewskiego, przy udziale Fuel Cell Poland Sp. z o.o., 
którego celem jest stworzenie modułowej mikro-kogeneracji 
opartej o węglanowe ogniwa paliwowe do integracji z kotłami 
centralnego ogrzewania.

GAZELE BIZNESU DLA TERMETU

PRACUJEMY NAD
INNOWACYJNYMI
ROZWIĄZANIAMI
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Nawet w przypadku dużego zapo-
trzebowania na ciepłą wodę – kocioł 
może przejść w tryb podgrzewania 
wody w sposób przepływowy. W prak-
tyce oznacza to, że nie zostaniemy za-

skoczeni nagłym strumieniem zimnej 
wody.

Dzięki możliwości podłączenia 
cyrkulacji ciepła woda jest dostępna 
natychmiastowo, nawet kiedy punkty 

poboru wody są oddalone od kotła. 
Dlatego też INTEGRA COMFORT bę-
dzie odpowiednim wyborem zarówno 
w przypadku dużych mieszkań, jak rów-
nież domów jednorodzinnych.

Korzyści z wyboru kotła INTEGRA COMFORT: 
• wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemności 50 l gwarantu-

je duży przepływ ciepłej wody i wysoki komfort użytkowania co oznacza 
w praktyce, że podczas kąpieli nie zostaniesz zaskoczony nagłym strumie-
niem zimnej wody, a każda kąpiel będzie przyjemnością

• dzięki możliwości podłączenia cyrkulacji do wbudowanego zasobnika, cie-
pła woda jest dostępna natychmiastowo, nawet kiedy punkty poboru wody 
są oddalone od kotła. Wybierając to urządzenie masz wpływ na ogranicze-
nie strat wody i propagowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska

• możliwość optymalizacji pracy kotła poprzez System Termet Comfort 
przeznaczony do zdalnego zarządzania jego funkcjami, dzięki czemu nie 
będziesz się martwił o pracę swojego kotła znajdując się poza domem. 
Dodatkowo poprzez aplikację Termet Comfort możesz zapewnić sobie 
idealną temperaturę wody do kąpieli, zaraz po powrocie do domu

Montaż kotłów kondensacyjnych 
z serii INTEGRA COMFORT 

objęty jest AKCJĄ TALONOWĄ  
i gratyfikowany jest TALONEM 

PREMIOWYM o wartości 300 zł! 

INTEGRA – JESZCZE BARDZIEJ 
KOMFORTOWA!
Gazowy kocioł kondensacyjny INTEGRA COMFORT stanowi idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie 
wysoki komfort ciepłej wody użytkowej ze względu na wydajny zasobnik ze stali nierdzewnej o zwiększonej 
pojemności do 50 litrów.
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Montaż kotłów kondensacyjnych  
z serii SOLID COMFORT  

objęty jest AKCJĄ TALONOWĄ  
i nagradzany jest TALONEM 

PREMIOWYM o wartości 300 zł! 

SOLID COMFORT to nowoczesny, gazowy stojący kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem 
o pojemności 100 l, dzięki czemu stanowi kompaktową jednostkę grzewczą zarówno do centralnego 
ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Urządzenie występuje w trzech warian-
tach: o mocy 20 kW, 25 kW oraz 35 kW. Znaj-
dująca się w zasobniku wężownica o dużej 
mocy - aż 30 kW - zapewnia natychmiastowe 
podgrzewanie wody w zasobniku, co gwa-
rantuje błyskawiczny dostęp do ciepłej wody 
bezpośrednio po odkręceniu kranu nawet w 
punktach znacznie oddalonych od źródła 
ciepła. 

W kotle zastosowano nowoczesny wy-
miennik ciepła ze stali nierdzewnej o wy-
sokiej sprawności i dużej odporności na 
korozję. Palnik gwarantuje szeroki zakres 
modulacji oraz zapewnia niską emisję tlen-
ków azotu (najwyższa klasa NOx-6), co jest 
niezwykle ważne w kontekście ochrony 
środowiska. Urządzenie posiada klasę A za-
równo, jeśli chodzi o sezonową efektywność 
energetyczną ogrzewania pomieszczeń jak 
i podgrzewania wody, zatem spełnia rygory-
styczne wymogi programu Czyste Powietrze.

Kotły kondensacyjne z serii SOLID COM-
FORT wyposażone zostały w interfejs LIN co 
umożliwia, przy zastosowaniu „Pakietu pod-
stawowego do Systemu Termet Comfort”, 
zarządzanie ogrzewaniem poprzez Internet 
z każdego miejsca na świecie.

