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Partnerzy promocji SponSor Strategiczny



*dotyczy pakietów
MAX PREMIUM i kotłów LUMEA

Za każde 1000 PLN netto wydane w sieci naszych hurtowni 
na asortyment Partnerów Promocji otrzymasz:

Klub Instalatora
Dla Kogo Przeznaczony jest Program?
Do „Klubu Instalatora” może przystąpić każdy podmiot prowa-
dzący działalność gospodarczą. Z programu nie mogą skorzystać 
osoby fizyczne.

o co choDzi?
Uczestnicy zbierają punkty – „Maxy” za zakup produktów naszych 
partnerów w hurtowniach sieci „Unimax”, które mogą wymieniać 
na atrakcyjne nagrody i wycieczki.

�Więcej�informacji?
Wszystkie informacje o programie, aktualne promocje dla 
uczestników społeczności „Klubu Instalatora”, aktualne saldo 
punktów, regulamin i aktualności związane z akcją znajdziesz na 
stronie internetowej: www.klub-instalatora.unimax.com.pl

ZAPRASZAMY!
Czy warto wziąć udział?
Zdecydowanie warto!

Wszystkie pytania związane z akcją prosimy kierować na adres 
mailowy: katalog@unimax.com.pl

* Katalog obowiązuje do momentu ukazania się nowej edycji na następny rok, lecz nie krócej niż do końca 
I kwartału kolejnego roku kalendarzowego.

* Zdjęcia i opisy Nagród przedstawionych w katalogu Klubu Instalatora mają charakter wyłącznie informa-
cyjny i mogą odbiegać od wyglądu i cech użytkowych rzeczywistych nagród. Prezentowane w katalogu Klubu 
Instalatora znaki towarowe należą do ich właścicieli i wykorzystane są wyłącznie w celach informacyjnych.
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SPONSOR STRATEGICZNYInstall your future

Slim & Slim+
Szafki

InoxFlow
Rozdzielacze SYSTEM KAN-therm

UltraLine

kan-therm-katalog-unimax-strony.indd   1 30/03/2021   08:44

GRUPA KAN
Grupa KAN z centralą w Białymstoku 
jest uznanym w Polsce i Europie  
doświadczonym producentem  
i dostawcą nowoczesnych rozwiązań  
i systemów instalacyjnych KAN-therm.

6830 1000krajów, 
do których 
eksportujemy

lat doświaczenia 
na rynku 
instalacyjnym

zatrudnionych 
pracowników 
na świecie

kan-therm-katalog-unimax-strony.indd   2 30/03/2021   08:44
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500�zł

200�zł

100�zł

500 maxów

200 maxów

100 maxów

bony rabatowe Bony raBatoWe
do wykorzystania na zakupy w sieci hurtowni Unimax S.A.

* Zamieszczone w katalogu zdjecia produktu jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści.
Szczegóły dotyczące nagrody dostępne na stronie internetowej promocji.

Podane wartości bonów są kwotami brutto

42 900 maxów
Quad Yamaha
YFM700R SE

naGroDa�GŁÓWna

10 11



5000 maxów

22500 maxów

11500 maxów

Zamrażarka do rur 
ROFROST TURBO 2
RothENbERGER
21NR003

Gwintownica stacjonarna
Supertronic 4 SE
RothENbERGER
21NR002

Zgrzewarka do rur sanitarnych 
ROWELD P 160 SANILINE
RothENbERGER
21NR001

narZęDZianarZęDZia

Za dokonanie największych zakupów produktów firmy IMMERGAS 
uczestnik programu otrzyma nagrodę specjalną - zestaw:
zaciskarkę REMS i szczęki do systemu PRESS 16, 20, 25.

