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Witamy w My Ariston 2019!
Wystartowała kolejna edycja programu dla instalatorów – My Ariston. Ariston co roku udoskonala i uaktualnia swój program
dla instalatorów. Platforma www.myariston.pl to wyjątkowe miejsce, gdzie łączy się dostęp do rozwoju, wiedzy oraz ofert
i promocji specjalnych z super nagrodami. Program funkcjonuje od siedmiu lat i przyciąga fachowców coraz ciekawszymi
propozycjami. Oprócz akcji specjalnych, firma jest organizatorem Ariston Comfort Challenge, czyli misji na Grenlandię.

Celem projektu było wzniesienie niewielkiego domu, w którym badacze będą mogli pracować przez cały rok

Strefa Komfortu Ariston Challenge

Na Grenlandii panuje niska temperatura (od -20 do
-50°C), duże opady śniegu i silne wiatry. Na wyspie
Disko od lat prowadzą prace badawcze klimatolodzy
z Uniwersytetu Kopenhaskiego. Do tej pory pracowali w namiotach, co podczas zimy uniemożliwiało
dłuższy pobyt. Firma Ariston, producent kotłów gazowych, pomp ciepła i podgrzewaczy wody, postanowiła zbudować bazę dla naukowców w tak ekstremalnym pod względem klimatu miejscu. Celem
było nie tylko stworzenie Strefy Komfortu Ariston
Challenge dla naukowców, ale także bazy do testowania jej produktów i technologii w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Montaż kotła Alteas One podczas Ariston Comfort Challange

Strefa Komfortu Ariston to budynek szkieletowy, który zapewnia ciepło, wygodę i ochronę, nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. W domu są
salon, sypialnia, łazienka i dwa pomieszczenia techniczne. Jednocześnie może w nim przebywać maksymalnie 6 osób. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom budowa bazy zajęła tylko 20 dni.
Biorąc pod uwagę specyficzny klimat lokalizacji, projektanci zdecydowali się na zastosowanie konstrukcji w systemie modułowym. To rozwiązanie ma wiele
zalet: zmniejsza koszty, minimalizuje wpływ na środowisko i eliminuje typowe błędy na placu budowy.
Wszystkie stalowe elementy konstrukcji wykonano
z użyciem specyficznego stopu odpornego na znaczne
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spadki temperatury. Przegrody zewnętrzne zaprojektowano z myślą o wysokiej efektywności energetycznej
- redukcji zużycia energii. Dodatkowo konstrukcja została wzmocniona, żeby zachować niezbędną sztywność i chronić przed uderzaniami wiatru o dużej sile.
Ogrzewanie: kocioł gazowy Alteas ONE
Do zapewnienia ciepła i ciepłej wody użytkowej
w domu na Grenlandii wybrano wysokiej klasy kocioł
kondensacyjny dwufunkcyjny, o doskonałych osiągach i innowacyjnym wzornictwie. W kotle zastosowano nowoczesny układ zapłonowy i elektroniczny
system kontroli spalania. Można go obsługiwać za
pośrednictwem panelu dotykowego na obudowie.
Przednia obudowa jest pokryta szkłem hartowanym
UltraSafe odpornym na zarysowanie. Kocioł jest wyposażony w modem Wi-Fi, co pozwala na łączność
z Ariston NET i zdalną obsługę urządzenia.
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Parametry techniczne kotła
Kocioł osiąga klasę energetyczna A+ po podłączeniu
termostatu pokojowego CUBE i sondy zewnętrznej,
które są w standardowym wyposażeniu. W urządzeniu wykorzystano nowy wymiennik ciepła ze stali
nierdzewnej XtraTechTM, w którym sekcje przepływowe zostały powiększone o 142% w porównaniu

Promocyjne 100 punktów za aktywne Ariston Net!
Od 15 stycznia do 31 marca 2019 roku Ariston
przyznaje 100 pkt za Ariston NET z kotłów Ariston
aktywowane w 2019 roku. Ariston NET to darmowa aplikacja internetowa przeznaczona dla użytkownika umożliwiająca dostęp do urządzenia
Ariston z poziomu smartfona. Dzięki innowacyjnemu systemowi monitorowania, aplikacja
ARISTON NET poinformuje użytkownika o ewentualnych problemach pracy kotła. Aktywując
usługę zdalnej diagnostyki, serwisant będzie
w stanie rozwiązać wiele problemów na odległość.

z poprzednią wersją. Palnik modulowany (modulacja
mocy 1:10) pozwala płynnie regulować moc grzewczą w zależności od warunków panujących na zewnątrz. Takie rozwiązania przynoszą zwiększenie
efektywności i oszczędność paliwa.
Kocioł ma fabrycznie zaprogramowane kilka trybów
działania. Funkcja AUTO gwarantuje ciepło i oszczędność energii w oparciu o automatyczną analizę warunków środowiskowych, podłączonych urządzeń
zewnętrznych i wymaganych poziomów wydajności. Funkcja COMFORT zapewnia szybsze dostarczanie ciepłej wody w 2 trybach: Comfort Plus (gorąca
woda dostępna zawsze po 5 sekundach) i Comfort
(gorąca woda dostępna zawsze przez 30 minut po
ostatnim użyciu). Nową jest funkcja CARE, czyli automatyczne przypomnienie o konieczności wykonania konserwacji.
Program lojalnościowy My Ariston
Program My Ariston to maksimum możliwości dla
instalatorów, którzy montują urządzenia Ariston.

+100 pkt.
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Pobierz darmową
aplikację Ariston NET

Zainstaluj akcesoria
do termoregulacji

Załóż konto, skonfiguruj
wi-fi i zarejestruj produkt

W programie nagradzana jest lojalność. Aby dołączyć
do elitarnego grona instalatorów Ariston i korzystać
z przywilejów, należy kupować urządzenia grzewcze
firmy Ariston, a następnie zapisać się do programu.
Punkty za sprzedaż
Każdy uczestnik ma swoje konto, na którym rejestruje swoje zakupy, które są premiowane punktami.
Zaletą programu jest łatwa rejestracja zainstalowanych urządzeń. Punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody z katalogu nagród.
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Komfortowo z ONE!
W promocji Komfortowo z ONE biorą udział
kotły zakupione oraz zarejestrowane na stronie
myariston.pl w czasie jej trwania, czyli od 15 stycznia do 31 marca 2019 r. Jako nagrodę możesz wybrać torbę STANLEY FATMAX lub standardowe
punkty w Programie. Torbę otrzymuje się za 1 kocioł ONE lub 1 kocioł stojący lub 2 kotły Cares zakupione i zarejestrowane w czasie trwania promocji.

Akcje specjalne w 2019
Jesteś już instalatorem marki Ariston? Dla najlepszych uczestników Ariston przygotował superoferty, podczas których będzie premiować rejestrację
wybranych modeli urządzeń Ariston specjalnymi nagrodami. Już w styczniu wystartowały dwie akcje,
a to dopiero początek!
Aplikacja mobilna My Ariston
Dzięki aplikacji mobilnej My Ariston, program jest zawsze dostępny na smartphonie instalatora.
Korzyści z zainstalowania aplikacji:
- łatwe i szybkie rejestrowanie kodów,
- zamawianie nagród i sprawdzanie salda pozostałych punktów,
- dostęp do historii zamówień w promocji 10+1
i przelewów,
- uczestnik jest na bieżąco z aktualnościami programu My Ariston,
- podgląd produktów premiowanych w programie
i kontakt na infolinię.
Aplikacja mobilna My Ariston dostępna jest na systemy Android i iOS.

Wybierz punkty lub torbę narzędziową Stanley
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