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W sierpniu 2001 roku fabryka kotłów grzewczych wło-
skiego koncernu Riello rozpoczęła swoją działalność
w Toruniu. Przez ten okres z linii montażowych toruń-
skiej fabryki zeszło prawie 685.000 wiszących kotłów
gazowych. Ponad 90% z nich trafiło do odbiorców
w Europie Zachodniej. W roku 2005 liczba wyprodu-
kowanych urządzeń sięgnęła 200.000 sztuk. 
Na rynku polskim kotły i podgrzewacze koncernu Riel-
lo znane są pod marką Beretta. Firma sukcesywnie roz-
szerza asortyment oferowanych urządzeń, aby zapew-
nić klientom jak najszerszy i najbardziej odpowiedni
wybór.W ofercie Beretty znajdują się kotły wiszące
i stojące jedno- i dwufunkcyjne, standardowe i kon-
densacyjne, podgrzewacze wody – przepływowe, po-
jemnościowe i zasobnikowe, akcesoria oraz systemy
kominowe do kotłów. 
W 2005 roku firma wprowadziła na rynek wiele nowych
urządzeń. W ofercie pojawiła się gama kotłów Kompakt
II - jedno- i dwufunkcyjnych z przyjaznym dla użytkowni-
ka panelem sterowania, gama kotłów Kompakt Confort
z wbudownym minizasobnikiem zapewniającym natych-
miastowy dostęp do ciepłej wody, gama wiszących ko-
tłów kondensacyjnych Kompakt GREEN, stojący kocioł
kondensacyjny Cupra Green z wbudowanym 130-litro-
wym zasobnikiem c.w.u. ze stali INOX oraz gamę kotłów
stojących Venus z wbudowanym 80-litrowym zasobni-
kiem c.w.u. Poza tym, w ofercie Beretty pojawiły się ko-
lektory słoneczne pozwalające na wykorzystanie energii
słonecznej do ogrzewania wody użytkowej. 
Oprócz działalności produkcyjnej i handlowej firma pro-
wadzi także działalność edukacyjną - szkoląc serwisan-
tów, instalatorów i handlowców. Rocznie, w centrum
szkoelniowym RUG Riello, w szkoleniach uczestniczy
ponad tysiąc osób. 
Firma w ofercie handlowej ma także armaturę do insta-
lacji włoskiego producenta - firmy Giacomini. Dzięki te-
mu może zaoferować klientom kompletne systemy cen-
tralnego ogrzewania i wody sanitarnej, począwszy od
systemów tradycyjnych, porzez systemy podłogowe, po
zaawansowany system grzewczo-chłodzący Giacklima.
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Testowanie urządzeń gotowych 

Kocioł Kompakt II Kocioł Kompakt Green Kocioł Kompakt Comfort  

Kocioł Cupra Green  

Fabryka RUG Riello w Toruniu 

Linia montażowa 

Kolektor słoneczny z zasobnikiem