20
21 sPonsor 

GruPy 
naGrÓD

Immergas działa w branży grzewczej od ponad 55 lat, posiada 
oddziały w 30 krajach świata. Polski oddział Immergas powstał 
25 lat temu i dziś jest jedną z wiodących marek dostarczających 
nowoczesne rozwiązania grzewcze. Podstawowa oferta firmy 
skierowana jest do inwestorów indywidualnych z rozwiązaniami dla 
mieszkań, domów jedno- lub wielorodzinnych. Oprócz gazowych 
kotłów kondensacyjnych firma rozwija ofertę pomp ciepła, 
paneli fotowoltaicznych, klimakonwektorów, a także rozwiązań 
hybrydowych, będących połączeniem kotła kondensacyjnego 
i pompy ciepła. Ważnym ogniwem spółki jest segment oferty 
obiektowej, z ofertą kotłów o średniej i dużej mocy od 80 do 
900 KW, pozwalających na tworzenie systemów kaskadowych 
pokrywających zapotrzebowanie obiektów komercyjnych, 
deweloperskich i użyteczności publicznej.

www.immergas.pl
12 13



narZęDZianarZęDZia

75 maxów
4000 maxówKurtka robocza

UNIMAX
21NR005

Zaciskarka Akku
-Press ACC
REMS
21NR006

75 maxów
Spodnie robocze
UNIMAX
21NR004 4500 maxów

3200 maxów 1600 maxów

Gwintownica Amigo 2
REMS
21NR007

Komplet szczęk 
do systemu Steel 
42, 54
REMS
21NR008

Komplet szczęk 
do systemu Steel 
15, 18, 22, 28
REMS
21NR009

1800 maxów
Komplet szczęk 
do systemu Press 
16, 20, 25, 32
REMS
21NR010
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narZęDZianarZęDZia

1500 maxów

1900 maxów

950 maxów

1400 maxów

Obcinak do rur PEX 
w zestawie z akumulatorem 
i ładowarką
MILwAUkEE
21NR011

Piła szablasta M18 CSX 
w zestawie z akumulatorem 
i ładowarką 
MILwAUkEE
21NR014

Radio budowlane 
M18 JSR
MILwAUkEE
21NR013

Obcinak do rur miedzianych 
w zestawie z akumulatorem 
i ładowarką
MILwAUkEE
21NR012

16 17



narZęDZianarZęDZia
900 maxów

1900 maxów

700 maxów

1200 maxów

Radio budowlane 
DMR112
MAkItA
21NR015

Akumulatorowy laser krzyżowy liniowo-punktowy 
L4 CLLP z zieloną wiązką w zestawie z walizką 
i akumulatorem
MILwAUkEE
21NR016

Szlifierka kątowa 
GWS 13-125 CIE 
boSCh 
21NR017

Odkurzacz przemysłowy 
GAS 12-25 PL
boSCh
21NR018

18 19



narZęDZianarZęDZia

2400 maxów

500 maxów

500 maxów

850 maxów
Młot udarowo-obrotowy 
GBH 18V-26 F
boSCh
21NR021

Detektor przewodów 
GMS 120 Professional 
boSCh
21NR022

Dalmierz laserowy 
GLM 40
boSCh
21NR019

Wiertarko-wkrętarka 
GSR 18V-50
boSCh
21NR02020 21



narZęDZianarZęDZia

900 maxów

2500 maxów

Kompresor Basic 
250-50 W OF
MEtAbo
21NR023

Agregat prądotwórczy 
AVR EG2250A
MAkItA
21NR025

650 maxów
650 maxówZestaw narzędzi 

P-90532
MAkItA
21NR024 Lampa budowlana 

DML 805
MAkItA
21NR026

22 23



motoryzacja 300 maxów

900 maxów

2500 maxów

14000 maxów

750 maxów

Skrobaczka elektryczna 
do szyb EDI 4
kARChER
21Mt004

Fotelik samochodowy 
dla dziecka 0-36 kg
SPARCo 
21Mt005

Boks dachowy 
Motion XT
thULE
21Mt002

Skuter Primavera
VESPA
21Mt001

Wideorejestrator 
Professional V3 Magnetic
XbLItZ 
21Mt003

motoryzacja

450 maxów
Alkomat 
AF-35 Premium
ALCoFINd
21Mt006
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eleKtroniKa

20
21 eleKtroniKa

5500 maxów

i miejsce

ii miejsce

3900 maxów

2500 maxówiPhone 12 Pro 
128GB 5G
APPLE
21Lk001

iPhone 12 Mini 
128GB 5G
APPLE
21Lk002

Zegarek 
Watch 6 
APPLE
21Lk003

sPonsor 
GruPy 
naGrÓD

Za dokonanie największych zakupów produktów firmy AFRISo
uczestnik programu otrzyma nagrodę specjalną:

