
Next generation imagination



Wizja, która Cię napędza

Stwórz dom, który będzie zgodny z twoim „wnętrzem”. 

Z nami możesz zrealizować marzenie o inteligentnej, energooszczędnej, ekologicznej domowej przestrzeni, 

która będzie napędzać kreatywność, stanowić impuls do dalszego działania, dawać poczucie spełnienia.  

Ta wizja napędza i nas, dlatego nieustannie tworzymy i ciągłe doskonalimy źródła ciepła dla twojego domu. 



Wizja tworzy wnętrze.  
My pomagamy ci je 
wyposażyć

Wizja to obraz czegoś lepszego.  

To coś, co jest „nasze”. Tworząc własny 

kąt, musisz mieć pewność, że jest on 

zgodny z twoim wnętrzem. Pomagamy 

ci zrealizować to marzenie. Zaufaj 

nowoczesnej technologii, która działa za 

ciebie i automatycznie dobiera najlepsze 

parametry dostosowane do wnętrza. 



Dom, który żyje 
w Twoim rytmie

Robisz wiele rzeczy w ciągu dnia.  

O wszystkim musisz pamiętać. Każda 

nowa czynność zaburza twój rytm,  

a to zaczyna być uciążliwe. A gdyby  

tak twoje obowiązki mogły wykonywać 

się same i były dopasowane do twojego 

rytmu dnia? 

Dzięki naszym kotłom o ciepło w domu 

nie musisz się już martwić.

Bitermiczny wymiennik 
ciepła

Połączenie wymiennika ciepła dla 

obiegu grzewczego (c.o.) i przepływu 

c.w.u., które pozwala osiągnąć 

zwiększoną wydajność, szybsze 

nagrzewanie wody i wyjątkowo 

efektywną pracę urządzenia.



Zapamiętywanie 
poprzedniego 
zapotrzebowania

Dostosowanie pracy wentylatora w 

kotle do realnego zapotrzebowania. 

Sterownik włącza funkcję ciepłej 

wody dokładnie wtedy, kiedy tego 

potrzebujesz.

Moduł  
pogodowy

Automatycznie dostosowanie 

pracy urządzenia do aktualnych 

warunków pogodowych 

panujących na zewnątrz.  

Płacisz za ciepło, którego 

faktycznie potrzebujesz.



Liczy się wnętrze?

Twój dom odzwierciedla ciebie. Chcesz się z nim 

utożsamiać. Wybierasz produkty najwyższej jakości, które 

gwarantują, że nic nie zaburzy twojego wnętrza. 

W naszych kotłach kondensacyjnych, zadbaliśmy o każdy 

najmniejszy element. Specjalnie wyselekcjonowane 

materiały, spełniające najwyższe wymogi techniczne, 

wykonane z najwyższą troską o estetykę to gwarancja 

bezproblemowego użytkowania przez wiele lat.



Dom dla nas wszystkich

Dbasz o ciepło swojego domu, ale nie pozostajesz obojętny na to, co wokół. 

Myślisz o przyszłości i robisz wszystko, aby była bezpieczna i pełna zdrowia 

dla nas wszystkich. Ta wizja napędza także nas. W kotłach zastosowaliśmy 

technologię ograniczającą emisję szkodliwych gazów do atmosfery. 

W przypadku kotłów DuoX to jedynie 17,60 mg/kWh, przy kotłach Solo oraz Duo – 

32 mg/kWh. Już teraz możemy zrobić spory krok w maratonie o zieloną przyszłość 

i zadbać o równowagę naszego wspólnego domu.



DuoX kotły kondensacyjne
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Pasywna jednostka odzysku 
ciepła ze spalin

Wyłapuje więcej ciepła z gazów 

wylotowych niż konwencjonalny kocioł 

kondensacyjny. Pozyskana w ten 

sposób energia wykorzystywana jest 

do zwiększenia ilości ciepłej wody 

użytkowej oraz zwiększenia zjawiska 

kondensacji.

Podświetlany panel

Z ekranem dotykowym i czytelnymi 

ikonami ułatwia obsługę
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Wbudowane w kotle  
naczynie zbiorcze

Połączenie PRV i kondensatu, 

zintegrowana pętla napełniania 

i podwójne wejścia OpenTherm 

sprawiają, że urządzenie jest jeszcze 

bardziej efektywne i energooszczędne

Optymalizacja wymiany 
ciepła minimalizuje 
potencjalne straty



Solo / Duo kotły kondensacyjne
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Intuicyjna obsługa

Kompaktowe wymiary 
pozwalają na dowolną aranżację 
w kotłowni
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Kondensacja w trybie c.o .i c.w.u.

Minimalna liczba 
elementów wewnątrz 
urządzenia 
gwarantuje najwyższą 
bezawaryjność



thermagen gwarantuje

Wsparcie ekspertów, którzy pomogą 

w wyborze kotła kondensacyjnego 

dostosowanego do Twoich potrzeb

Wysoko wykwalifikowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich 

naszych urządzeń na terenie całego kraju

Darmowe pierwsze uruchomienie 

kotła (poza kosztem dojazdu 

serwisanta)

Na thermagen.com znajdziesz 500 naszych PARTNERÓW.

Sprawdź, który jest najbliżej i skorzystaj z fachowego doradztwa już dziś!


