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CARES PREMIUM

KOMBINÁLT ÜZEMŰ KONDENZÁCIÓS FALIKAZÁN

FŰTÉS | MELEGVÍZ | MEGÚJULÓ ENERGIA

80 ÉV NÖVEKEDÉS –
AZ INNOVÁCIÓ NYOMÁBAN

Sok-sok éve, világszerte családok milliói
szavaznak bizalmat az Ariston márkának,
hogy javítsa életminőségüket, és egyszerűbbé
tegye mindennapjaikat.
/ NAPJAINKBAN
Az Ariston a fűtéstechnika terén világszerte – jelenleg több mint 150 országban – az egyik piacvezető márka.

/ AZ 1960–1980-as ÉVEKBEN
Megszületik az Ariston márka, amely megkezdi az elektromos vízmelegítők gyártását. A 80-as években az Ariston
megszilárdítja piacvezető szerepét a vízmelegítők terén, és megkezdi a kazánok gyártását.
/ 1930
Aristide Merloni megalapítja az „Industrie Merloni” vállalatot az olaszországi Marche tartományban,
és mérlegek gyártásába kezd.
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A VALÓDI
KÉNYELEMHEZ
TÖKÉLETES
HŐMÉRSÉKLET
KELL

Folyamatosan fejlődünk; odaadással és szenvedéllyel dolgozunk, s a legapróbb részletek
sem kerülik el a figyelmünket.
Hisszük, hogy a technológiák, az energia-hatékonyságunk és termékeink formatervezése
egyaránt értékes, mert készülékeink javítják vásárlóink életminőségét.
Ez inspirációnk forrása, s ez vezet bennünket jövő felé, amelyet a fenntartható és intelligens
kényelem – no és sajátos, olaszos dizájnunk – tesz a lehető legkellemesebbé.

TUDJUK, HOGY MINDENKI
ÉS MINDEN SZÁMÁRA LÉTEZIK
IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET.
MI EZEN DOLGOZUNK.
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TELJES KONDENZÁCIÓ, TELJES KÉNYELEM
ÚJ

Az Ariston töretlenül hisz a folyamatos innovációban és fejlődésben; ezért
fejlesztette ki az Ariston a Cares Premium új, kondenzációs falikazánt, amely
egyaránt kielégíti a felhasználók és a szerelők elvárásait.

ENERGIAHATÉKONYSÁG
Az Aristonnak mindig is sikerült megoldania, hogy összeegyeztesse
a kényelem és az energiahatékonyság elvárásait, s mindkettőnek
megfeleljen. A kutatómunkánkat meghatározó két pillér, hogy magas
hatásfokú készülékeket állítsunk elő, és kompromisszumok nélkül
törekedjünk a felhasználó kényelmére.
A környezetvédelem és felhasználó szolgálata vezet bennünket
a termékfejlesztés útján – s erre a Cares Premium a legbeszédesebb
bizonyíték.
Az Ariston számára az energiahatékonyság nemcsak környezetünk tiszteletét,
védelmét jelenti, hanem egyben a felhasználó pénztárcájának tiszteletét is.
Ez az oka, amiért az Ariston folytatja kutatómunkáját a teljes és a valós
kondenzációs technológiák terén, amelyek 35 százalékos energiamegtakarítást tesznek lehetővé egy hagyományos kazánhoz képest,
és több mint 7 százalékos energia-megtakarítást egy félkondenzációs
kazánhoz mérten.

Ariston:
Energiatakarékos
fűtésrendszerek,
mindig az Ön
szolgálatában.
AKÁR

+35%

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS*
ÉS ENNYIVEL KEDVEZŐBB
GÁZSZÁMLA
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TELJES MEGBÍZHATÓSÁG
ÉS KIVÁLÓ MINŐSÉG
ÚJ

NÁLUNK A MINŐSÉG AZ ELSŐ
Az új Cares Premium további lépést tesz a minőség javítása terén: megújult belső
elrendezése – az összetevők optimális helyzete – folytán a készülék masszívabbá
vált, s élettartama megnyúlt.
Új belső elrendezésének hála, a szerelők és a felhasználók egyaránt elnyerik, amire
leginkább szükségük van: az előbbiek munkája leegyszerűsödött, az utóbbiaknak a
jövőben még kevesebb fenntartási költséget kell viselniük.
Ez egyfelől annak köszönhető, hogy az összes alkatrészhez frontálisan, közvetlenül
hozzáférhetünk; másfelől az új belső elrendezésből fakad, amely kifejezetten
a szerelők igényeit tükrözi.
Minden egyes Ariston kazánnak 155 szigorú minőségi vizsgálaton kell átesnie
a legyártása során. A Cares Premiumot ráadásul további 11 000 órán keresztül
teszteltük a legnehezebb munkakörülmények között, hogy nagyobb fokú
megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosítsunk.

