Autoryzowany Serwis Firmowy
Numer umowy serwisowej 506

Autoryzowany Serwis Firmowy Termet Rzeszów, prowadzony przez firmę Bafomet powstał w
Rzeszowie, przy ul. Sadowej 3 na początku 2007 roku, w odpowiedzi na dużą sprzedaż
i zapotrzebowanie rynku na nowoczesny, fachowy, błyskawicznie reagujący serwis gazowych urządzeń
grzewczych. Wcześniej zdobyte doświadczenie przy naprawach i serwisowaniu kotłów i piecyków
gazowych, oraz sprawny, dobrze przeszkolony zespół pracowników pozwolił spełnić oczekiwania
naszych klientów. Obecnie możemy zaproponować kompleksowe usługi związane z ogrzewaniem
i klimatyzacją.
Zastanawiasz się jaki kupić kocioł ? Jaki kupić piecyk gazowy ? Gdzie kupić tanio, z pełną gwarancją ?
Kiedy zrobić przegląd kotła czy piecyka ? Pomożemy Ci w doborze optymalnego rozwiązania, takiego,
które pozwoli Ci oszczędzić na rachunkach. Nasz przedstawiciel może udać się na planowane miejsce
montażu kotła i nie tylko na podstawie planu budynku, ale na podstawie wizyty i rozmowy o Państwa
indywidualnych potrzebach dobierze najlepsze rozwiązanie grzewcze.
Doradzimy, czy kocioł kondensacyjny jest optymalnym rozwiązaniem, czy jego zastosowanie się
zwróci, czy zastosować kocioł z zamkniętą lub otwarta komorą spalania. Doskonale znamy wady
i zalety wszelkich rozwiązań, ponieważ od wielu lat zajmujemy się sprzedażą kotłow Termet, Junkers
i Ariston, a od 2007 roku, jako Autoryzowany Serwis Firmowy, serwisujemy i naprawiamy kotły
i przepływowe podgrzewacze gazowe Termet.
Kupując u nas kocioł gazowy, masz pewność, że kocioł będzie oszczędny, a poprzez naszą opiekę
serwiową, sprawny zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.
Nasza specjalność to:
• Pomoc przy doborze kotła,
• sprzedaż w najniższej możliwie cenie
• montaż
• odbiór,
• przegląd zerowy,
• przegląd okresowy,
• naprawy gwarancyjne – 3 lata gwarancji – przy wykonywaniu przeglądów okresowych
• naprawy pogwarancyjne
Tym samym zapewniamy kompleksową obsługę oraz pełną opiekę nad kotłem czy piecykiem gazowym
Termet - Sprzedaż, montaż, przegląd, naprawa.
Dajemy gwarancję. Dajemy pewność.
Ponadto zajmujemy się:
• sprzedażą kotłów Ariston, Unical, Junkers, ACV
• sprzedążą elektrycznych podgrzewaczy przepływowych SIEMENS, KOSPEL
• sprzedażą podgrzewaczy pojemnościowych, gazowych i elektrycznych, bojlerów Ariston,
American, Termica wyposażonych w dodatkowe wężownice dla m.in. systemów solarnych
• sprzedaż i montaż sterowników kotłów, programatorów Auraton, Salus
• sprzedażą pomp obiegowych i głębinowych LFP Leszno, Hydro-Vacuum, Wilo i Grundfos
• sprzedaż części zamiennych do kotłów i piecyków Termet, nawet starszych modeli typu: Termet
PG-6, PG-4, 0089, G-17, G-17-10, G17-11, G-17-20, G-17-21, G17-30, G-8,7-21, G-8,7-22,
GCO-19.8-04, GCO-19.8-04/E, GCO-21-01, GCO-21-02, GCO-20/17.01, GCO-20/17.02, GCO29-06, GCO-29-06/E, GCO-10-15, GCO-20-00, GCO-DP-13-10, GCO-DP-21-23, GCO-DP-2926, GCO-DP-21-13, GCO-DP-21-03, GCO-DZ-21-03, GCO-DP-29-36, GCO-22-00, GCO-29-16
oraz wszystkich kotłów obecnie produkowanych typu MiniMax, MiniMax Dynamic, MiniMax
Elegance, MiniTerm, Miniterm Elegance, UniCO, UniCO Elegance i wszystkich kotłów
z zamkniętą komorą spalania – turbo. Sprzedaż nagrzewnic – wymienników ciepła – do
wszystkich kotłow Termet, dostaniesz u nas nawet – wężownica PG6, nagrzewnica PG4
• Sprzedaż systemów spalinowych do kotłów turbo i kondensacyjnych w wersji 80/125 i 60/100
oraz pojedynczych o średnicy 80mm
• Wykonujemy oceny techniczne i weryfikacje urządzeń gazowych i elektrycznych

