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W ciągu ostatnich miesięcy Ariston prowadził

ARISTON wybrał
trzech instalatorów
do misji COMFORT
CHALLENGE
Spośród przesłanych zgłoszeń wybrany został międzynarodowy
zespół instalatorów, którzy wzięli udział w projekcie Ariston
Comfort Challenge. Trzech profesjonalistów udało się
na Grenlandię, by zapewnić komfort tam, gdzie wydaje się
to trudne, a wręcz nawet niemożliwe. Ariston Comfort Challenge
to wyjątkowa okazja do zaprezentowania nie tylko kwalifikacji
trzech profesjonalistów zaangażowanych w projekt, lecz także
niezmiennej jakości i zaawansowanych parametrów produktu,
który zainstalowali – najwyższej klasy kotła Alteas One.

rekrutację poszukując członków do zespołu Ariston
Comfort Challenge. Proces selekcji kandydatów był
wyjątkowo trudny. Do projektu zgłosiła się duża
liczba wykwalifikowanych profesjonalistów. Ariston
poszukiwał instalatorów gotowych stawić czoła
ekstremalnemu wyzwaniu dostarczenia komfortu
w najbardziej nieprzewidywalnych i trudnych warunkach. Już samo zgłoszenie się do projektu Ariston
#comfortchallenge było wyzwaniem. Proces selekcji dobiegł jednak końca i nadszedł czas, aby zmierzyć się z rzeczywistą i prawdziwą próbą.
Wyłoniony zespół, złożony z trzech instalatorów pochodzących z trzech różnych krajów: Rosji, Włoch
i Chin, udał się na Grenlandię, gdzie panują ekstremalnie trudne warunki. Członkowie zespołu Ariston
dysponowali znakomitymi kwalifikacjami technicznymi i konstruktywnym podejściem do rozwiązywania
problemów. Uczestnicy zmierzyli się z ekstremalnymi
warunkami pogodowymi i nieprzewidywalnymi sytuacjami. Pierwszym wyzwaniem, przed którym stanął zespół, była umiejętność pracy w międzynarodowej grupie, której członkowie posługiwali się trzema
różnymi językami i pochodzili z różnych środowisk.
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Pobierz darmową aplikację

Więcej informacji na ariston.com

Zapewnienie komfortu każdemu, nawet tam, gdzie
wydawałoby się to trudne lub nawet niewykonalne, jest ambitnym celem, do którego realizacji dąży
Ariston. Wraz z trzema wybranymi instalatorami to
wyzwanie stało się możliwe!
śledź wyprawę na www.aristoncomfortchallenge.com
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PAKIETY KONDENSACYJNE – KUPUJĄC W PAKIECIE OSZCZĘDZASZ NAWET DO 10%
model kotła
produkcja c.w.u.

ONE NUO 24 NET

ONE PREMIUM 24 NET

ONE TOP 24 NET

ONE MED 24 NET

CAR PAKIET 24

CLAS ONE SYSTEM 24
pompa ciepła NUOS
PRIMO 240 SYS HC

GENUS ONE SYSTEM 24

GENUS ONE SYSTEM 24

CLAS ONE SYSTEM 24

CARES PREMIUM SYSTEM 24

akcesoria

-

sterowanie
klasa energetyczna
modulacja mocy kotła
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zasobnik BCH 120
stojak zasobnika BCH;
zestaw przyłączeniowy
zasobnika
Cube S Net – termostat pokojowy z modemem Wi-Fi
A
1:10
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ną wydajność i najwyższy poziom komfortu cieplnego oraz produkcji ciepłej wody przez cały okres ich
użytkowania.
Alteas ONE Net to topowy model w serii kotłów ONE.
Jest niewątpliwie tym produktem, który najlepiej reprezentuje idealną kompozycję doskonałych osiągów i innowacyjnego wzornictwa. Wysoka wartość
średniorocznej efektywności wraz z zastosowaniem
urządzeń termoregulacji pozwala kotłom z serii ONE
na osiągnięcie klasy energetycznej A+.
Model wyróżnia się nowoczesnym i eleganckim wyglądem. Przednia czarna obudowa pokryta jest specjalnym szkłem UltraSafe, hartowanym i odpornym
na zarysowania.

Kocioł kondensacyjny Alteas ONE NET
Kocioł kondensacyjny Alteas ONE Net. Seria ONE
to najbardziej innowacyjna gama kotłów kondensacyjnych, oferowanych kiedykolwiek przez firmę
Ariston. Szczegółowo testowane i oparte na wyjątkowo trwałych komponentach zapewniają maksymal-

Inteligencja w standardzie. Alteas ONE Net wyposażono seryjnie w zabudowany bezprzewodowy
system inteligentnego i niezawodnego zarządzania
ogrzewaniem domu za pomocą aplikacji Ariston NET.
Nowoczesny termostat pokojowy Cube i czujnik zewnętrzny dostarczane są w standardzie.
Cała linia ONE jest wyposażona w innowacyjny zestaw inteligentnych funkcji. Funkcja Auto na przykład pozwala automatycznie optymalizować pracę
kotła, zapobiegając ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia, minimalizując zużywanie się podzespołów, które w ten sposób mają większą trwałość.

stojak zasobnika BCH
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Automatyczna kalibracja. Alteas ONE Net ma innowacyjny układ kontroli zapłonu. Model nie wymaga również zestawów przezbrojeniowych na
inne rodzaje gazów. Kocioł dostosowuje się automatycznie do podłączonego rodzaju gazu poprzez
przeprowadzenie autokalibracji po naciśnięciu jednego przycisku na panelu sterowania.
Nowy wymiennik Xtratech™. Seria ONE to trzy linie kotłów: Clas ONE, Genus ONE oraz Alteas ONE
Net. Zastosowany w całej gamie ONE wymiennik
ciepła ze stali nierdzewnej Xtratech™ to serce nowej
serii kotłów; zapewnia wysokie osiągi i niezawodność w czasie całego życia kotła, mniejsze ryzyko
zatkania kanałów przepływu i wysoką wydajność
nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach. Wymiennik Xtratech™ jest produkowany na wyłączność dla
Ariston, zaprojektowany i wytworzony we Włoszech.
8 lat bez ryzyka. Użytkownicy kotła Ariston mogą również skorzystać z unikalnego programu kompleksowej

Pakiet kondensacyjny ONE PREMIUM 24 NET
opieki nad kotłem z możliwością przedłużenia gwarancji do 8 lat. Program „8 lat bez ryzyka” to system kontraktów serwisowych zapewniających bezpieczną
i efektywną pracę kotłów Ariston przez długie lata.

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com

rekl ama

elementy składowe pakietu

