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Dzisiejszy Immergas to fabryka o powierz-

chni 40 tys. m2, zatrudniaj ca ponad 

700 osób, produkuj ca ponad 60 modeli ko-

t ów gazowych, podgrzewacze wody, syste-

my solarne, grzejniki stalowe i azienkowe 

oraz kot y na drewno i pelet. Immergas -

czy zadowolenie rodzin na ca ym wiecie 

dostarczaj c do domów kompleksowe roz-

wi zania grzewcze. Niezawodne, nowocze-

sne i ekonomiczne. Potwierdzeniem uzna-

nia naszych Klientów jest fakt, e kot y

Immergas znalaz y si  ju  w 4 milionach 

domów na ca ym wiecie. Ty te  do cz do 

tego grona! 

Jako  najwa niejsza 
Nie jest przypadkiem, e Immergas, jako je-

den z pierwszych producentów, wprowadzi

na rynek kot y kondensacyjne. Gwarancj

jako ci wci  pozostaj  staranie dobiera-

ne materia y i surowce u ywane do ich 

produkcji. Procesy kontroli jako ci s  re-

alizowane zgodnie z europejskim certyfi-

katem UNI ISO 9001 v. 2000. Ponadto kot y

Immergas to charakterystyczna styliza-

cja nawi zuj c  do w oskiego wzornictwa 

przemys owego i dba o

o rodowisko naturalne.

Immergas odpowiedzia

tak e na potrzeby Polaków 

mieszkaj cych na terenach 

z utrudnionym dost pem 

do gazu, wprowadzaj c do 

sprzeda y nowe kot y na 

zgazowane drewno i pelet 

SOLINE. Nowoczesne ko-

t y SOLINE na ten rodzaj 

paliwa wykorzystuj  ener-

gi  zawart  w drewnie 

z wi ksz  sprawno ci  ni

urz dzenia z tradycyjnym 

paleniskiem. 

Zalety procesu zgazowania:

 drewno spalane w kot ach na zgazowa-

nie drewna daje niemal dwukrotnie wi cej 

ciep a ni  drewno spalane w zwyk ych ko-

t ach lub kominkach

praktycznie zerowy bilans CO
2
, poniewa

ilo  emitowanego w spalinach dwutlen-

ku w gla jest bardzo zbli ona do ilo ci tego 

gazu poch oni tego w czasie wzrostu ro liny

 zawarto  spalin powsta ych podczas 

pracy kot a zgazowuj cego drewno jest nie-

mal identyczna z emisj  kot ów gazowych

 spalanie drewna w temperaturze docho-

dz cej do 1200°C w du ym stopniu ograni-

cza ilo  szkodliwych substancji w spali-

nach

Zalety kot ów Soline:

 szeroki zakres pracy

 sprawno  91%

 niskie koszty eksploatacji

 prosta i atwa obs uga

 niewielka ilo  popio u

czas pracy pomi dzy za adunkami do 12 h

 typoszereg od 25 do 80 kW

modulowana moc wentylatora od 30–100%

 dostosowane do pracy w uk adzie za-

mkni tym

 brak uci liwo ci dla rodowiska natu-

ralnego

 wykonane z najlepszej jako ciowo stali 

kot owej

Wykaz autoryzowanych partnerów han-

dlowych znajduje si  na stronie producenta 

www.immergas.com.pl

Je eli chcesz zada  nam pytanie lub uzy-

ska  wi cej informacji na temat naszych 

produktów lub firmy Immergas napisz

immergas@immergas.com.pl w tytule 

maila wpisuj c „BD”.

Immergas znaczy jako  ciep a
– potwierdzone przez 4 mln rodzin na ca ym wiecie!
W 1964 roku we W oszech powsta a firma Immergas produkuj ca kot y ga-

zowe. Nadrz dnym  celem jakim wyznaczyli sobie twórcy nowej marki by a

najwy sza jako  produkowanych urz dze  grzewczych. Nabywcy szybko 

przekonali si , ze kot y z w oskim znakiem firmowym, niczym nie ust puj

niemieckim odpowiednikom.

SOLINE WGF
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