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W ciągu ostatnich miesięcy Ariston prowadził 
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 warun-
kach. Już samo zgłoszenie się do projektu Ariston  
#comfortchallenge było wyzwaniem. Proces selek-
cji dobiegł jednak końca i nadszedł czas, aby zmie-
rzyć się z rzeczywistą i prawdziwą próbą. 
Wyłoniony zespół, złożony z trzech instalatorów po-
chodzących z trzech różnych krajów: Rosji, Włoch  
i Chin, udał się na Grenlandię, gdzie panują ekstre-
malnie trudne warunki. Członkowie zespołu Ariston 
dysponowali znakomitymi kwalifikacjami techniczny-
mi i konstruktywnym podejściem do rozwiązywania 
problemów. Uczestnicy zmierzyli się z ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i nieprzewidywalnymi sy-
tuacjami. Pierwszym wyzwaniem, przed którym sta-
nął zespół, była umiejętność pracy w międzynarodo-
wej grupie, której członkowie posługiwali się trzema 
różnymi językami i pochodzili z różnych środowisk.

Aplikacja Ariston NET

Wszystkie koty serii ONE mogą być w pełni kontrolowane 
zdalnie przez Internet. Dzięki bezpłatnej aplikacji Ariston 
NET, użytkownicy mogą zarządzać parametrami urządze-
nia w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca. Wszystko to 
oznacza komfort, ale przede wszystkim zapewnia kon-
kretne oszczędności na rachunkach za gaz, dzięki uni-
kaniu niepotrzebnego włączania i wyłączania kotła oraz 
dzięki pełnej kontroli nad zużyciem energii. Pełna zdal-
na kontrola oznacza też, że aplikacja ostrzeże użytkowni-
ka o nieoczekiwanym, niewłaściwym działaniu systemu.  
Po podpisaniu zaś kontraktu serwisowego i udostępnie-
niu serwisowi kotła w trybie online niektóre interwen-
cje czy regulacje parametrów mogą odbywać się zdalnie,  
bez konieczności osobistej wizyty serwisu.

Szczegółowy zakres  
Pierwszego Uruchomienia 
jest dostępny na stronie: 

www.ariston.com/pl/pierwsze_uruchomienie

*  Klient pokrywa jedynie koszty dojazdu Autoryzowanego Serwisu Ariston  
Modele kotłów objętych gratisowym uruchomieniem wymienione są na 
stronie www.ariston.com/pl/pierwsze_uruchomienie

** Pojęcie „8 lat bez ryzyka” odnosi się do sytuacji zawarcia przez kupującego 
kontraktu serwisowego obejmującego coroczne odpłatne przeglądy 
urządzenia dokonywane przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie 
www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.

***  Przedłużona gwarancja zawiera w  sobie dodatkową gwarancję i  jest 
udzielana po dokonaniu odpłatnego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. 
Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach 
Serwisowych.

Wykorzystanie  tekstu zdjęcia i / lub rysunku z tej publikacji bez pisemnej 
zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego. Ciągle ulepszając nasze 
produkty zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych 
oraz wizerunku przedstawianych produktów, w  każdym momencie i  bez 
uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja stanowi jedynie materiał informacyjny. 
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kotły gazowe | pompy ciepła | podgrzewacze
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Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. 31-408 Kraków , ul. Pocieszka 3 
Tel. 12 420 22 20, Fax 12 420 52 72

ODKRYJ  
GWARANTOWANĄ JAKOŚĆ.

GWARANCJI OD ARISTON.
Materiały o wysokiej trwałości, przetestowane po-
dzespoły oraz urządzenia pozwalają nam udzielić 
10-letniej gwarancji na nowy wymiennik kondensa-
cyjny zastosowany w serii ONE. Gwarancja 10 lat na 
wymiennik udzielana jest w przypadku korzystania 
z programu 8 lat bez ryzyka.

PARAMETRY GWARANTOWANE  
PRZEZ CERTYFIKAT TÜV

LAT 

GWARANCJI
NA WYMIENNIK

KONDENSACYJNY

8 LAT BEZ RYZYKA.
Najbardziej kompleksowy program ochrony klienta 
na rynku. Aby zapewnić sobie długoletnią ochro-
nę kotła skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem 
Serwisowym lub wejdź na stronę www.ariston.com

8
BEZ RYZYKA

LAT

Więcej informacji na ariston.com

INTELIGENTNY SYSTEM 
ZDALNEGO STEROWANIA.
APLIKACJA, KTÓRA 
PODNOSI INTELIGENCJĘ 
TWOJEGO PRODUKTU.

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ,  
ZAWSZE W ZASIĘGU RĘKI.
Zarządzanie i kontrolowanie pracy Twojego kotła z 
dowolnego miejsca jeszcze nigdy nie było tak proste: 
teraz możesz sterować temperaturą swojego mieszka-
nia gdziekolwiek jesteś. Ciepła woda będzie na ciebie 
czekać, kiedy wrócisz do domu.  

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ. UŻYWAJ JEJ TYLKO TYLE  
ILE NAPRAWDĘ POTRZEBUJESZ.
Programuj i monitoruj zużycie energii zapewniając so-
bie jeszcze bardziej wydajną pracę instalacji.

