
Długoletnie doświadczenie i kompetencja, jak również myśle-
nie o  kompletnych systemach są wizerunkiem naszej firmy. 
Nasi klienci są dla nas najważniejsi. Wspólnie tworzymy spe-
cyficzne rozwiązania, które zawsze kształtowane są w oparciu 
o daleko idące spojrzenie w przyszłość. 

Jesteśmy specjalistami w zakresie zdecentralizowanego roz-
działu ciepła, centralnego i zdecentralizowanego ogrzewan-
ia wody pitnej, stacji wymiany ciepła, stacji solarnych, stacji 
specjalnych według życzenia klienta i innych systemów, które 
mają do czynienia z  wymianą ciepła, przetwarzaniem i pod-
ziałem ciepła.

Delta Systemtechnik po wieloletnim okresie rozwoju stworzyła 
oparty o stronę internetową system monitorowania Cocpit 
360. Dzięki temu urządzeniu widać odpływy energii z budynku. 
Dzięki transparentnej obserwacji i analizie następuje kontrola 
instalacji. Dopiero wtedy mogą być podjęte konkretne działa-
nia zmierzające do oszczędności energii.         

Nasze produkty na całym świecie znajdują zastosowanie 
w istnie ją cym, jak również w nowym budownictwie w instalac-
jach centralnego ogrzewania i instalacjach sanitarnych. 

Przy tym liczymy inteligentnie wszystkie możliwe źródła ciepła, 
jak na przykład pompy ciepła, biomasy, układy skojarzone 
(BHKW), układy solarne, kotły gazowe i olejowe, i wiele innych. 
Paleta produktów jest stale optymalizowana i rozwijana.

Firma Delta Systemtechnik GmbH dysponuje częściami zami-
ennymi dla wszystkich produktów. Delta Systemtechnik GmbH 
kładzie nacisk na jakość, bezpieczeństwo a przede wszystkim 
na trwałość. Jednocześnie stawia na przejrzystość, szczerość 
i otwartość. Filozofia ta obejmuje również politykę zakupów 
i sprzedaży.

Jeżeli chodzi o pochodzenie elementów zakupowych i produk-
tów, które są specjalnie dla firmy Delta Systemtechnik GmbH 
produkowane, istnieją wyjątkowe kontakty handlowe z dobrze 
znanymi producentami. „Made in Germany” – w porównaniu do 
naszej konkurencji produkujemy wyłącznie w Niemczech.  

Szczegółowa filozofia firmy, jak również dalsze dane i fakty są 
zawsze do Państwa dyspozycji na naszej stronie internetowej. 
W przypadku pytań i objaśnień chętnie pomożemy Państwu 
lub Państwa klientom. Zapraszamy do nawiązania kontaktu.
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Delta Systemtechnik GmbH jest wiodącym przedsiębiorstwem w badaniu i rozwoju, 
trwałych, wydajnych, modułowych systemów rozdziału energii i systemów 
oszczędzania energii, z bezpośrednio wiążącą się z tym produkcją.

www.thermic.pl
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Produkty:

stacje mieszkaniowe

stacje do przygotowania c.w.u

stacje solarne

moduły WP

moduły BHKW

Cocpit 360

produkcja dla partnerów OEM

Produkcja:

Podstawowe dane o firmie:

Powstanie firmy:  01 kwietnia 2004

Zarząd:  Thomas Geck

Ilość pracowników:  do 75 pracowników

Powierzchnia biurowa:  650 m2

Powierzchnia produkcji:  4000 m2

Produkcja:  50 000 stacji na rok 