Smartfon iPhone 12 APPLE lub konsolę PlayStation 5 SoNY

Firma Afriso zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości 
rozwiązań pomiarówych, nadzorczych i regulacyjnych w obszarze 
instalacji grzewczych, wentylacyjnych i chłodzących; wody ciepłej 
i deszczówki oraz oleju opałowego i innych substancji.

www.afriso.pl
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eleKtroniKa eleKtroniKa

1200 maxów

3800 maxów 5000 maxów

4200 maxów

Aparat kompaktowy 
DSC-HX60
SoNY
21Lk004

Telewizor 
55 cali
SAMSUNG
21Lk005

Laptop 
TUF Dash F15 FX516
ASUS 
21Lk007

Galaxy S21 
128 GB 5G
SAMSUNG
21Lk006
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eleKtroniKa eleKtroniKa

3000 maxów

2200 maxów

1400 maxów

3800 maxów

1000 maxów

Zegarek Fenix 
6X PRO
GARMIN
21Lk009

Kamera sportowa 
HERO9
GoPRo
21Lk010

Słuchawki bezprzewodowe 
WH-1000XM3B
SoNY
21Lk008

Konsola 
PlayStation 5
SoNY
21Lk011

Kamera internetowa 
BRIO 4K Stream Edition
LoGItECh
21Lk012
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sPort i WyPoczyneKsPort i WyPoczyneK

3500 maxów

4000 maxów

250 maxów

180 maxów

300 maxów

Rower górski damski 
SCott
21SP001

Rower górski męski
SCott 
21SP002

Piłka do koszykówki 
SPALdING
21SP003

Piłka nożna
AdIdAS
21SP005

Piłka do siatkówki 
MIkASA
21SP004

32 33



sPort i WyPoczyneK
1800 maxów

1000 maxów

Stół do tenisa stołowego 
kEttLER
21SP006

Rakieta do tenisa 
Pure Aero 
bAboLAt
21SP008

550 maxów

950 maxów

750 maxów
Rękawice bokserskie
EVERLASt
21SP007

Technic Wozidło przegubowe 
Volvo 6x6
LEGo
21dL001

Technic Porsche 
911 RSR
LEGo
21dL002

Dla Dzieci
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Dla DzieciDla Dzieci

350 maxów

1600 maxów

350 maxów

400 maxów

600 maxów

450 maxów
Mega Myjnia Atak Krokodyla
hot whEELS CItY
21dL004

Harry Potter 
Zamek Hogwart 
LEGo
21dL003

Technic Ducati Panigale 
V4 R
LEGo
21dL005

Friends Letnia zabawa 
w parku wodnym
LEGo
21dL006

Friends Piracka przygoda 
w Heartlake
LEGo
21dL008

Domek Malibu
bARbIE
21dL007
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UPominKi UPominKi

850 maxów

600 maxów

900 maxów

650 maxów

600 maxów

1000 maxów

900 maxów

1100 maxów

Woda perfumowana dla kobiet 
Chance Eau Tendre 100 ml
ChANEL
21PM002

Woda perfumowana 
dla mężczyzn 
Eros 100 ml
VERSACE
21PM003

Pióro wieczne 
wAtERMAN
21PM004

Głośnik 
Charge 4
JbL
21PM001

Zegarek 
G-SHOCK
CASIo
21PM005

Zegarek sportowy 
Vantage M czarny
PoLAR
21PM006

Czytnik 
Kindle Paperwhite 4 
bez reklam
AMAZoN
21PM007

Słuchawki bezprzewodowe 
AirPods Pro
APPLE
21PM008
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agD agD

700 maxów

2000 maxów

650 maxów

1200 maxów
Oczyszczacz powietrza 
PhILIPS
21Gd001

Ekspres do kawy 
PhILIPS
21Gd002

Zestaw garnków 
tEFAL
21Gd004

Wyciskarka wolnoobrotowa 
PhILIPS
21Gd003

40 41



agD agD

1000 maxów

550 maxów

Odkurzacz pionowy  
PhILIPS
21Gd005

Blender 
HR3652/00 Avance Collection 
PhILIPS
21Gd007

800 maxów
Generator pary  
PhILIPS
21Gd006

300 maxów
Żelazko 
Turbo Pro Anti-Calc FV5640 
tEFAL
21Gd008
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agD agD