Wykonujemy takżey odkamienianie nagrzewnic, wężownic, wymienników ciepła oraz innych układów
kotła narażonych na osad wapienny, czyszczenie piecyków, kotłów i bojlerów z sadzy, niezbędne
regulacje i konserwację.
Diagnozujemy i usuwamy przyczynę usterki oraz usterkę, co gwarantuje dalszą bezawaryjną prace
kotła.
Kocioł na LPG.
U nas możliwe jest także przebrojenie kotła czy piecyka na inny rodzaj gazu. Chcesz zasilać swój
kocioł gazem płynnym propan-butan? Nie mam problemu, przebroimy Twój kocioł, tak aby pracował na
gazie płynnym. Jeśli posiadasz kocioł na gaz płynny, propan butan, możemy przystosować go do
spalania innego rodzaju gazu, na gaz ziemny wysokometanowy E - dawniej GZ-50, gaz ziemny
zaazotowany typu Ls ,dawniej GZ-35, gaz ziemny zaazotowany typu Lw ,dawniej GZ-41,5
Czy warto robić przegląd kotła ?
Na to pytanie odpowiedź może być tylko jedna – tak warto, a dlaczego?
Przebieg kotła
Wbrew pozorom kocioł gazowy pracuje w naszym klimacie, dla zapewnienia ogrzewania, prawie pół
roku. Przez ten czas - sezon grzewczy - w małym domu zużycie gazu może wynosić około 900m3
gazu. Na takiej ilości gazu ziemnego samochód osobowy przejechał by ponad 14 000 km. To już czas
na przegląd. Patrząc natomiast na czas, przez jaki w zimie pracuje kocioł, sięga on średnio 2000
godzin. W tym czasie samochód , poruszający się z prędkością śrenią 60 km/h przejechał by... 120 000
km. No już naprawdę dużo, nawet na dobry samochód. A to tylko jeden z powodów, dla których warto
robić przeglądy.
Czad – cichy morderca
To kolejny powód, dla którego przegląd kotła staje się niezbędny. Patrząc na to, ile „przebiegu” kocioł
osiągnął przez zimę, warto aby sprawdzić czy wszystkow w nim jest w porządku, Czy działają
zabezpieczenia przeciwwypływowe gazu, chroniące nas przed wybuchem, czy działają zabezpieczenia
przed cofaniem spalin, chroniące nas przed tak groźnym tlenkiem węgla, nazywanym cichym mordercą
– dlaczego? Ponieważ jest to gaz bez zapachu i bez smaku. Nie jesteśmy bez specjalistycznych
przyrządów stwierdzić, czy gaz ten się nie wydobywa z piecyka czy kotła. To kolejny powód, dla którego
warto raz na rok zrobić przegląd swojego kotła. Bezpieczeństwo.
Ekonomia
Kocioł, który ma wszystkie elementy sprawne i czyste potrafi spalić o 20% gazu mniej. Sporo.
Przeliczając na złotówki, miesieczna oszczędność może wynosić nawet 120 zł w średnim domku.
W sezonie grzewczym możemy zaoszczędzić nawet 500 zł, a to już nie mała suma.
Niespodziewana awaria
Z badań wynika, iż regularnie serwisowane kotły są mniej awaryjne, a usuwanie usterek jest tańsze.
Ponadto można zapobiegać powstaniu większości usterek kotła, wymieniając wcześniej zużyte części.
Tym samym zapobiegniemy niespodziewanej awarii
Przepisy prawne
Obowiązujące przepisy prawne obligują do corocznych przeglądów urządzeń gazowych.

Zapraszamy na naszą stronę internetową Serwis Termet oraz na stronę firmy Bafomet, właściciela
Autoryzowanego Serwisu Firmowego Termet w Rzeszowie.

Kontakt:
Autoryzowany Serwis Firmowy Termet w Rzeszowie - Salon sprzedaży kotłow Termet
ul. Sadowa 3
35-301 Rzeszów
telefon +48 17 85 26 666 oraz +48 601 296 666