Co wyróżnia kotły SOLID COMFORT? 
• nowoczesny wygląd podnoszący walor estetyczny podczas aranżacji wnętrza

• kompaktowa obudowa umożliwiająca łatwy montaż urządzenia 

• zwiększona moc urządzenia podczas podgrzewania ciepłej wody

• wysoka wydajność ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanemu 
zasobnikowi 

• płaszcz zasobnika oraz wężownica wykonane ze stali nierdzewnej INOX

• wbudowane naczynie zabezpieczające zarówno do c.o. jak i c.w.u. 

• odpowiedni do ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego 

• funkcja antylegionella

• możliwość podłączenia cyrkulacji

SOLID COMFORT – STOJĄCY KOCIOŁ 
KONDENSACYJNY W NOWEJ ODSŁONIE 
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Wiosna to idealny czas na rozpoczęcie szkoleń dla Autoryzowanych Instalatorów i Serwisantów. Szkolenia 
pozwalają pogłębiać wiedzę na temat urządzeń jak również uzupełniać ją o nowe produkty tj. INTEGRA 
COMFORT czy też SOLID COMFORT. Jest to też idealny sposób na wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Warto przypomnieć że sala szko-
leniowa mieszcząca się w siedzibie 
naszej firmy to jeden z najnowocze-
śniejszych i najlepiej wyposażonych 
obiektów w Polsce.

Wszystkie urządzenia znajdujące 
się na sali są podłączone do działają-
cej instalacji grzewczej, co pozwala na 
przeprowadzanie szkoleń nie tylko teo-
retycznych, ale również praktycznych.

Informacje na temat szkoleń do-
stępne są na naszej stronie interneto-
wej w zakładce strefa profesjonalistów.

Chętnych serdecznie zapraszamy!

PRZYSZEDŁ CZAS NA SZKOLENIA

Nowoczesna i przejrzysta szata gra-
ficzna umożliwia łatwe wyszukiwanie 
informacji np. nowości produktowych.

Dokumentacja produktów została 
uzupełniona o materiały niezbędne do 
programu „Czyste Powietrze”. Warto 
podkreślić że strona internetowa zo-
stała również dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia naszego serwisu internetowego 
i zapoznania się z aktualną ofertą jak 
również z najnowszym filmem pokazu-
jącym w jaki sposób produkowane są 
nasze urządzenia.

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
Proces rebrandingu trwa. Obecnie pracujemy nad projektem nowej strony internetowej www.termet.com.pl, 
która już teraz zmieniła szatę graficzną.
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Wszystkie kotły kondensacyjne 
o mocy nie przekraczającej 50 kW, bę-
dące obecnie w ofercie naszej firmy, po-
siadają klasę sezonowej efektywności 
energetycznej A w przypadku ogrzewa-
nia pomieszczeń, a w przypadku kotłów 

dwufunkcyjnych również podgrzewania 
ciepłej wody, dlatego też idealnie wpi-
sują się w założenia programu Czyste 
Powietrze. Zastosowanie komponentów 
najnowszej generacji gwarantuje bar-
dzo niską emisję NOx na poziomie nie 

przekraczającym 56mg/kWh, co sprawia 
że zaliczają się do najwyższej klasy 6.

Również pompy ciepła dostępne 
w ofercie Termet spełniają rygorystycz-
ne wymagania programu Czyste Po-
wietrze. 

NATURALNIE EKOLOGICZNE

NASZA MARKA ZNANA I LUBIANA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował specjalną listę Zielonych 
Urządzeń i Materiałów. Jest to niezwykle przydatne narzędzie dla wnioskodawców, ale również 
beneficjentów programu, Wojewódzkich Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bankom 
czy innym partnerom programu w celu weryfikacji kwalifikowalności sprzętu i materiałów, które są objęte 
wsparciem w ramach „Czystego Powietrza”. Na liście znalazły się również urządzenia marki Termet.

Termet po raz kolejny otrzymał tytuł Polskiej Dobrej Marki - Jakość, 
Zaufanie, Renoma w kategorii Systemy Grzewcze. 

Polską Dobrą Markę otrzymują firmy:
• z długoletnią tradycją
• ugruntowaną pozycją rynkową i po-

wszechną rozpoznawalnością
• niezmiennie wysoką jakością produk-

tów i usług
• długoletnim zaufaniem odbiorców

Jako polski producent urządzeń 
grzewczych otrzymaliśmy także specjalne 
wyróżnienie Super Marka 2022. Głów-
nym kryterium przyznania Godła SUPER 
MARKA były zarówno silna pozycja rynko-
wa marki Termet i jej progres, jak również 
stopień zaufania konsumentów i klientów. 

