WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD GRZAŁKI…
W 1924 r. Dr Theodor Stiebel konstruuje pierwszą elektryczną grzałkę zanurzeniową. 5 maja zakłada przedsiębiorstwo „Dr. Theodor
Stiebel ELTRON” w Berlinie. Pierwszy mały ogrzewacz przepływowy posiada moc 1.000 watów i wówczas rewolucyjną 2-stopniową technikę regulacji. Urządzenie – jako pierwsze w Niemczech – otrzymuje certyfikat VDE. Dziś przedsiębiorstwo STIEBEL ELTRON dostarcza
na polski rynek komfortowe ogrzewacze wody: począwszy od sterowanych i regulowanych w pełni elektronicznie a skończywszy na hydraulicznie sterowanych, małych, jednopunktowych ogrzewaczach wody. Wszystkie posiadają wspólne cechy: wysoką jakość zastosowanych
komponentów, niezawodną konstrukcję oraz oryginalny, charakterystyczny dla marki STIEBEL ELTRON wygląd, idealnie komponujący się
z każdym wystrojem łazienki czy kuchni.

Przepływowe ogrzewacze wody
Bardzo wysoka sprawność elektronicznych ogrzewaczy oraz możliwość podłączenia kilku punktów poboru wody do jednego urządzenia oszczędza energię i obniża
koszty inwestycyjnych. Elektroniczne ogrzewacze przepływowe nowej generacji
posiadają możliwość wyboru mocy grzewczej 18, 21 lub 24 kW w jednym urządzeniu. Jest to moc przełączalna w zależności od potrzeb Użytkownika. Najbardziej
zaawansowane technologicznie modele są sterowane mikroprocesorem, utrzymując temperaturę wypływającej wody z dokładnością do 0,5°C, niezależnie od ewentualnych zmian wielkości przepływu wody. Wszystkie urządzenia spełniają najwyższe
normy jakościowe i funkcjonalne. Oryginalne wzornictwo, wysoka klasa ogrzewaczy
i niezawodność została już trzykrotnie wyróżniona Laurami Klienta i Konsumenta
w niezależnym badaniu przeprowadzanym rokrocznie przez Instytut Galloupa.
W 2010 roku ogrzewacze STIEBEL ELTRON zostały wyróżnione GRAND PRIX
2010.
Pojemnościowe ogrzewacze wody 5-150 litrów
Oferta obejmuje zarówno ekskluzywne, w pełni elektroniczne urządzenia wyposażone w wyświetlacze LCD, jak również proste i estetyczne ogrzewacze z powodzeniem spełniające swoje funkcje w kuchniach czy łazienkach. Szczególnym powo-

dzeniem cieszą się bezciśnieniowe ogrzewacze pojemnościowe 5-15 litrów. Model
SNU-SLi został wyposażony dodatkowo w funkcję zabezpieczenia przed kapaniem
wody (antitropf) oraz funkcję zabezpieczenia przed stratami temperatury poprzez
armaturę (thermostop).
Urządzenia gotujące wodę
Idealny produkt wszędzie tam, gdzie jest potrzebna gotująca się woda. Urządzenia
do gotowania wody, zwane popularnie warnikami przygotowują ciepłą, dostarczając
jednocześnie jednorazowo aż 5 litrów wrzątku! Doskonale spełniają funkcje pojemnościowego ogrzewacza wody w kuchni. Standardowo są wyposażone w trzyzaworową armaturę mosiężną. Z powodzeniem sprawdzają się na działkach, w domkach
letniskowych, w biurach, jak również w małej gastronomii.
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