1500 maxów

500 maxów

Robot kuchenny  
boSCh
21Gd010

Zestaw noży 
GERLACh
21Gd011

120 maxów
Zestaw młynków  
RUSSELL hobbS
21Gd009

800 maxów
Szczoteczka soniczna 
PhILIPS
21Gd012
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Dom�i�oGrÓD Dom�i�oGrÓD

9200 maxów

1000 maxów
Traktor ogrodowy 
Estate 2084 H 
StIGA
21dM001

Odkurzacz 
WD 6 P Premium 
kARChER
21dM002

Za dokonanie największych zakupów produktów firmy GRUNdFoS
uczestnik programu otrzyma nagrodę specjalną:

myjkę wysokociśnieniową k 7 Full Control Plus kARChER
lub robota sprzątającego RC 3 kARChER

20
21 sPonsor 

GruPy 
naGrÓD

Grundfos jest śwaitowym liderem w dziedzinie nowoczesnych 
technologii pomp i ustanawia trendy w technologii wody. 
Przyczyniamy się do globalnego, zrównoważonego rozwoju 
tworząc pionierskie technologie, które nie szkodzą naszej 
planecie i poprawiają jakość życia ludzi 

www.grundfos.pl

i miejsce

ii miejsce
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Dom�i�oGrÓD Dom�i�oGrÓD

2400 maxów

1100 maxów

350 maxów

2400 maxów

Robot sprzątający 
Roomba 98
IRobot
21dM005

Dmuchawa 
LBL 4 Battery Set
kARChER
21dM006

Myjka do okien 
kARChER
21dM004

Myjka wysokociśnieniowa  
kARChER
21dM003
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Dom�i�oGrÓD 2400 maxów

1800 maxów

Huśtawka ogrodowa 
De Luxe Cocoon  
MILoo hoME
21dM007

Meble ogrodowe aluminiowe   
hoME&GARdEN
21dM008

20
21 PartnerZy

ProMoCJI
sPonsor strategiczny
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Resideo z marką Honeywell Home jest 
wiodącym jest wiodącym światowym 
dostawcą rozwiązań w zakresie kom-
fortu i bezpieczeństwa. Asortyment 
produktów obejmuje armaturę grzewczą 
i wodną, produkty do sterowania ogrzewa-
niem, wentylacją i klimatyzacją, a także 

kompletną automatykę domową. 
 

www.resideo.com.pl

Firma Afriso zajmuje się dostarcza-
niem wysokiej jakości rozwiązań 
pomiarowych, nadzorczych i regula-
cyjnych w obszarze instalacji grzew-
czych, wentylacyjnych i chłodzą-
cych; wody ciepłej i deszczówki oraz 
oleju opałowego i innych substancji. 

www.afriso.pl

KESSEL – Jako lider odwodnień i wiodący 
producent urządzeń do ochrony prze-
ciwzalewowej, dostarczamy sprawdzone 
i systemowe rozwiązania, takie jak: 
zawory przeciwzalewowe, wpusty łazien-
kowe i obiektowe, odwodnienia liniowe, 
przepompownie, separatory i studzienki.

www.kessel.pl

NMC to międzynarodowa firma, która 
prowadzi działalność w zakresie roz-
woju, produkcji i sprzedaży pianek 

syntetycznych.

www.nmc.pl

grupa FERRO jest jednym z najwięk-
szych w regionie Europy Środkowo
-Wschodniej producentów armatury 
sanitarnej i instalacyjnej. Przedsiębior-
stwo od 25 lat produkuje wysokiej ja-
kości armaturę sanitarną i instalacyjną 
oraz elementy instalacji grzewczych. 

www.ferro.pl

Ariston to lider rozwiązań do ogrzewania 
i podgrzewania c.w.u. Na polskim rynku 
oferuje kotły kondensacyjne, podgrzewa-
cze c.w.u, pompy ciepła i systemy solarne. 
Zapewnia komfort, oszczędność energii  

i ochronę środowiska.  

