Zaprojektuj...

wyjazd w Alpy!
nowa edycja 2022
termin wyjazdu: grudzień 2022
program dla projektantów
instalacji grzewczych

SYSTEMY KOMINOWE

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny
Zapraszamy na wyjazd szkoleniowo-integracyjny
projektantów instalacji grzewczych ELCO, MK Systemy
Kominowe oraz produktów firmy Caleffi Hydronic
Solutions.
Termin wyjazdu:
grudzień 2022

SYSTEMY KOMINOWE

Zapraszamy 30 najlepszych projektantów, którzy umieszczą
w projektach urządzenia o najwyższej łącznej wartości
katalogowej: kotły ELCO, systemy kominowe MK oraz produkty
Caleffi.

Jak zgłosić projekt ?
1. Przez handlowca ELCO, MK Systemy Kominowe lub Caleffi.
Dane kontaktowe znajdziesz na:
www.elco.com.pl | www.mkzary.pl | www.caleffi.com
2. Prześlij mailem zgłoszenie do programu oraz skan pierwszej strony
projektu wraz ze schematem kotłowni na adres:
marketing@mkzary.pl
Czas trwania programu: 4.04.2022 - 31.10.2022 r. Zapraszamy!

Zapewniamy: 5-dniowy pobyt w hotelu w atrakcyjnej
lokalizacji, ze śniadaniem i obiadokolacją, dojazd na
miejsce pobytu.
Planowany termin wyjazdu pomiędzy 4, a 19 grudnia
2022 r. Dokładne miejsce zostanie określone
2 miesiące wcześniej.

Minimalna wartość urządzeń aby zakwalifikować się na wyjazd
to:
• instalacja grzewcza oparta na urządzeniach marki ELCO
wartości cenach katalogowych 120 000 zł netto (tym co
najmniej 2 kotły stojące lub 2 pompy ciepła)
• lub dla nowych uczestników schemat instalacji grzewczej
opartej na urządzeniach marki Elco wartości cenach
katalogowych 80 000 zł netto (tym co najmniej jeden kocioł
stojący lub pompa ciepła)
lub
• schematy odprowadzenia spalin systemowymi rozwiązaniami
MK Sp. z o.o. o wartości w cenach katalogowych nie mniejszej
niż 96 000 zł netto
lub
• schematy instalacji grzewczej opartej na urządzeniach marki
Caleffi Hydronic Solutions o wartości w cenach katalogowych
nie mniejszej niż 50 000 zł netto
bądź też
• schematy instalacji grzewczej opartej na kotłach marki ELCO
wraz z odprowadzeniem spalin systemowymi rozwiązaniami MK
Sp. z o.o. oraz produktami marki Caleffi o łącznej wartości w
cenach katalogowych nie mniejszej niż 180 000 zł netto

Dla kotłów ELCO zalecamy indywidualnie dopasowane
i obliczone systemy kominowe MK oraz separację
zanieczyszczeń i powietrza firmy Caleffi Hydronic Solutions
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Elco Heating Solutions
Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
www.elco.com.pl
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SYSTEMY
KOMINOWE
MK Sp.
z o.o.

Kadłubia, ul. Kominowa 5
68-200 Żary
www.mkzary.pl

Caleffi Poland Sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 5
30-633 Kraków
www.caleffi.com
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