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VATRA S.A. jest częścią firmy WSK Pol-

skie Zakłady Lotnicze Kraków. Kadra in-

żynierska wywodząca się z firmy KFAP

S.A. oraz z Akademii  Górniczo-Hutniczej

i Politechniki Krakowskiej, posiada do-

świadczenie w produkcji urządzeń za-

awansowanych technologicznie i we wdra-

żaniu nowych technologii. Jakość ofero-

wanych produktów i usług została po-

twierdzona certyfikatami ISO 9001:2001

oraz AQAP 2110:2003 – potwierdzającym

spełnienie wymagań NATO dotyczących

zarządzania jakością. 

Urządzenia przed dostarczeniem do

klienta testowane są na jedynym w Polsce

i unikalnym na skalę światową stanowi-

sku testowym.

Firma ma wieloletnie doświadczenie w re-

alizacji ekologicznych systemów grzew-

czych wykorzystujących tanią i czystą ener-

gię odnawialną zgromadzoną w środowisku

naturalnym. 

Od wielu lat pompy ciepła VATRA

bezawaryjnie pracują w instalacjach

na terenie całej Polski oraz Europy. 

Firma Vatra S.A. do produkcji pomp ciepła

używa najwyższej klasy podzespołów re-

nomowanych światowych firm (Copeland,

Danfoss, Alfa Laval).

W swej ofercie firma

posiada pompy cie-

pła typu solanka-

woda oraz woda-wo-

da o mocy grzewczej

od 5,5 do 235 kW.

Poza podstawowym

typoszeregiem pomp

ciepła VATRA, fir-

ma realizuje projek-

ty nietypowe, wyko-

nując urządzenia

i systemy grzewcze

dostosowane do in-

dywidualnych, po-

trzeb klientów. 

Pompy ciepła VATRA wyposażone są

w sterownik zapewniający wysoki kom-

fort użytkowania. Poprzez zastosowanie

odpowiedniej aplikacji pompa ciepła

ma możliwość dostosowania się do da-

nego obiektu, obniżając koszty eksplo-

atacji do minimum i spełniając przy

tym wszystkie wymogi współczesnych

regulatorów. Sterownik pompy ciepła

umożliwia jednoczesne sterowanie sied-

mioma układami, w tym: obiegiem cen-

tralnego ogrzewania, ciepłą wodą użyt-

kową, wodą lodową, układem ogrzewa-

nia podłogowego, dodatkowym obie-

giem c.o., układem dezynfekcji ciepłej

wody użytkowej, dodatkowym źródłem

ciepła, układem pomp ciepła w kaska-

dzie i układem solarnym. 

Produkowane pompy ciepła VATRA sta-

nowią serce oferowanych przez firmę

systemów grzewczych. Aby jednak cały

system funkcjono-

wał sprawnie, beza-

waryjnie i ekono-

micznie, nie wystar-

czy zastosować beza-

waryjną pompę cie-

pła, należy zadbać

o każdy element sys-

temu.

Firma VATRA wraz

z firmami partnerski-

mi dla zapewnienia

wysokiej jakości swo-

ich usług oferuje

kompleksową obsługę inwestycji od kom-

pletnego projektu instalacji wraz z doborem

pompy ciepła do wykonawstwa.

Na etapie projektowym firma również

świadczy usługi doradcze w zakresie współ-

finansowania inwestycji. Dla inwestorów

instytucjonalnych usługi te obejmują po-

moc przy przygotowaniu wniosków o dota-

cję do funduszy wspierających rozwój odna-

wialnych źródeł energii, dla inwestorów

prywatnych – pomoc przy ubieganiu się

o niskooprocentowany kredyt w Banku

Ochrony Środowiska.

Do tej pory, wszystkie inwestycje firmy

Vatra zrealizowane u klienta instytucjo-

nalnego objęte były dofinansowaniem

w wysokości minimum 40% dotacji.

Zachęcamy do składania zapytań oferto-

wych poprzez stronę internetową

www.vatra.pl. Eksperci firmy w ciągu

24 godzin prześlą szczegółową ofertę

obejmującą nie tylko koszty inwestycyjne

ale również porównanie kosztów eksplo-

atacji układu z pompą ciepła VATRA

w odniesieniu do innych rozwiązań.

VATRA S.A.

ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków

tel./faks 012 637 90 26

www.vatra.pl

e-mail: vatra@vatra.pl

VATRA 

ciepło z wnętrza ZIEMI

PREZENTACJA

Firma VATRA S.A. jest czołowym

polskim producentem pomp 

ciepła, a także całych systemów

grzewczych opartych 

na odnawialnych 

źródłach energii.
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