www.ariston.com

Firma KOSPEL jest jednym z największych 
polskich producentów podgrzewaczy wody, 
zasobników i wymienników c.w.u., kolek-
torów słonecznych, pomp ciepła i elek-
trycznych kotłów c.o. Jakość jej produk-
tów doceniają klienci 57 krajów świata.

www.kospel.pl

Deante to polska marka z 30-to letnim 
doświadczeniem.  Producent dbający 
o wysoką jakości oraz oryginalny design 
baterii, zlewozmywaków, natrysków, 

kabin i ceramiki.

www.deante.pl

Oventrop należy do ścisłej czołówki 
europejskich producentów armatury 
grzejnikowej, regulacyjnej i systemów 

do domowej techniki instalacyjnej. 

www.oventrop.pl

FLOWAIR to wiodący producent 
kompleksowych rozwiązań grzewczo
-wentylacyjnych, m.in. ogrzewania 
powietrznego, wentylacji bezka-
nałowej, kurtyn powietrznych, czy 

urządzeń typu rooftop. 

www.flowair.com

Firma Magnaplast wchodzi w skład 
niemieckiego holdingu zajmującego 
się przetwórstwem tworzyw sztucznych 
i jest liderem w produkcji systemów 

kanalizacyjnych

www.magnaplast.pl 

De Dietrich jest najstarszą marką  
w branży grzewczej na świecie. 
Oferta obejmuje kotły gazowe i ole-
jowe, systemy solarne i fotowolta-
iczne, pompy ciepła oraz urządzenia 

hybrydowe. 

www.dedietrich.pl

Firma Perfexim w swojej ofercie po-
siada szerokie spektrum produktów 
armatury instalacyjnej, grzewczej oraz 
łazienkowej. Produkty charakteryzują 
się doskonałą jakością oraz wieloletnią, 

bezawaryjną pracą w instalacji. 

www.perfexim.pl

Grundfos jest światowym liderem  
w dziedzinie nowoczesnych tech-
nologii pomp i ustanawia trendy  
w technologii wody. Przyczyniamy się 
do globalnego, zrównoważonego roz-
woju tworząc pionierskie technologie. 

www.grundfos.pl

MK Systemy Kominowe to jeden z naj-
większych producentów systemów od-
prowadzania spalin ze stali szlachetnych 

w Polsce.
 

 www.mkzary.pl

Firma Enix to ceniony producent 
grzejników dekoracyjnych i łazien-
kowych w Polsce i za granicą. Popra-
wiamy komfort życia poprzez unikalne 

rozwiązania i stabilny rozwój. 

 www.enix.pl 

Purmo Cleverfit to kompletny system 
instalacyjny składający się z rur i złą-
czek spełniających najwyższe stan-
dardy jakości. Jego główną zaletą jest 

uniwersalność.

www.purmo.pl

HEATPEX jest polskim producentem nowocze-
snego rozwiązania dla wentylacji i rekuperacji 
domów jednorodzinnych z autorskim systemem 
łączenia elementów pozwalającym na szybki 
montaż bez użycia narzędzi. Ponadto produkuje 
najwyższej jakości elastyczne rury preizolowane 
i rury osłonowe do zastosowań elektrycznych. 

www.heatpex.pl

INNOVA-THERM Sp. z o.o. jest produ-
centem środków chemicznych dla 
instalatorów, m.in. glikolowych pły-
nów niezamarzających, produktów do 
czyszczenia i konserwacji instalacji. 

www.innova-therm.pl

BWT - Best Water Technology to eu-
ropejski lider w uzdatnianiu wody, 
na polskim rynku obecny od 30 lat. 
BWT Polska  to część austriackiej 
Grupy BWT - światowego lidera 

w uzdatnianiu wody.  

www.bwt.pl

THALE Sp. z o.o. Sp. k. jest właścicielem 
marki NICZUK, której tradycja sięga 1957 
roku. Firma specjalizuje się w dostar-
czaniu kompleksowych rozwiązań za-
mocowań wszystkich instalacji sanitar-
nych, przemysłowych, wentylacyjnych 

oraz przeciwpożarowych.

