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Tworzymy czyste ciepło !  

W branży technik grzewczych pracujemy od ponad 20 lat ! 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie nowoczesnych systemów grzewczych. 

Wprowadzamy innowacyjne i ekologiczne rozwiązania w oparciu o urządzenia uznanych producentów. 

Montujemy: 

* pompy ciepła powietrzne i gruntowe dla ogrzewania budynków. 

* pompy ciepła dla przygotowania wody użytkowej . 

* kotłownie gazowe, olejowe, na pellet i eko-groszek 5tej klasy oraz inne spełniające rygorystyczne warunki proek-

ologiczne.  

* przy wymianie kotłów stałopalnych na ekologiczne z dotacją przygotowujemy kompletną dokumentację przed i 

powykonawczą. 

* systemy solarne dla przygotowania wody użytkowej  

* systemy solarne fotowoltaika dla wytwarzania energii elektrycznej  

* rekuperacja czyli wentylacja z odzyskiem ciepła. 

* biologiczne oczyszczalnie ścieków z procesem oczyszczenia w jednym zbiorniku ze sprawnością 98%  

* instalacje odkurzaczy centralnych 

* stacje uzdatniania wody w tym zmiękczacze i odżelaziacze  

* instalacje wodno-kanalizacyjne.  

* instalacje centralnego ogrzewania. 

Zapewniamy profesjonalne wykonawstwo oraz serwis 

W każdym przypadku dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb!  

Wcześniej przygotujemy dla Ciebie kompleksowy kosztorys gratis! 

W przypadku nowych domów kosztorys będzie zawierał wszystkie instalacje z podziałem na Etapy, jak w przykła-

dzie poniżej: 

a) ETAP 1- wszy - to wszystkie niezbędne podejścia instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania przed wy-

konaniem tynków, 

b) ETAP 1- wszy cd. – np. rozłożenie grzejnika podłogowego przed wykonaniem wylewek,  

c) ETAP 2- gi. – zawieszenie grzejników łazienkowych i ściennych. 

d) ETAP 3-ci - montaż głównych urządzeń grzewczych w pomieszczeniu technicznym kotłowni z uruchomie-

niem systemu. 

e) przeszkolenie z zakresu obsługi oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym kart gwarancyjnych i    

instrukcji obsługi  

Zaproponowany powyżej podział robót na etapy umożliwi Państwu precyzyjne zaplanowanie wydatków w propor-

cji do każdego z etapów. W ten sposób będzie możliwość rozłożenia wydatków w czasie i w odpowiednim momen-

cie zabezpieczenia potrzebnych kwot.     

Postaw na jakość !!! 
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