ESZTÉTIKAI ÉS KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG
Az új Cares Premiumot LCD-kijelzővel szereltük fel, amely könnyű használatot
biztosít vásárlóink szokásainak megfelelően, és kellemes használati élményt
nyújtva.
A Cares Premiumnak emellett az esztétikája is igen korszerű, elegáns és gondos,
tökéletesen illeszkedik minden otthoni környezethez, hogy vásárlóink akár
konyhájukba is felszereltethessék.
A Cares Premium igen vonzó és élvezetes formatervezése révén is rámutat,
hogyan kíván az Ariston gondoskodni az ügyfeleiről: innovatív, hatékony,
könnyen használható és olaszos formatervezésű termékekkel.

155

SZIGORÚ
MINŐSÉGPRÓBA

Akár 35% -os energia-megtakarítás*, egy 10 éves, hagyományos
kazánhoz képest
Új hőcserélő a nagyfokú ellenállás és hosszú élettartam érdekében
Egyszerű és könnyen használható, LCD-kijelzős kezelőszerv
Egyszerű és gyors karbantartás

Zajmentes készülék
Kis mérete folytán könnyen elhelyezhető
Egyedi olasz formatervezés

* Egy tízéves, hagyományos kazán
és a Cares Premium összehasonlítása
alapján.
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Kombinált üzemű, kondenzációs falikazán LCD kijelzővel
ENERGIAHATÉKONYSÁG
t,POEFO[ÈDJØTUFDIOPMØHJÈKBSÏWÏO
B$BSFT1SFNJVNBLÈSPT
FOFSHJBNFHUBLBSÓUÈTUoÏTFOOZJ
WFMLFEWF[ƞCCHÈ[T[ÈNMÈUoUFT[
MFIFUƞWÏFHZÏWFT IBHZPNÈ
OZPTLB[ÈOOBMÚTT[FWFUWF
t"$BSFT1SFNJVNÈMUBMBMLBMNB[PUU
UÏOZMFHFT UFMKFTLPOEFO[ÈDJØT
UFDIOPMØHJBBLÈSFOFSHJBNFH
UBLBSÓUÈTUJTMFIFUƞWÏUFT[FHZGÏM
LPOEFO[ÈDJØTLB[ÈOOBMÚTT[FWFU
WF

DESIGN ÉS TECHNOLÓGIA
t"$BSFT1SFNJVNWPO[Ø FT[UÏ
UJLVTLÏT[àMÏLUFMKFTFHÏT[ÏCFO
0MBT[PST[ÈHCBOLÏT[àMU ÏT
FHZFEJGPSNBUFSWF[ƞJIBHZP
NÈOZUUFTUFTÓUNFH
t"[ÞK-$%LJKFM[ƞDÏMKB IPHZB
LÏT[àMÏLIBT[OÈMBUBBMFIFUƞ
MFHFHZT[FSƺCCMFHZFOBLB
[ÈONJOEFOSÏT[MFUSFLJUFSKFEƞ
LF[FMÏTÏUMFIFUƞWÏUFT[J NJLÚ[
CFOB[à[FNFMÏTSFWPOBULP[Ø
BEBUPLBUNFHKFMFOÓUJ
t"LPNQBLU GBMSBT[FSFMIFUƞ
LPOEFO[ÈDJØTLB[ÈOUFMKFT
NÏSUÏLCFOÞKSBUFSWF[FUU ÞK
CFMTƞFMSFOEF[ÏTFMFFHZT[FSƺTÓUJ
ÏTNFHHZPSTÓUKBBLÏT[àMÏL
CFT[FSFMÏTÏUÏTLBSCBOUBS
UÈTÈU F[ÈMUBMJTDTÚLLFOUJB[
JEƞBSÈOZPTBOT[ÈNPMULBSCBOUBS
UÈTJLÚMUTÏHFLFU

„A” osztály
★★★★ hatékonyság
komfort funkció
+35% megtakarítás
NOx5 osztály
kiemelten biztonságos
IPX5D elektromos
védettség

Teljes kondenzáció,
teljes komfort
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24 FF

JELENTŐS
MEGTAKARÍTÁS

KOMFORT
t"IBT[OÈMBUJNFMFHWÓ[IƞDTFSÏMƞT[BWBUPMKB IPHZ
BNFMFHWÓ[B[POOBMFMÏSIFUƞMFHZFO
t"[JEƞLBQDTPMØTUFSNPT[UÈUUBMLÚOOZFOÏTQPO
UPTBOB[JHÏOZFJOFLNFHGFMFMƞFOÈMMÓUIBUKBCFB
T[PCBIƞNÏSTÏLMFUFU
t"NFHOÚWFMUUÈHVMÈTJUBSUÈMZÏTB[PQUJNBMJ[ÈMU
HFPNFUSJÈKÞIƞDTFSÏMƞBLB[ÈOUOBHZUFSàMFUFL
GFMGƺUÏTÏSFJTBMLBMNBTTÈUFT[JL