www.niczuk.pl

Odlewnia Zawiercie S.A.  jest produ-
centem łączników z żeliwa ciągliwe-
go białego marki EE. Zastosowanie  
w połączeniach  rurowych gwinto-
wych: w sieciach instalacji wodocią-
gowych, gazowych, parowych, c.o., 

tryskaczowych itp.  

www.eeodlewnia.pl 

ROTH to niemiecki producent syste-
mów grzewczych i sanitarnych obecny 
w Polsce od 25 lat. Nasze produkty to: 
systemy rurowe, ogrzewanie podłogo-
we, zbiorniki na olej opałowy i wodę, 
systemy do zagospodarowania wody 

deszczowej. 

www.roth-polska.com

Firma Hewalex jest krajowym produ-
centem i dostawcą specjalizującym się 
od 25 lat w branży OZE. Trzy segmenty 
oferty obejmują systemy z kolektorami 
słonecznymi, pompami ciepła oraz 

instalacjami fotowoltaicznymi. 

www.hewalex.pl

Immergas, lider branży grzewczej, od 25 
lat dostarcza na polskim rynku nowocze-
sne technologie grzewcze – pompy cie-
pła, kotły gazowe, hybydowe rozwiązania 
będące połączeniem kotła kondensacyj-
nego i pompy ciepła, klimakonwektory. 
Ważnym ogniwem spółki jest segment 
oferty obiektowej, z ofertą kotłów o śred-

niej i dużej mocy od 80 do 900 KW.  

www.immergas.pl

Firma BMeters jest jedną z naj-
większych międzynarodowych grup 
o zasięgu globalnym, produkują-
cych urządzenia z zakresu opomia-

rowania wody i ciepła.

www.bmeters.pl

Rozwiązania do regulacji termostatycznej, 
które tworzą komfortowy, energooszczęd-
ny klimat w pomieszczeniach. Światowej 
sławy niemiecka inżynieria, która jest 
bazą każdego produktu IMI Heimeier, 
gwarantuje długoterminową wytrzyma-

łość i wydajność.
 

www.imi-hydronic.com

BIAWAR to czołowy producent wy-
mienników ciepła, elektrycznych pod-
grzewaczy wody, pomp ciepła NIBE  
i kotłów peletowych PELLUX w Europie. 
Od ponad 50 lat produkuje najwyższej 
jakości urządzenia dostosowane do 

potrzeb klientów.

 www.nibe.pl
www.biawar.com.pl 

Od ponad 70 lat ROTHENBERGER jest 
światowym liderem w produkcji innowa-
cyjnych, wymagających technologicznie 
narzędzi do obróbki rur i nowoczesnych 
systemów instalacyjnych wszystkich 
technologii. Oferujemy ponad 6000 
produktów „made by ROTHENBERGER”. 

 
www.rothenberger.pl

Firma SALUS Controls jest przedsiębior-
stwem wchodzącym w skład Computime 
- Group Limited. Zajmuje się produkcją 
elektronicznych regulatorów tempera-
tury oraz systemów sterowania ogrzewa-

niem podłogowym. 

 
www.salus-controls.pl
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Firma Supron 3 od ponad 25 lat 
dostarcza wyroby najwyższej jako-
ści. Zajmujemy się produkcją hy-
drantów wewnętrznych wszystkich 
typów: DN 25, 33, 52, maskownic, 

drzwiczek rewizyjnych.

www.supron.pl

Stalco to polska firma od 18 lat 
oferująca narzędzia ręczne, systemy 
zamocowań oraz BHP. Budujemy za-
ufanie poprzez ludzkie relacje, sta-
rania o zadowolenie klientów i rozwój 

asortymentu z pasją.

www.stalco.pl

WERIT to wiodący niemiecki produ-
cent stelaży podtynkowych marki 
JOMO oraz zbiorników olejowych. 
Od ponad 100 lat dzięki nabytym do-
świadczeniom oferujemy produkty 

najwyższej jakości.  

www.werit.pl

Firma TECH Sterowniki ma szeroką 
ofertę sterowników do zarządzania 
ogrzewaniem. Wśród nich są urzą-
dzenia komunikujące się przewo-
dowo, jak i bezprzewodowo (drogą 
radiową) o podstawowej lub rozsze-

rzonej funkcjonalności. 

www.techsterowniki.pl

WILO SE jest jednym z wiodących świa-
towych producentów pomp i systemów 
pompowych do instalacji grzewczych, 
chłodniczych i klimatyzacyjnych, za-
opatrzenia w wodę oraz oczyszczania 

i odprowadzania ścieków.

