
PRZYSZŁOŚĆ OGRZEWANIA
JEST W PEŁNI ELEKTRYCZNA



„Jeśli chcesz coś zmienić w 
przyszłości, musisz zacząć 
już dziś”. 
 
Mgr Thomas Reiter

PROJEKT

Przy wytwarzaniu naszych produktów, oprócz wydajności i funkcjo-
nalności, szczególną wagę przywiązujemy do atrakcyjnego wzor-
nictwa. Nasze systemy grzewcze doskonale pasują do ogólnego 
obrazu pomieszczeń mieszkalnych, budynków i otwartych prze-
strzeni, są niewidoczne lub można je zintegrować z architekturą 
jako elementy wystroju. Na przykład dzięki naszemu promienniko-
wi podczerwieni LAVA® DYL 2.0 możesz stworzyć wyjątkową scenę 
- ciepło i wspomnienia w jednym. Przytulność w Twojej przestrzeni 
życiowej jest głównym celem naszej pracy. Ograniczenia architek-
toniczne eliminowane są dzięki indywidualnym opcjom projekto-
wym, produkcji na zamówienie oraz różnorodnym obszarom zasto-
sowania naszych produktów.

INNOWACYJNOŚĆ

Peter Reiter, założyciel firmy, zawsze zasługiwał na swoje miano. 
Był prawdziwym pionierem w dziedzinie elektrycznych systemów 
grzewczych. Owocem jego pracy są liczne patenty. Na przykład 
pierwsza europejska cienkowarstwowa mata grzewcza została 
wyprodukowana właśnie przez naszą firmę. Jego syn i następca, 
Thomas Reiter, również stale pracuje nad rozwojem naszych pro-
duktów i aktywnie angażuje się w promowanie elektrycznych sys-
temów grzewczych. Stąd ETHERMA była także współzałożycielem 
IG Infrarot, a innowacyjność w zakresie systemów ogrzewania
podłogowego i na podczerwień charakteryzuje naszą firmę do 
dziś. ETHERMA tworzy rozwiązania kompleksowe z produktów 
dostosowanych do potrzeb klienta.

Myślimy przyszłościowo od ponad 40 lat.

Nasze ogrzewanie to prawdziwe arcydzieło.



JAKOŚĆ

Od ponad 40 lat reprezentujemy najwyższy standard w uczciwych 
cenach, aby każdego dnia sprostać naszym i Państwa wymaga-
niom, opracowujemy i wytwarzamy nasze produkty ETHERMA z 
 materiałów najwyższej jakości w Austrii – naszym rodzinnym  kraju. 
W dwóch zakładach produkcyjnych w Salzburgu nasze produkty 
wytwarzane są zgodnie z najwyższymi, międzynarodowymi stan-
dardami, poddawane kontroli jakości przez naszych ekspertów 
oraz przygotowywane z dużą uwagą i starannością do transportu 
do Twojego domu.

Regionalna produkcja – międzynarodowe standardy.

SERWIS

Pomożemy Ci od bezpłatnej konsultacji i planowania do instalacji 
nowego systemu grzewczego. W tym czasie służymy nie tylko radą 
naszych wyspecjalizowanych dealerów, ale również chętnie będzie-
my osobiście przy Tobie i zapewnimy Ci bezpośrednie wsparcie. 
Nasi pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szko-
leń zawodowych poświęcą swój czas na rozwiązanie Państwa pro-
blemów. Masz pytania dotyczące elektrycznych systemów grzew-
czych? Mamy odpowiedź. Nie wahaj się z nami skontaktować. Z 
nami doskonała obsługa nie kończy się w momencie sprzedaży 
produktu. Z ETHERMA zyskasz niezawodnego, lojalnego partnera.

Jako klient jesteś częścią naszej rodziny.



OGRZEWANIE PODŁOGOWE OGRZEWANIE ŚCIENNE

OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE

 + Optymalna mata do każdej podłogi    
(płytki, parkiet, jastrych itp.)

 + Dostępna również w kompletnym zestawie ze sterownikiem   
i akcesoriami

 + Reaguje znacznie szybciej niż wodne systemy ogrzewania 
podłogowego

 + Bardzo silne promieniowanie cieplne skierowane do przodu 
 + Szeroki zakres wyjść
 + Do ścian, sufitów i instalacji integralnych
 + Szeroki zakres opcji sterowania
 + Jakość „Made in Austria”.

 + Harmonijne wnętrza dzięki systemom grzewczym   
zintegrowanym w ścianie

 + Przyjemne ciepło promieniowania podczerwonego
 + Zapobiega zawilgoceniu ścian i rozwojowi pleśni

 + Szybkie frontowe rozprowadzanie ciepła 
 + Niższe koszty zakupu
 + Brak osadów węglowych i przebarwień ścian
 + Doskonałe jako dodatkowe ogrzewanie

OGRZEWANIE I PROMIENNIKI NA 
PODCZERWIEŃ



OGRZEWANIE NA OTWARTYM 
POWIETRZU

OCHRONA 
PRZECIWZAMROŻENIOWA

TECHNOLOGIA STEROWANIA

 + Planowanie i produkcja zorientowane na projekt
 + Szybka, zautomatyzowana reakcja ogrzewania
 + Brak zagrożenia ze strony gołoledzi lub śniegu
 + Brak uszkodzeń spowodowanych agresywną solą
 + Oszczędność kosztów operacyjnych

 + Precyzyjna kontrola minimalizuje koszty eksploatacji
 + Bardzo łatwe w obsłudze termostaty
 + W pełni zautomatyzowane sterowanie rozwiązaniami  

chroniącymi przed zamarzaniem
 + Termostaty są gotowe do ekoprojektu LOT20

 + Planowanie i produkcja zorientowane na projekt
 + Szybka, zautomatyzowana reakcja ogrzewania
 + Brak uszkodzeń spowodowanych mrozem i lodem
 + Chroni przed soplami lodu i problemami elektrostatycznymi 

na dachach

CIEPŁA WODA

 + Prosta wymiana starych urządzeń
 + Zdecentralizowane przygotowanie ciepłej wody za pomocą 

małego zasobnika lub przepływowego podgrzewacza wody
 + Centralne ogrzewanie wody za pomocą pompy ciepła dla 

gospodarstwa domowego



KACPERSKY Sp. z o.o.
Dystrybutorzy
ul. Truflowa 40
62-080 LUSOWO

Tel.: +48 603 888 036
www.kacpersky.eu
biuro@kacpersky.eu

ETHERMA NA MIARĘ
Indywidualne rozwiązania to nasza tradycja.

Indywidualność definiuje nasze życie – dlaczego więc nasze systemy grzewcze 
miałyby być inne? Dlatego ETHERMA jest jednym z nielicznych producentów  
oferujących indywidualne rozwiązania grzewcze w następujących obszarach:

+  Ogrzewanie podłogowe zapewniające doskonały technicznie, prosty i szybki  
 montaż, nawet w nietypowych warunkach architektonicznych
+  Rozwiązania ogrzewania na podczerwień o indywidualnym stylu
+  Indywidualnie zaplanowane i wykonane ogrzewanie powierzchniowe    
 na zewnątrz i na dachu
+ Ogrzewanie rynnowe dachu produkowane w zakładzie

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16 
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
www.etherma.com
office@etherma.com


