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Immergas to wiodący światowy producent nowo-
czesnych urządzeń grzewczych. Oferta firmy to 
pełen asortyment wysokiej jakości kotłów konden-
sacyjnych, zasobników, termostatów, pomp cie-
pła, grzejników, systemów solarnych, tworzących 
kompletny system grzewczy, dostosowany do po-
trzeb najbardziej wymagających użytkowników. 
Znaczna oszczędność zużycia energii, ekonomia, 
nowoczesny design, przyjazna środowisku tech-
nologia kondensacyjna – to cechy charakteryzu-
jące od lat produkty marki Immergas.

Nowa identyfikacja wizualna marki Immergas 
jest odzwierciedleniem zmian zachodzących 
w firmie oraz kierunku, w którym od wielu lat 
podążają jej właściciele. Firma podkreśla w ten 
sposób swój bardziej nowoczesny, innowacyjny 
i dynamiczny wizerunek, adekwatny do wyso-
kiej jakości produktów.

Jednym z elementów odświeżenia wizerun-
ku firmowego jest nowa strona internetowa 
Immergas Polska, która w nowoczesnej odsłonie 
prezentuje ofertę produktową firmy. W wyszu-

kaniu produktu, odpowiadającego konkretnym 
wymaganiom, pomagają specjalnie dobrane fil-
try. Przejrzysty układ strony ułatwia dostęp do 
najważniejszych informacji i funkcjonalności. 
W rozbudowanym dziale porad technicznych 
specjaliści Immergas odpowiadają na najczę-
ściej pojawiające się pytania użytkowników, 
a w odnalezieniu najbliższego punktu sprze-
daży, czy wykwalifikowanej firmy instalacyj-
nej, pomaga intuicyjna prosta w obsłudze wy-
szukiwarka.

Immergas w nowej odsłonie
Firma Immergas, lider nowoczesnych systemów grzewczych, po 50 la-
tach działalności odświeża swój wizerunek. Nowe logo oraz identyfikacja 
wizualna podkreślają nowy koncept i filozofię działania firmy. Immergas 
to marka ze zdecydowanym ukierunkowaniem na przyszłość, techno-
logiczna i innowacyjna, a nowy znak mocno podkreśla otwarcie się na 
nowe kierunki rozwoju.

„Nowa tożsamość wizualna to znacznie więcej niż 
tylko nowe logo. Dzięki odświeżonemu wizerunkowi 
przekazujemy wszystkie wartości, którymi jako 
firma kierujemy się na co dzień i podkreślamy 
fakt, że jesteśmy dynamiczną, nowoczesną marką 
wyznaczającą trendy w branży grzewczej” 
– mówi Magdalena Oskiera, Kierownik Marketingu
Immergas Polska. 
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