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Hali Expo Łódź. Przez 3 dni w Giełdzie wzięło udział 
ok. 3000 uczestników.

Prezentacja produktów Immergas

Immergas zaprezentował przekrój swojej aktualnej 
oferty. Na ekspozycji znalazły się pompy ciepła, no-
wość w postaci kotła Victrix Zeus 25, a także kolek-
tor hybrydowy łączący funkcję panelu fotowoltaicz-
nego i kolektora słonecznego. 
Podczas Giełdy firma Immergas oferowała również 

W dniach 4-6 września 2019 firma Immer-
gas uczestniczyła w Giełdzie Towarowej Instal- 
Konsorcjum. Giełda Towarowa Grupy Instal-Kon-
sorcjum to profesjonalna platforma dla specjalistów, 
prestiżowe miejsce spotkań łączące w sobie elemen-
ty wystawiennicze z handlowymi dla producentów 
urządzeń grzewczo-instalacyjno-sanitarnych, kon-
sorcjantów, a przede wszystkim doświadczonych in-
stalatorów. Tegoroczna edycja giełdy zgromadziła 
ponad 100 wystawców zrzeszonych w IK, którzy za-
prezentowali się na łącznej powierzchni 4000 m2  

Immergas na Giełdzie Towarowej 
Instal-Konsorcjum 2019

http://www.instalreporter.pl
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specjalistyczne szkolenia na temat swoich produk-
tów. Przedstawiła narzędzia wspierające pracę insta-
latora, takie jak o aplikacja Ofertimm i program pre-
miowy Caius. Premierę miał także nowy model kotła 

marki Immergas – Victrix Omnia. To wart szczegól-
nej uwagi produkt – kocioł wyposażony w system 
podłączenia DIN, umożliwiający szybkie zainstalo-
wanie go na miejscu starych kotłów innych marek, 
bez ingerencji w istniejącą instalację. Każdy uczest-
nik otrzymywał dodatkowo pakiet szkoleniowy oraz 
bonus finansowy w programie Caius.

Oferta giełdowa

Oprócz szkoleń i prezentowania nowości nieodzow-
nym elementem Giełdy jest sfera biznesowa. Immer-
gas przygotował pięć pakietów giełdowych na prefe-
rencyjnych warunkach oraz nagrody za największe 
zakupy podczas Giełdy. Były to zmiękczacze wody 
Immersoft i rozdzielacze strefowe DIM.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze sto-
isko oraz wzięli udział w szkoleniach.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl
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Szkolenie EUCERT dla instalatorów pomp ciepła

Szkolenie dla instalatorów pomp ciepła (EUCERT), od-
będzie się w Parku Naukowo-Technologicznym w Euro-
-Centrum w Katowicach.
Najbliższy termin szkolenia:
część 1: 10-11 października 2019 r.
część 2: 24-26 października 2019 r.
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania, w spra-
wie którego należy kontaktować się z Euro-Centrum. In-
formacje o szkoleniu na www.portpc.pl/szkolenia oraz 
http://pnt.euro-centrum.com.pl/pompy-ciepla
Szkolenie po egzaminie zakończone jest certyfikatem 
dla instalatora, a instalator, który go otrzyma, zostanie 
wpisany do bazy PORT PC.

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów 
Pomp Ciepła (EUCERT) jest programem mającym na 
celu ustanowienie jednolitego poziomu szkoleń dla in-
stalatorów pomp ciepła w całej Europie zakończonych 
certyfikatem na poziomie europejskim. Kluczowym ele-
mentem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłuma-
czony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób 
w Europie, który pozwala na otrzymanie kwalifikacji 
na tym samym poziomie, a co za tym idzie otrzymanie 
certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy,  
w których dostępny jest EUCERT.
Źródło: PORT PC
Więcej

W dniach 3-6 października podczas 
Warsaw Home nie zabraknie prezen-
tacji rozwiązań łazienkowych Roca. 
Na specjalną uwagę zasługuje kolek-
cja łazienkowa Beyond wraz z bateria-
mi Insignia, która tworzy kompozycję 
niczym biżuteria w najmodniejszych 
odcieniach różowego złota baterii  
w połączeniu z czarnym czy kawo-
wym odcieniem ceramiki.
Na stoisku zostaną pokazane także to-
aleta myjąca Inspira Inwash, bez któ-
rej łazienka jutra nie istnieje. Na uwagę 
zasługują wyjątkowe wanny i brodziki 
z materiałów Stonex czy Surfex.
targi Warsaw Home, stoisko Roca 
B1:36, B2:33.

Roca na targach Warsaw Home

http://www.instalreporter.pl
http://www.portpc.pl/szkolenia
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