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Dziękujemy Państwu za zainteresowanie systemem grzewczym 

CALEO - to dzięki wam jesteśmy liderem 

na rynku innowacyjnych systemów grzewczych 

opartych na technologii folii grzewczych.

W dwa dni przygotujemy indywidualna propozycje 

instalacji systemu grzewczego CALEO 

w Państwa wymarzonym domu. Personalizacja systemu 

pozwala na dowolny podział stref grzewczych 

oraz umiejscowienie termostatów, aby idealnie dopasować 

system grzewczy do przyjemnego użytkowania 

WITAMY SERDECZNIE



Nadal zastanawiasz się jaki system grzewczy wybrać?

Poświęć kilka minut na zapoznanie się z naszym katalogiem. 

Na zachętę dodam, że na samym końcu czeka

na Ciebie niespodzianka!

Folie grzewcze Caleo montujemy w dwóch wersjach: 

podłogowej oraz sufitowej.

Pokrywamy możliwie największą powierzchnie 

elementami grzewczymi, aby temperatura rozchodziła 

się równomiernie, a pomieszczenia nagrzewały szybciej, 

co niesie za sobą spore oszczędności.

FOLIE GRZEWCZE
CALEO1



Odczucie ciepła jakie zapewniają nam folie grzewcze CALEO

jest nam znane z promieni słonecznych - to dla nas

komfortowe i naturalne odczucie ciepła.

Każde pomieszczenie jest osobną strefą grzewczą

z niezależnym termostatem z ekranem LED - pozwala to

na utrzymanie precyzyjnych, różnych temperatur 

w każdym z pomieszczeń w zależności od jego przeznaczenia.

Termostaty są intuicyjne i bardzo łatwe w obsłudze. 

Istnieje możliwość sterowania zdalnego.



Budowę innowacyjnej folii CALEO cechuje 4-warstwowa

izolacje zapewniająca dużą wytrzymałością i bezpieczeństwo 

całego systemu. Ich żywotność to ok 50-60 lat.

15 lat
gwarancji



Warto zdecydować się na system grzewczy CALEO

przed rozłożeniem elektryki w domu.

Odpowiednio przygotowana elektryka 

znacząco przyspiesza proces montażowy.

Wystarczy w każdym z pomieszczeń, w miejscu termostatu 

zamontować puszkę głęboką z doprowadzonym 

zasilaniem z rozdzielni oraz z tunelem w dół 

bądź w górę w zależoności czy zdecydowaliśmy się 

na system podłogowy czy sufitowy.

Nasi wyspecjalizowani instalatorzy, działający

na terenie całej polski, w 1-2 dni roboczych 

zamontują system grzewczy CALEO w Twoim domu. 

MONTAŻ
1-2 DNI ROBOCZE2



Dobrym pomysłem jest łączenie

systemu grzewczego CALEO z instalacjami fotowoltaicznymi

produkującymi prąd z energii słonecznej.

Wykopanie gazu na działce jest mało prawdopodobne,

a produkować prąd na własne potrzeby może każdy z nas.

Żaden inny system grzewczy nie daje możliwości

ogrzewania domu za darmo.

Chcesz ogrzewać dom za darmo?

Daj nam znać - przygotujemy propozycje budowy

instalacji fotowoltaicznej dla Twojego domu.

POZOSTAŁE
USŁUGI I PRODUKTY3



URZĄDZENIA
DO CIEPŁEJ WODY4

Decydując się na ogrzewanie elektryczne oparte na foliach bądź matach 

należy zastanowić się nad najbardziej opłacalnym i wygodnym 

systemem grzania CWU (Centralna Woda Użytkowa). 

Na rynku, jak to na rynku, mamy całą masę rozwiązań 

i każdy swoje chwali. My wybraliśmy ekologie i nowoczesność 

– jak przystało na XXI wiek.

Korzystamy z asortymentu niemieckiego producenta, 

od lat rynkowego leadera na arenie międzynarodowej.

* nie montujemy urządzeń do CWU

urządzenie CWU
szacunkowe
koszty
użytkowania

pojemność zaletycena

przepływowy
podgrzewacz

bojler CWU 60-150l

220lpompa ciepła

ciepła woda w kranie
pojawia się od razu

atrakcyjna cena

ekologia i ekonomia
w jednym

X 1500-2500 zł 100-150 zł/mc

80-120 zł/mc

20-40 zł/mc

1500-2500 zł

6000-8000 zł



UMOWA
INSTALACYJNA5

Nezbędnym elementem w podejmowaniu współpracy 

z zespołem CALEO jest umowa instalacyjna.

Państwu daje ona pewność realizacji zlecenia

w ustalonym terminie, jasne i przejrzyste warunki płatności,

gwarancję stałej ceny oraz gwarancję na działanie

całego systemu grzewczego CALEO. 

Dla nas jest możliwością wykonania usługi 

na najwyższym poziomie, z dbałością o każdy detal, 

aby po zakończonym zleceniu czuli Państwo dumę

i satysfakcję z podjętej decyzji.

Zdecyduj się na podpisanie umowy w ciągu 2 tygodni

od otrzymania tego maila, a otrzymasz  500zł rabatu

na instalację systemu CALEO.

Poznańska



Dystrybutor CALEO i BFV w Polsce

SAMURIO sp. z o.o.

+48 797 796 062

biuro@samurio.pl

www.samurio.pl
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62-020 Swarzędz
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