MASSZÍV
KIALAKÍTÁS

KÖNNYEN
HASZNÁLHATÓ
LCD-KIJELZŐ

EGYSZERŰEN
BEÉPÍTHETŐ

ZAJMENTES

KOMPAKT
MÉRET

MINŐSÉG
t"[ÞKCFMTƞGÏNT[FSLF[FUSÏWÏOB$BSFT1SFNJVN
NÏHFMMFOÈMMØCC TÓHZFHZCFOIPTT[BCCÏMFUUBSUB
NÞÏTBPTBONBTT[ÓWGFMÏQÓUÏTUCJ[UPTÓU
t"$BSFT1SFNJVNNƺLÚEÏTÏUUFMKFTJHÏOZCFWÏUFM
NFMMFUU ØSÈOÈUWJ[THÈMUVL BMFHOFIF[FCC
NVOLBLÚSàMNÏOZFLLÚ[U IPHZCJ[UPTÓUTVLNBHB
TBCCGPLÞNFHCÓ[IBUØTÈHÈUÏTJEƞUÈMMØTÈHÈU WBMB
NJOULJFNFMLFEƞCCNJOƞTÏHJT[JOUKÏU
t.JOEFOFHZFT"SJTUPOLB[ÈOOBLT[JHPSÞ
NJOƞTÏHJQSØCÈOLFMMÈUNFOOJFBUFMKFTHZÈSUÈTJ
GPMZBNBUTPSÈO
t"WJTT[BUÏSƞGƺUÏTJÈHCFÏQÓUFUUT[ƺSƞJWÏEJLB
LB[ÈOUBWÓ[T[FOOZF[ƞEÏTFJOFLGFMIBMNP[ØEÈTÈ
UØMBMÏHUFMFOÓUƞGVOLDJØQFEJHNFHWÏEJBSFOE
T[FSUMFWFHƞTÚEÏTUƞM
t"MFUBQBEÈTHÈUMØNFHPMEÈTPLNFHBLBEÈMZP[[ÈL
BGBHZÈTUÏTBWÓ[LƞMFSBLØEÈTU BNJOFNDTBLB
GBMJLB[ÈOU IBOFNB[FHÏT[SFOET[FSUJTWÏEJ
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ENERGETIKAI TULAJDONSÁGOK
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Keringető szivattyú emelő magassága
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Osztott elvezetés
JELMAGYARÁZAT
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ARISTON TÁMOGATÁS
MINDIG ÖNNEL
ELSŐ OSZTÁLYÚ SZOLGÁLTATÁS
Az Ariston Thermo szolgáltatói modellje azt a célt szolgálja, hogy vállalatunk hatékonyan és professzionálisan lássa el
minden ügyfelét.
Az Ariston Márkaszervizek kiterjedt hálózata a világ minden táját átfogja. A vállalat munkatársai folyamatos és naprakész
képzésen mennek át, hogy a teljes termékskálán a legmagasabb szintű szakértelmet és technikai felkészültséget
nyújthassák. Az Ariston Thermo ezáltal minden ügyfelének gyors, hozzáértő és magasan képzett Szervizt biztosít,
amely minden ügyfél speciális igényeit kielégíti.
Tekintse meg a www.ariston.com/hu internetes oldalt, vagy hívja az 1 / 788 3747 számot, hogy az Önhöz legközelebb eső,
hivatalos szervizközpontot megtalálja!

EREDETI ARISTON THERMO ALKATRÉSZEK
Az eredeti ARISTON THERMO alkatrészeket úgy terveztük és teszteltük, hogy Ön a legjobb minőségű és a lehető
legmegbízhatóbb Ariston terméket vásárolhassa meg. Kizárólag eredeti összetevők használatával érhető el a rendszer
legjobb szabványos konfigurációja, amely a jogi és garanciális követelményeknek megfelel.
Ahhoz, hogy az Ön Ariston berendezése hatékonyan és biztonságosan üzemeljen, azt javasoljuk, hogy a készüléket
évenkénti rendszerességgel vizsgáltassa meg a szakszervizzel, és mindig új, eredeti Ariston Thermo alkatrészeket,
valamint az Ariston által a rendszertisztításhoz ajánlott termékeket alkalmazzon. Csak eredeti alkatrészek biztosítják
azt a kiemelkedő biztonsági szintet, amelyért az Ariston Thermo tervezői kezeskednek.

KAPCSOLAT


Keresse meg az Önhöz legközelebbi
szervizközpontunkat:

XXXBSJTUPODPNIV
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Ariston Thermo Hungária Kft.
#VEBQFTU )VOVUDB
5FM
'BY
www.ariston.com

