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Deska tarasowa Gamrat 
z kompozytu drewna to inno-
wacyjny produkt, który łączy 
w  sobie piękno naturalnego 
drewna z  właściwościami 
tworzyw sztucznych (PVC). 
Połączenie zalet obu mate-
riałów w  jednym tworzywie 
gwarantuje to  co najlep-
sze – naturalny wygląd, jaki 
daje drewno oraz trwałość 
i  łatwość użytkowania dzię-
ki tworzywom sztucznym. 
Pełna odporność na  korozję, 

System tarasowy Gamrat 
– komfort i zadowolenie na długie lata

pleśnie i  grzyby oraz wygo-
da użytkowania, to zaledwie 
kilka zalet deski tarasowej 
Gamrat z  kompozytu drew-
na, która idealnie komponuje 
się z otoczeniem. Połączenie 
drewna z tworzywem sztucz-
nym gwarantuje powstanie 
trwałego materiału, odpor-
nego na wodę i zmienne wa-
runki atmosferyczne, który 
pozwoli cieszyć się z  pięk-
na i  funkcjonalności tarasu 
przez długi czas. 

Gamrat S.A. 
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło
tel. +48 13 491 6000
fax. +48 13 491 5094
gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl

Na międzynarodowych tar-
gach ISH, marka alpha inno-
tec zaprezentowała rodzinę 
pomp gruntowych alterra.
W  skład linii alpha innotec 
alterra wchodzą trzy serie 
produktów: podstawowa 
SW, kompaktowa SWC oraz 
WZS, dedykowana wymaga-
jącym klientom. Pompy cha-
rakteryzuje wysoka wydaj-
ność energetyczna (osiągają 
COP na  poziomie nawet 5,09 
przy B0/W35), która pozwala 
na wyższą efektywność przy 

Alterra - seria pomp ciepła marki alpha innotec
mniejszym zużyciu ener-
gii. Co więcej, pompy mogą 
pracować zarówno w  trybie 
grzania jak i   chłodzenia, 
dzięki czemu sprawdzą się 
podczas mroźnej zimy i gorą-
cego lata. Urządzeniami z ro-
dziny alterra można zarzą-
dzać za pomocą regulatora 
LUXTRONIK, 
strony www lub 
aplikacji na  te-
lefon komórko-
wy (tzw. alpha 
app)

Przedsiębiorstwo 
"Hydro-tech" Konin
ul. Zakładowa 4D
62-510 Konin 
tel.:63 245 34 79
fax: 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
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strony www lub 
aplikacji na  te-
lefon komórko-
wy (tzw. alpha 

KAN-therm Smart to łatwy w ob-
słudze i energooszczędny system 
sterowania komfortem cieplnym 
w  budynku. Dzięki podłączeniu 
do sieci internet daje możliwość 
obsługi z każdego miejsca na zie-
mi – za pomocą laptopa, tabletu 
czy smartfona. Unikalna i  inteli-
gentna funkcja „SMART Start”, 
automatycznego uczenia się 
przez system specyfiki budynku 
i  czasowego obniżania tempera-
tury gwarantuje wysoką energo-

KAN-therm Smart Inteligentna bezprzewodowa 
automatyka sterująca ogrzewaniem podłogowym

oszczędność i  oszczędności (na-
wet do 20% zmniejszone zużycie 
energii cieplnej). Kompatybilność 
z  dodatkowymi urządzeniami 
i systemami w budynku gwaran-
tuje uzyskanie efektu prawdziwie 
inteligentnego domu.
W skład systemu wchodzą:
•  wielofunkcyjne, bezprzewodowe 

listwy elektryczne z możliwością 
podłączenia do Internetu oraz 
wyposażone w gniazda microSD

•  eleganckie, intuicyjne w obsłu-

dze bezprzewodowe termosta-
ty pokojowe z wyświetlaczem 
LCD

•  niezawodne, energooszczędne 
siłowniki termoelektryczne.

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200
fax 85 74 99 201
e-mail: kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com 
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