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Artyku  promocyjny

Tomasz Sekut, w a ciciel i za o yciel firmy, 

pompami ciep a zajmuje si  od kilkunastu 

lat. Pocz tkowo jako przedstawiciel handlo-

wy Stiebel Eltron, nast pnie ju  jako produ-

cent w asnych urz dze . Swoj  firm  za o-

y  w oparciu o wieloletnie do wiadczenie 

w bran y. Pod nazw  SEKUT przedsi bior-

stwo jest rozpoznawalne na rynku od sze-

ciu lat, jednak ju  od 1991 roku wiadczy o

us ugi jako M-mediator. D ugoletnia prakty-

ka w projektowaniu, produkcji i instalacji, 

a tak e w rozbudowie oraz modernizacji sys-

temów dostarczaj cych i przetwarzaj cych 

energi  ciepln , jest gwarantem najwy szej 

jako ci oferowanych produktów i wiadczo-

nych us ug. Dope nieniem oferty jest zapew-

nienie zainteresowanym doradztwa w kwe-

stii doboru rozwi zania oraz parametrów 

technicznych urz dze  do indywidualnych 

oczekiwa  i mo liwo ci, a tak e przygoto-

wanie niezb dnej dokumentacji projektowej. 

Poza oferowaniem produktów i us ug na ryn-

ku polskim, firma eksportuje swoje produk-

ty do Anglii i Szkocji. Obecnie przygotowuje 

si  do zmiany siedziby oraz ekspansji na ry-

nek Bu garii. 

Pompy ciep a firmy s  nie tylko atrakcyj-

ne cenowo, ale charakteryzuj  si  wysokim 

wspó czynnikiem COP (coefficient of perfor-

mance), okre laj cym faktyczn  ekonomicz-

no  urz dze . Pompa o mocy 9 kW, optymal-

na dla domów jednorodzinnych, jest w stanie 

z 1 kW energii elektrycznej wytworzy  4,09 kW 

ciep a; o mocy 12 kW–5,89 kW. Cich  pra-

c  pompy gwarantuje spr arka  Copeland. 

Pompy wyró niaj  si  tak e sterownikiem pro-

dukcji Visula, przystosowanym do dzia ania 

w „domu inteligentnym”. Cz  klientów zain-

teresuje zapewne informacja, e pomp  firmy 

SEKUT mo na sterowa  za pomoc  telefonu 

komórkowego. Firma planuje tak e wzboga-

cenie sterownika o opcj  prognozowania po-

gody i dostosowywania dzia ania pompy do 

warunków atmosferycznych, co jeszcze bar-

dziej zwi ksza jej ekonomiczno .

Pompa ciep a SEKUT

Sekut Tomasz Sekut

ul. Sieradzka 12, 43-305 Bielsko-Bia a

tel. 033 821 40 24,

tel. kom. 601 096 066

(Jacek Walewski, doradca klienta)

W ostatnim okresie pompy ciep a zaczynaj  cieszy  si  coraz wi ksz

popularno ci  w naszym kraju. W Europie Zachodniej tego typu instala-

cje ju  par  lat temu sta y si  standardowymi systemami grzewczymi. 

Przedsi biorstwo SEKUT z Bielska-Bia ej specjalizuje si  w projektowa-

niu oraz instalowaniu pomp ciep a. Firma posiada w swojej ofercie po-

nadto seri  urz dze  sygnowanych jej logiem, instaluje tak e kolektory 

solarne oraz ogrzewanie pod ogowe.
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