
Dzisiejszy Immergas to fabryka o po-

wierzchni 40 tys. m2, zatrudniaj ca ponad 

700 osób, produkuj ca ponad 60 modeli ko-

t ów gazowych. Immergas posiada oddzia y

w 30 krajach wiata – tak e w Azji, Oceanii 

i Ameryce Po udniowej. 

Jako  najwa niejsza 
Praca nad jako ci  rozpoczyna si  ju  na eta-

pie planów i koncepcji. Dzia y projektowania, 

bada  i rozwoju – to serce firmy. Tu zapada-

j  decyzje o wykorzystaniu nowych technolo-

gii, o cechach nowych modeli kot ów. Nie jest 

przypadkiem, e Immergas, jako jeden 

z pierwszych producentów, wprowadzi  na 

rynek kot y kondensacyjne. Gwarancj  jako-

ci wci  pozostaj  starannie dobierane ma-

teria y i surowce u ywane do ich produkcji. 

Kontrola obejmuje nie tylko poszczególne ele-

menty sk adowe, ale dzia anie ca ego urz dze-

nia. Procesy kontroli jako ci s  realizowane 

zgodnie z europejskim certyfikatem UNI ISO 

9001 v. 2000. Ponadto kot y Immergas to cha-

rakterystyczna stylizacja nawi zuj ca do w o-

skiego wzornictwa przemys owego.

Immergas Polska proponuje swoim 

Klientom kot y kondensacyjne, tradycyjne – 

jedno- i dwufunkcyjne z otwart  i zamkni -

t  komor  spalania. W ofercie firmy znaj-

duj  si  tak e grzejniki stalowe Immerpan, 

Superrad, azienkowe oraz kompletne zesta-

wy solarne Immersole. Firma udziela swo-

im Klientom porad technicznych, prowadzi 

systematyczne szkolenia oraz dysponuje wy-

soko zorganizowan  sieci  autoryzowanych 

serwisów technicznych.   

Wykaz Autoryzowanych Partnerów 

Handlowych  znajduje si  na stronie inter-

netowej producenta www.immergas.com.pl

W 1964 roku we W oszech powsta a

firma Immergas produkuj ca kot y gazowe. 

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. 

W oska jako  ciep a
na d ugie lata!

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18

93-578 ód
tel. 042 684 52 74

faks 042 683 32 85
www.immergas.com.pl

Victrix Zeus Superior kW – najnowocze-

niejsza my l techniczna i innowacyjne 

rozwi zania w jednym urz dzeniu

Victrix Zeus Superior kW to kondensacyj-

ny kocio  z wbudowanym zasobnikiem o po-

jemno ci 54 l. Zastosowanie zasobnika spra-

wia, i  ciep a woda dost pna jest niemal 

natychmiast po odkr ceniu kranu. Gdy punk-

ty czerpalne s  znacznie oddalone od miej-

sca zainstalowania kot a, budowa zasobnika 

umo liwia pod czenie instalacji cyrkulacji 

c.w.u. Nowoczesna elektronika wykorzystana 

w urz dzeniu umo liwia jego wspó prac

z sond  zewn trzn  i cyfrowym sterownikiem 

Super Comando Amico Remoto, pozwalaj -

cymi na pogodowe sterowanie urz dzeniem, 

korygowane przez temperatur  pomieszcze-

nia. Takie rozwi zanie podnosi jeszcze bar-

dziej komfort u ytkowania oraz w znacz-

nym stopniu polepsza ekonomik  jego pracy. 

Dodatkow  zalet  zastosowanej elektroniki 

jest mo liwo  wspó pracy urz dzenia 

z rozdzielaczami strefowymi Immergas, któ-

re umo liwiaj  podzia  na niezale ne strefy 

grzewcze zarówno grzejnikowe, jak i pod o-

gowe. Kot y Victrix Zeus Superior kW wy-

posa ono w specjalnie zaprojektowany wy-

miennik pierwotny zintegrowany z modu em 

kondensacyjnym, o przekroju rur zapobiega-

j cemu odk adaniu si  kamienia kot owego. 

Jako  urz dzenia potwierdzono pi cioletnim 

okresem gwarancji. Kot y serii Victrix Zeus 

Superior kW s  idealnym ród em ciep a dla 

budownictwa wielo- i jednorodzinnego.
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