Otrzymane wyróżnienia potwierdzają 
wysoką jakość produktów marki Termet, 
dlatego warto je kupować, wspierając 
przy tym polską gospodarkę.

Dziękujemy za zaufanie!
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SKANUJ KODY I ODBIERAJ NAGRODY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

System Talon to proste narzędzie, dla 
Autoryzowanych Instalatorów i  Serwi-
santów firmy Termet, do elektronicznego 
rejestrowania i zarządzania talonami za 
pomocą darmowej aplikacji, którą można 
pobrać na smartfona (android - Sklep Play, 
iOS- App Store). System dostępny jest rów-
nież z pozycji wyszukiwarki pod adresem: 
https://serwis.termet.com.pl/talony/

CZYM JEST SYSTEM 
TALON?

1. Jeśli jesteś posiadaczem konta w Sys-
temie Serwisowym Termet, w łatwy 
sposób możesz zalogować się do Sys-
temu Talon, używając tego samego lo-
ginu i hasła.

2. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Systemu 
Serwisowego Termet, należy utworzyć 
nowe konto w Systemie Talon. Po po-
zytywnej weryfikacji zostaną nadane 
uprawnienia do korzystania z systemu 
rozliczeń talonów.

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO 
W SYSTEMIE TALON?

Przypominamy, że w ramach akcji lojalnościowej kierowanej do Autoryzowanych Instalatorów i Serwisantów, 
Talony Premiowe można, korzystając z aplikacji System Talon, wymieniać na gotówkę bądź też atrakcyjne 
nagrody.

Aktualne zestawienie nagród rzeczo-
wych dostępnych w ramach wymiany talo-
nów udostępnione jest w Systemie Talon 
oraz w Strefie Profesjonalistów na naszej 
stronie internetowej.

ATRAKCYJNE NAGRODY

System Talon daje możliwość szybkiej 
rejestracji talonów poprzez zeskanowa-
nie kodu QR. Program umożliwia również 
ręczne wpisanie danych dotyczących urzą-
dzenia (tj. numer talonu, numer fabryczny 
urządzenia).

JAK ROZLICZAĆ 
TALONY PREMIOWE?

KATARZYNA DYNAK
(wymiana talonów na GOTÓWKĘ)
Dział Sprzedaży
k.dynak@termet.com.pl 
tel. 74 85 41 435

PAWEŁ NOWAK
(wymiana talonów na NAGRODY)
Dział Marketingu
systemtalon@termet.com.pl 
tel. 74 85 60 627

FAKTURY prosimy przesyłać na adres e-mailowy: faktury@termet.com.pl
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OD PROJEKTU PO GOTOWY PRODUKT

JESTEŚMY DLA WAS

TERMET

Taki tytuł nosi nasz najnowszy 
film wizerunkowy, który można 
obejrzeć na naszym kanale na 
Youtubie.

Region Województwo Regionalny Kierownik Sprzedaży Telefon E-mail

1 mazowieckie, łódzkie, 
cz. podlaskiego Grzegorz Garbaciak 539 092 861 grzegorz.garbaciak@termet.com.pl

2 lubelskie, świętokrzyskie, 
podkarpackie Artur Jakubczak 602 407 070 artur.jakubczak@termet.com.pl

3 śląskie, małopolskie Karolína Kubešová 511 640 859 karolina.kubesova@termet.com.pl
4 dolnośląskie, opolskie Dominik Gusta 668 677 000 dominik.gusta@termet.com.pl

5 pomorskie,
kujawsko - pomorskie Marcin Marucha 666 845 845 marcin.marucha@termet.com.pl

6 wielkopolskie, lubuskie,
zachodniopomorskie Jakub Dudziński 885 252 526 jakub.dudzinski@termet.com.pl

7 warmińsko - mazurskie Dział Sprzedaży Termet S.A. 74 854 14 35 sprzedaz@termet.com.pl

W nowym filmie pokazujemy jak po-
wstają nasze urządzenia. Wszystkie eta-
py tworzenia produktu są w pełni kon-
trolowane przez Termet i realizowane w 
zakładzie produkcyjnym w Świebodzi-
cach. 

Po więcej odsyłamy na nasz kanał:
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Infolinia
tel. +48 74 85 60 801
(czynna w dni robocze
w godzinach 7:00-15:00)

Dział Serwisu i Szkoleń
serwis@termet.com.pl

Dział sprzedaży
sprzedaż@termet.com.pl

Doradztwo handlowo-produktowe
(etykiety energetyczne, deklaracje zgodności)
doradztwo@termet.com.pl




