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Propanowe pompy ciep a
CK NEURATHERM
Clima Komfort oferuje Pa stwu technologi  propanowych pomp ciep a na 

rynku polskim ju  blisko 10 lat! Przez ten czas konsekwentnie proponujemy 

komfortowe rozwi zania charakteryzuj ce si  jak najwy sz  sprawno ci

i niezawodno ci . Od samego pocz tku podkre lamy, e NEURATHERM 

to nie tylko pompa ciep a, ale przede wszystkim kompletny system, który 

gwarantuje maksymaln  efektywno  i pe n  satysfakcj . Bazuj c na swo-

ich bogatych do wiadczeniach pragniemy pomóc Pa stwu w wyborze opty-

malnych rozwi za . Tak wi c… ROZKOSZUJMY SI  CIEP EM ZIEMI!

Oferta pomp ciep a CK NEURATHERM obej-

muje urz dzenia serii CK KOMFORT

i CK EUROPA o mocy cieplnej od 6 do 30 kW. 

Pompy dost pne s  w trzech wariantach: 

 kolektor poziomy, bezpo rednie paro-

wanie/woda – typ PRO D;

 kolektor pionowy – typ PRO S;

 woda/woda – typ PRO W;

Korzy ci z zastosowania systemu 

z pomp  ciep a CK NEURATHERM:

najwy sza sprawno , potwierdzo-

na otrzymanym w 2006 r. atestem dla 

pomp ciep a o najwy szym wspó czyn-

niku efektywno ci;     

p ynna regulacja wydajno ci – pre-

cyzyjne dostosowanie wydajno ci do 

aktualnego zapotrzebowania na moc ciepln ;

zwi kszenie wydajno ci i sprawno ci dzi -

ki zastosowaniu dodatkowego, wewn trzne-

go, wymiennika ciep a (przegrzewacz pary);

 maksymalne wyeliminowanie wymaga

zabudowy wewn trznej;

 ekologiczny czynnik roboczy propan 

R 290;

 wyd u ona ywotno  kompresora;

w pe ni automatyczna i bezobs ugowa 

eksploatacja z inteligentnym systemem kon-

troli OPTIMA;

technologia bezpo redniego odparowania 

w pompach ciep a z kolektorem poziomym.

Budowane przez nas systemy z pomp  cie-

p a CK NEURATHERM posiadaj  certyfikat 

INTERNATIONALES GÜTESIEGEL uznawa-

ny w Europie za synonim najwy szej jako ci. 

Oferujemy  Pa stwu tak e niezale ne roz-

wi zanie dla ciep ej wody u ytkowej w po-

staci podgrzewacza z w asn  pomp  ciep a

typu powietrze/woda. Jest to idealne urz -

dzenie do przygotowania wody u ytkowej 

przez ca y rok.

Podgrzewacz to trzy niezale ne ród a energii 

s u ce do przygotowania wody:

 Pompa ciep a typu powietrze/woda;

 Energia cieplna z c.o. – do w ownicy wbu-

dowanej w zbiornik mo na pod czy  dodat-

kowe ród o ciep a w postaci kot a olejowego, 

gazowego, w glowego lub kolektorów s o-

necznych;

 Grza ka elektryczna.

W takich pomieszczeniach jak spi arnia, pral-

nia, czy suszarnia mo emy wykorzysta  dar-

mowo efekt uboczny pracy urz dzenia w po-

staci osuszania i sch adzania powietrza.

CK NEURATHERM – przeprowadzimy 

Pa stwa bez problemów przez inwestycj

z pomp  ciep a pocz wszy od fazy projektu, 

poprzez doradztwo przy planowaniu dzia a

przygotowawczych, a  po realizacj .

POMPY CIEP A CK NEURATHERM 

– NOWOCZESNO  W ZGODZIE Z NATUR

Wype nij formularz do doboru pompy ciep a

CK NEURATHERM dost pny na naszej stro-

nie internetowej www.climakomfort.pl,  

a przygotujemy dla Ciebie ofert .

CLIMA KOMFORT sp.j.

ul. Jeziorna 6, 86-303 Grudzi dz

tel. 056 462 23 21

faks 056 462 82 49

www.climakomfort.pl

e-mail: pompy@climakomfort.pl

POMPA CIEP A SERII CK EUROPA

POMPA CIEP A SERII CK KOMFORT

PODGRZEWACZ 

CIEP EJ WODY U YTKOWEJ VT 152