.
www.wilo.pl

TERMET S.A. jest czołowym pol-
skim producentem urządzeń 
grzewczych – kotłów gazowych 
różnego typu, podgrzewaczy wody 
oraz rozwiązań opartych na odna-

wialnych źródłach energii. 

www.termet.com.pl

Zehnder to uznany na świecie specjalista 
w zakresie klimatu pomieszczeń. Oferuje 
grzejniki dekoracyjne, systemy komforto-
wej wentylacji wnętrz, promienniki sufito-

we i systemy filtracji powietrza.

www.zehnder.pl

Firma SECESPOL jest polskim produ-
centem wymienników ciepła, realizu-
je również zamówienia specjalistycz-
ne dla przemysłu petrochemicznego, 
ciepłowniczego, energetycznego, spo-

żywczego i farmaceutycznego. 

www.secespol.pl 

VALVEX to polski producent armatury 
sanitarnej, armatury do instalacji wod-
nych, gazowych i c.o. Niemal 100-letnie 
doświadczenie, własny dział konstruk-
cyjny oraz nowoczesny park maszynowy 

stawiają firmę wśród liderów branży.

www.valvex.com 

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska jest pol-
skim producentem głowic i armatury grzewczej. 
W ofercie posiada zarówno podstawowe wzory 
głowic i przyłączy, jak i asortyment ekskluzywny 
w dowolnej strukturze lub kolorze RAL. Oferta 
obejmuje także akcesoria oraz armaturę sani-
tarną w postaci zaworów i odpływów liniowych.

  
 www.schlosser.com.pl

SANHA to jeden z wiodących euro-
pejskich producentów systemów 
połączeń do instalacji ogrzewania, 
wody,  gazu i klimatyzacji w budyn-
kach. Oferta obejmuje około 8500 

produktów.

 
www.sanha.com/pl

Działając od 1993 roku zdobyliśmy opinię przedsiębiorstwa 
solidnego, profesjonalnego oraz godnego zaufania. 
Posiadamy sieć dwudziestu jeden hurtowni na terenie 
Polski. 

Naszymi atutami jest kompleksowa obsługa klienta. 
Oferujemy nie tylko sprzedaż i kompletację urządzeń, 
ale także doradztwo techniczne, projektowanie, dostawę, 
serwis oraz szkolenia z dziedziny techniki grzewczej, 
sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji oraz odnawialnych 
źródeł energii. 

Oferta firmy obejmuje urządzenia, które znajdują 
zastosowanie w sieciach i instalacjach zarówno ciepłej jak 
i zimnej wody, kotłowniach, ciepłowniach, węzłach 
cieplnych, systemach uzdatniania wody, wentylacji 
i klimatyzacji, a także w instalacjach przemysłowych. 

Unimax S.A. współpracuje z renomowanymi producentami 
oraz korzysta wyłącznie ze sprawdzonych technologii. 

Unimax S.A. w całości opiera się na polskim kapitale.

Profesjonalizm i solidność naszej firmy potwierdza fakt 
otrzymania wielu nagród i wyróżnień między innymi:
„Gazele biznesu”, „Lider biznesu”, „Skrzydła”.

unIMaX s.a.
należy�do�liderów�w�branży
grzewczo-sanitarnej w Polsce.
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PoLSKa�SieĆ�HUrToWni�
 instalacyjnych

www.unimax.com.pl

Centrala Kielce
ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce
tel./fax 41 368 08 54, 41 344 65 88
biuro@unimax.com.pl
www.unimax.com.pl

Unimax�S.�a.�należy�do�liderów�wśród�firm�
w�branży�grzewczo-sanitarnej�w�Polsce
co�nas�wyróżnia?