WSPARCIE TECHNICZNE ZAWSZE DOSTĘPNE.
Dzięki innowacyjnemu systemowi monitorowania, apli-
kacja ARISTON NET poinformuje Cię o ewentualnych 
problemach pracy kotła.  Aktywując usługę zdalnej 
diagnostyki, serwisant będzie w stanie rozwiązać wiele 
problemów na odległość. 

WYKONAJ  
3 PROSTE KROKI 

Pobierz darmową aplikację

ZAINSTALUJ AKCESORIA 
DO TERMOREGULACJI 

ZAŁÓŻ KONTO  

SKONFIGURUJ WI-FI I
ZAREJESTRUJ PRODUKT 

APLIKACJA  
dla zdalnej kontroli 

PAKIETY
KONDENSACYJNE

kocioł z zasobnikiem BCH

W PAKIECIE SAME KORZYŚCI

10%KUPUJĄC W PAKIECIE 

OSZCZĘDZASZ

NAWET DO

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.

ARISTON wybrał 
trzech instalatorów 
do misji COMFORT 
CHALLENGE

Zapewnienie komfortu każdemu, nawet tam, gdzie 
wydawałoby się to trudne lub nawet niewykonal-
ne, jest ambitnym celem, do którego realizacji dąży  
Ariston. Wraz z trzema wybranymi instalatorami to 
wyzwanie stało się możliwe! 
śledź wyprawę na www.aristoncomfortchallenge.com

http://www.instalreporter.pl
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Kocioł kondensacyjny Alteas ONE NEt. Seria ONE 
to najbardziej innowacyjna gama kotłów konden-
sacyjnych, oferowanych kiedykolwiek przez firmę  
Ariston. Szczegółowo testowane i oparte na wyjątko-
wo trwałych komponentach zapewniają maksymal-

ną wydajność i najwyższy poziom komfortu cieplne-
go 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 re-
prezentuje idealną kompozycję doskonałych osią-
gów 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 wy-
glądem. Przednia czarna obudowa pokryta jest spe-
cjalnym szkłem UltraSafe, hartowanym i odpornym 
na zarysowania.

Inteligencja w standardzie. Alteas ONE NET wy-
posażono seryjnie w zabudowany bezprzewodowy 
system inteligentnego i niezawodnego zarządzania 
ogrzewaniem domu za pomocą aplikacji Ariston NET. 
Nowoczesny termostat pokojowy Cube i czujnik ze-
wnętrzny dostarczane są w standardzie. 
Cała linia ONE jest wyposażona w innowacyjny ze-
staw inteligentnych funkcji. Funkcja Auto na przy-
kład pozwala automatycznie optymalizować pracę 
kotła, zapobiegając ciągłemu włączaniu i wyłącza-
niu urządzenia, minimalizując zużywanie się podze-
społów, które w ten sposób mają większą trwałość.

Automatyczna kalibracja. Alteas ONE NET ma in-
nowacyjny układ kontroli zapłonu. Model nie wy-
maga również zestawów przezbrojeniowych na 
inne rodzaje gazów. Kocioł dostosowuje się auto-
matycznie do podłączonego rodzaju gazu poprzez 
przeprowadzenie autokalibracji po naciśnięciu jed-
nego przycisku na panelu sterowania.

Nowy wymiennik Xtratech™. Seria ONE to trzy li-
nie 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 niezawod-
ność w czasie całego życia kotła, mniejsze ryzyko 
zatkania kanałów przepływu i wysoką wydajność 
nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach. Wymien-
nik Xtratech™ jest produkowany na wyłączność dla  
Ariston, zaprojektowany i wytworzony we Włoszech. 

8 lat bez ryzyka. Użytkownicy kotła Ariston mogą rów-
nież skorzystać z unikalnego programu kompleksowej 

opieki nad kotłem z możliwością przedłużenia gwaran-
cji do 8 lat. Program „8 lat bez ryzyka” to system kon-
traktów serwisowych zapewniających bezpieczną  
i efektywną pracę kotłów Ariston przez długie lata.
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Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com

PAKIEtY KONDENSACYJNE – KUPUJĄC W PAKIECIE OSZCZĘDZASZ NAWEt DO 10%

elementy składowe pakietu ONE NUO 24 NEt ONE PREMIUM 24 NEt ONE tOP 24 NEt ONE MED 24 NEt CAR PAKIEt 24
model kotła CLAS ONE SYSTEM 24 GENUS ONE SYSTEM 24 GENUS ONE SYSTEM 24 CLAS ONE SYSTEM 24 CARES PREMIUM SYSTEM 24

produkcja c.w.u. pompa ciepła NUOS 
PRIMO 240 SYS HC zasobnik BCH 120

akcesoria -
stojak zasobnika BCH; 
zestaw przyłączeniowy 

zasobnika
stojak zasobnika BCH

sterowanie Cube S NET – termostat pokojowy z modemem Wi-Fi
klasa energetyczna A
modulacja mocy kotła 1:7 1:10 1:10 1:7 1:4

Kocioł kondensacyjny Alteas ONE NET

Pakiet kondensacyjny ONE PREMIUM 24 NET

http://www.instalreporter.pl
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