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GDZIE SIĘ STOSUJE?

Dzięki różnorodności odmian znajdują zastosowanie do ogrze-

wania zarówno małych mieszkań, jak i jedno- i wielorodzinnych

domów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób

przepływowy (wymiennik ciepła wbudowany w kotle) lub zaso-

bnikowy (współpraca z dodatkowym zasobnikiem c.w.u.)

JAKIE MAJĄ ZALETY?

� elektroniczny zapłon z jonizacyjną kontrolą płomienia,

funkcja łagodnego zapłonu

� wyświetlacz LCD z indykacją parametrów dot.: stanów

pracy kotła, temperatury wody użytkowej, temperatury

wody grzewczej, ciśnienia w układzie c.o. itd.

� nowoczesny zespół gazowy z płynną regulacją mocy

� pełny komfort c.w.u. związany z utrzymaniem temperatury wody

na zadanym  poziomie, niezależnym od wielkości jej przepływu

� płytowy wymiennik ciepła woda-woda ze stali szlachetnej

(MINIMAX)

� unikatowa pompa o zmiennych kierunkach obrotu eliminu-

jąca zawór trójdrożny (MINIMAX)

� nowej generacji bitermiczny wymiennik ciepła wykonany

z miedzi (MINITERM)

� kompaktowe gabaryty oraz łatwy dostęp do wszystkich

podzespołów 

� kompletny system zabezpieczeń

� wysoki stopień ochrony IP 44

CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sieć Autoryzowanych Dystrybutorów na terenie

całego kraju

Gwarancja: 3 lata*

Aprobaty i certyfikaty: CE

Usługi: szkolenia dla instalatorów, handlowców, projektantów,

doradztwo techniczne

Pozostała oferta: gazowe podgrzewacze

wody przepływowej, gazowe konden-

sacyjne kotły c.o., gazowe stojące żeliwne

kotły c.o., zasobniki c.w.u.

* dot. kotłów: MINIMAX, MINIMAX turbo,

MINITERM/MINITERM turbo; pozostałe modele 2 lata

TERMET S.A.

ul. Wałbrzyska 33, 58-160 Świebodzice

tel. 074 854 25 49, faks 074 854 07 03

www.termet.com.pl

e-mail: termet@termet.com.pl

Gazowe wiszące jedno-

i dwufunkcyjne kotły c.o.

OGRZEWANIE – KOTŁY,  PODGRZEWACZE

P R E Z E N TA C J A

NAZWA TYP KOMORA SPALANIA
MOC

[kW]
PRZYGOTOWANIE C.W.U. PALIWO

WYMIARY

(wys. /szer. /gł.) [mm]

CENA KATALOGOWA

NETTO [zł]

UniCO-13/K

jednofunkcyjny

otwarta

4-13,5

zasobnik wolno stojący

o pojemności 120,

150 i 200 l

Gaz: GZ-50 GZ-41,5 

GZ-35,

skroplony B i C

660/350/302 2289,34

UniCO-22 6,6-22 750/430/350 2539,34

UniCO-29 10-29 715/495/330 2739,34

MINIMAX turbo zamknięta 7-21 764/350/292 3188,52

MINIMAX 

dwufunkcyjny 

otwarta  

7-13 c.o.

7-21 c.w.u.

płytowy wymiennik

ze stali szlachetnej

750/420/330

2799,18

MINITERM 7-24 
główny wymiennik ciepła,

bitermiczny z miedzi
2549,18

MINIMAX turbo

zamknięta 

7-21 
płytowy wymiennik

ze stali szlachetnej

3499,18

MINIMAX turbo 7-24 3499,18 

MINITERM turbo 7-21 

główny bitermiczny

wymiennik ciepła

z miedzi

2699,18

MINITERM turbo 7-24 2699,18

MicroTerm

otwarta 

4,5-14 660/350/292 2399,18

MaxiTerm 10-29 700/460/300 3199,18

Termet_ABC.qxd  07-06-20  17:53  Page 34


