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że klient otrzymuje urządzenie najwyższej jakości, 
które charakteryzuje się:
- klasą efektywności sezonowej aż A+++,
- współczynnikiem efektywności dla ogrzewania po-
mieszczeń COP do 5,1 (A7/W35),
- współczynnikiem efektywności dla ciepłej wody 
użytkowej COP do 3,3 (EN16147).
Powyższe właściwości pompy ciepła gwarantują 
mniejsze rachunki za prąd dla inwestora. Dodatko-
wo urządzenia Daikin Altherma 3 wyróżniono euro-
pejskim certyfikatem HP Keymark, potwierdzającym 
jakość pomp ciepła na rynku europejskim.

Atrakcyjny design

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła to element, 
który może zostać zamontowany w dowolnym po-

Najwyższa efektywność

Wybór pompy ciepła Daikin Altherma 3 z najnowszego 
typoszeregu urządzeń Daikin Bluevolution oznacza,  

Pompy ciepła Daikin Altherma to produkt najwyższej  
jakości, który jest na rynku europejskim już ponad 10 lat. 
Zainwestowanie w źródło ciepła Daikin Altherma  
to gwarancja bezobsługowej i bezawaryjnej pracy 
oraz obsługi posprzedażowej na najwyższym poziomie.

Jak zarobić na 
montażu pomp 
ciepła Daikin?

Cz. 2, czyli co zyskuje instalator

Program Autoryzowanych Uruchomień  
Pomp Ciepła Daikin Altherma to:

· Gwarancja bezpieczeństwa – czas reakcji ser-
wisowej przez Autoryzowany Serwis to 24 h.
· Możliwość szybkiego zgłoszenia awarii – użyt-
kownik ma możliwość korzystania ze specjalnej 
infolinii serwisowej (czynna 7 dni w tygodniu) do 
zgłaszania ewentualnych usterek.
· Brak niepotrzebnych kosztów – w trakcie 3-letniej 
gwarancji, inwestor nie ponosi opłat za wymianę 
części przez Autoryzowany Serwis w razie usterki.

· Wgląd w podstawowe dane urządzenia i możli-
wość skorzystania z dodatkowych usług – urzą-
dzenie po uruchomieniu, zostanie zarejestrowane 
w internetowym serwisie Daikin „Stand By Me”. 
Po rejestracji użytkownik może sprawdzić pod-
stawowe dane o swoim urządzeniu (nazwy mo-
deli, numery seryjne, datę zakończenia gwarancji, 
itp.) oraz może wykupić przedłużenie gwarancji 
do 5 lat w okresie do 1 roku od uruchomienia.

Dowiedz się więcej o Programie 
Autoryzowanych Uruchomień  
Pomp Ciepła Daikin Altherma

http://www.instalreporter.pl
https://www.daikin.pl/pl_pl/serwis/serwis1.html
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mieszczeniu takim, jak np. pomieszczenie technicz-
ne, gospodarcze, kuchnia, czy łazienka. W przypadku 
kuchni, czy łazienki wygląd zewnętrzny ma znacze-
nie. Jednostki wewnętrzne pompy ciepła Daikin  
Altherma komponują się z każdym wystrojem po-
mieszczenia, dzięki nowoczesnemu, prostemu desi-
gnowi, w kolorystyce neutralnych barw. Urządzenie 
Daikin Altherma 3 zdobyło nagrodę IF design award 
i Reddot Product Design Award 2018 za innowacyj-
ny projekt. Te nagrody przyznawane są w ramach 
dwóch najbardziej prestiżowych i największych kon-
kursów wzornictwa na świecie.

Szeroki zakres pracy

Większość pomp ciepła Daikin Altherma poradzi sobie 
nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia: w trybie 
ogrzewania pomieszczeń pracują w zakresie tempera-
tury zewnętrznej od -25°C do 35°C, a w trybie chłodze-
nia w zakresie od 10°C do 43°C. Nadają się zarówno do 
ogrzewania podłogowego, jak i grzejników, ponieważ 
oferują temperaturę wody grzewczej od 25°C aż do 65°C, 
a nawet do 80°C (pompy ciepła wysokotemperaturowe). 
Takie parametry pracy gwarantują stabilną pracę, oraz 
wygodę i poczucie bezpieczeństwa dla inwestora.

PORADY FACHOWCÓW
AKTUALNOŚCI Z BRANŻY

INFORMACJE O PRODUKTACH
PROMOCJE

KATALOG FIRM
        NOWOŚĆ

facebook.com/ogrzewnictwopl

(42) 653 - 57 - 03

r e k l a m a

Nowa strona www.kuchinox.pl

„Oczkiem w głowie” firmy są produkty sygnowane 
marką Kuchinox. Postawiono więc przede wszyst-
kim na duże, ładne zdjęcia, piktografiki prezentujące 
najważniejsze cechy oraz przejrzyste tabele przed-
stawiające dane techniczne. Listy produktów mają 
wygodny, kafelkowy układ. By znaleźć najbardziej 
odpowiadający model można je szybko filtrować po 
takich parametrach jak cena, kolor wykończenia czy 
dane techniczne kluczowe dla wybranej kategorii.

Producent nie zamyka się tylko na produkty. W dzia-
le INSPIRACJE przedstawia, jak ciekawie można za-
aranżować kuchnię czy łazienkę z wykorzystaniem 
artykułów marki Kuchinox. 
Inspiracja to jednak początek nad pomieszczeniami. 
Kolejny krok to praktyczne PORADY, które odpowia-
dają na najczęściej pojawiające się pytania i proble-
matyczne kwestie.

Pozostałe działy to przede wszystkim:
•	Aktualności	–	dotyczące	marki	Kuchinox,	w	tym	no-
wości produktowe
•	Serwis	–	najważniejsze	informacje	o	serwisie	gwa-
rancyjnym i pogwarancyjnym dla produktów spod 
logo Kuchinox
•	Kontakt	–	do	Biura	Obsługi	Klientów	i	innych	jed-
nostek organizacyjnych firmy Kuchinox
•	Materiały	do	pobrania	–	w	tym	katalogi	produktów,	
cenniki i materiały wizualizacyjne Kuchinox
•	Gdzie	kupić	–	lista	punktów,	w	których	można	na-
być produkty Kuchinox

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl
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