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Immergas na rynku polskim funkcjonuje od ponad 17 lat i jest jedną 

z wiodących firm dostarczających na rynek najnowocześniejsze tech-

nologie grzewcze. Od początku istnienia firma odpowiada na realne 

potrzeby rynku związane z aspektami środowiskowymi. Warto dodać, 

że jako jedna z pierwszych firm wprowadziła na polski rynek kotły kon-

densacyjne. Obecnie oferta firmy to oprócz kotłów grzewczych także 

pompy ciepła, grzejniki, panele solarne, a ostatnio systemy fotowol-

taiczne, czyli wszystko to, co pozwala na stworzenie zintegrowanego 

i ekologicznego systemu grzewczego w każdym domu.

Produkty Immergas dostosowane są zarówno do wymagań użytkow-

ników indywidualnych, jak i  instytucjonalnych, np. wspólnot miesz-

kaniowych. Niezależnie od tego, czy systemem ogrzewania jest kocioł 

w mieszkaniu, czy też wspólna kotłownia w budynku Immergas oferu-

je kompletne rozwiązania w obu przypadkach.

Poniżej prezentujemy krótko wybrane modele kotłów Immergas. 

Pełna oferta z możliwością pobrania plików dostępna jest na stronie 

www.immergas.com.pl. 

Kotły kondensacyjne IMMERGAS – wybór fachowców! 

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

tel. 42 649 36 00, fax 42 649 36 01

www.immergas.com.pl

KOTŁY KONDENSACYJNE MAŁEJ MOCY (<35 KW) 

Kotły serii Victrix 2/Victrix X to kotły w wersjach dwu- i jednofunkcyj-

nych dla użytkowników poszukujących sprawdzonych i niezawodnych 

rozwiązań. Kompaktowe rozmiary, łatwość obsługi i oszczędność dzię-

ki technologii kondensacyjnej to niewątpliwe zalety tej serii. Victrix 2 to 

seria dwufunkcyjnych, przepływowych, kondensacyjnych kotłów wiszą-

cych o bardzo małych gabarytach. Victrix 2 to praktycznie nieograniczo-

ne możliwości wyboru miejsca instalacji, bowiem głębokość urządzenia 

wynosi jedynie 25 cm. 

Kotły serii Zeus Victrix Superior i Zeus Victrix to nowoczesna linia 

kotłów dwufunkcyjnych dla wymagających użytkowników. Kotły mają 

wbudowany pojemny zasobnik, dzięki czemu zapewniają komfort stałe-

go dostępu do ciepłej wody. Ta linia to świetne rozwiązanie w przypad-

ku domów w zabudowie szeregowej, gdzie często kotły są umieszczone 

w łazienkach. Dzięki wbudowanym zasobnikom ze stali nierdzewnej 

(45 l lub 54 l) pozwalająna komfortowe korzystanie z c.w.u., a także po-

zwalają na bezpośrednie podłączenie cyrkulacji c.w.u., co w przypadku 

innych kotłów dostępnych na rynku jest często niemożliwe.

Kotły serii Hercules – ich niewątpliwą zaletą jest to, że wszelka rozbudo-

wa kotła pod kątem wymagań instalacji c.o. i c.w.u. zawiera się w ramach 

samego kotła. Kotły Immergas, jako jedyne na rynku, pozwalają obsłu-

żyć obieg grzejnikowy, obieg ogrzewania podłogowego i obieg ogrzewania 

ściennego. Wbudowany zasobnik c.w.u. wykonany ze stali nierdzewnej 

zapewnia długą i ekonomiczną pracę. Wszystkie elementy, takie jak na-

czynia wzbiorcze czy pompa cyrkulacyjna, wbudowane są w kotle, czy-

niąc go jedyną na rynku kompletną, kondensacyjną centralą grzewczą. 

KOTŁY KONDENSACYJNE ŚREDNIEJ MOCY, WISZĄCE(50–115 KW)
Seria Victrix 50-75-90-115 – seria wiszących jednofunkcyjnych ko-

tłów kondensacyjnych o wyższej mocy idealnie sprawdzi się w obiektach 

o większym zapotrzebowaniu na ciepło (domy wielorodzinne, budynki 

usługowe). Kotły tej serii mogą być instalowane pojedynczo lub kaska-

dowo (maksymalnie siedem kotłów w baterii, podłączonych do tej samej 

instalacji). Oferta modułowej zabudowy kotłów (np. wieszanie kotłów na 

stojakach plecami do siebie) zapewnia już na wczesnym etapie projekto-

wania możliwość dostosowania miejsca ich montażu do miejsca przezna-

czonego na kotły w kotłowni. 

KOTŁY KONDENSACYJNE DUŻEJ MOCY, STOJĄCE
Seria kotłów Ares Tec 150-900 KW stanowi nową alternatywę dla ko-

tłowni kaskadowych. Bardzo szeroki zakres modulacji mocy – od 12 kW 

przy serii 150-350 KW oraz od 22 kW przy serii 440-900 KW – idealnie 

wpisuje się w charakterystykę zapotrzebowania na ciepło dla budynku 

wielorodzinnego. Dzięki kotłom Ares Tec możemy tak zmienne zapotrze-

bowanie obsłużyć jednym kotłem przy zachowaniu najwyższej sprawności.

Marka Immergas w kategorii kotły grzewcze zo-

stała wyróżniona tytułem Budowlana Marka 

Roku 2013 w corocznym rankingu marek budow-

lanych, organizowanym przez ASM – Centrum 

Badań i Analiz Rynku. Nagrody w tym rankin-

gu są przyznawane na podstawie obiektywnego 

i niezależnego badania preferencji i opinii wśród 

blisko 2000 firm wykonawczych i  fachowców 

z całej Polski. To kolejne potwierdzenie wyso-

kiej jakości kotłów kondensacyjnych Immergas 

i ogromnego zaufania rynku.
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