
Az intelligens és 
energiatakarékos gázkészülék

ÚJ GENERÁCIÓS FALI ,  KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN 
LCD MONITORRAL

GENUS PREMIUM 



A csúcskategóriás Ariston 
kondenzációs gázkazán a 
kényelem és a teljesítmény 
bajnoka





Személyreszabott komfort/Maximum teljesítmény/Gazdaságos 
fogyasztás/Kompakt méretek/Megnyerő külső/ Multifunkcionális 
és digitális kezelőfelület/Programóra/Rendkívül csendes üzem-
mód/Napkollektor rendszer fogadása

Hangolódj rá a kényelem új 
formájára



A leghatékonyabb 
energiafelhasználás.

Komfort az ön igénye 
szerint. Garantáltan kiváló 

teljesítmény és ma-
gas megtakarítás 
az AUTO funkció 
és a kondenzációs 
technológia révén.

GENUS Premium. A kényelem szolgálatában
Az új Ariston-project a sokéves technológiai újítás eredménye:
a fejlett technológiai funkcióval megnövelt teljesítménnyel valósít-
ható meg a nagymértékû  megtakarítás. A 35 kW teljesítmény 
minden igényt kielégít. A kényelem mindenki számára elérhető.

Hangolódj rá a kényelem új 
formájára



A márka biztosíték 
a garanciára és a 
kényelemre

Egyszerűen 
beüzemelhető és 
karbantartható

Fejlett technológia, 
modern forma, 
esztétikus megje-
lenés

Hangolódj rá a kényelem új 
formájára

Gyors és rugalmas beüzemelés/IPX5D villamos védettség/Kom-
pakt méret/Könnyű hozzáférhetőség/Egyszerű karbantartás/ 
Önellenőrzés/Több zónás rendszerhez és szolár rendszerhez is 
csatlakoztatható/



Tegyük egyszerűbbé az életet.
Az Ariston partner ebben.

Hangolódj rá a kényelem új 
formájára



Kondenzáció: 
nagyobb energia kihasználás, 
nincs hőveszteség, pénzmegta-
karítás.

+35% 
Energia

megtakarítás



Nekünk fontos a 
környezettudatos gondolkodás!

Megnövelt
teljesítmény
A leegyszerűsített, új integrált csőszerelési elv megkönnyíti a karbantartó 
munkálatokat. Azért mert a készülék úgy lett tervezve, hogy a szerelés a 
legegyszerűbben végrehajthatóbb legyen, simán az előlapok leszerelésé-
vel, szerszámok használata nélkül.

Az energiát meg-
takarítani szeretjük, 
nem pedig elpocsékolni.

HAGYOMÁNYOS KAZÁN

KONDENZÁCIÓS KAZÁN



Az intelligencia beköltözött 
az Ariston lakásokba:
az új AUTO funkció révén 

Végre élvezheti a tökéletes kényelmet, miközben csökkenti a fogyasz-
tást. Ez annak köszönhető, hogy ezek a kazánok sokoldalú, intelligens 
szerkezetek, csúcstechnológiával ellátva. Amikor kiválasztja az AUTO-
funkciót, az ARISTON kazán saját magától választja ki azt a működési 
programot, ami a legmegfelelőbb a légköri viszonyok, a rácsatlakoztatott 
szerkezetek és az ön igényeit figyelembe véve. Ez idáig semmilyen más 
kazán nem volt képes ilyen többfunkciós működésre, hogy képes legyen 
alkalmazkodni a körülményekhez. Az AUTO-funkció semmi máshoz nem 
hasonlítható.

Energia, környezet 
és komfort tökéletes 
harmóniában 



Az intelligencia beköltözött 
az Ariston lakásokba:
az új AUTO funkció révén 

Ezelőtt a teljesítménynövelés egyet jelentett a gáz és pénz kiadás meg-
növekedésével. Az intelligens AUTO-funkcióval, a fejlett érzékelőkkel, az 
időjárásfüggő rendszerrel, 4 csillagos hatásfokkal és 4 csillagos HMV 
hatásfok biztosítással most már élvezheti a tökéletes kényelmet, miköz-
ben ésszerűen és takarékosan használja a gázt.

Személyre szabható komfort, 
csúcsteljesítmény és igazi megtakarítás 

Nagyobb hatékonyság  
Maximális meg-
takarítás
  

Tökéletes komfort

15% 
Energia

megtakarítás
^

 teljesítmény

komfort
HMV biztosítás

 ****

 ****

AUTO funkció nélküli hagyományos kazán működése

AUTO funkcióval ellátott GENUS kazán működése



Az LCD monitor és a funkció 
gombok alkotják a legfejlettebb 
irányíthatóságot az ön komfortja 
és kényelme érdekében.



Az új Genus vigyáz önre, mindig figyelve arra, hogy ön kényelemben le-
gyen. Ha ön azt akarja, a Genus kazán vigyáz a házban levő hőmérsékletre, 
de ha ön azt szeretné, akkor informálja önt a működési paraméterekről, a 
teljesítményről és a programozási lehetőségekről.

Az élet tökéletes, 
amikor valaki 
vigyáz önre



Új LCD monitor

Az új Ariston termékcsalád az INFO rendszeren keresztül kommunikál 
önnel, ami azonnal elérhetővé teszi a kazán működésével kapcsolatos 
információkat.
Az LCD kijelző a kazánon mutatja önnek a hőmérsékletet, nyomást 
és bármilyen hibát, amit a szakszerviznek kell jelenteni. Ezenkívül a 
hátralévő napokat is mutatja a legközelebbi karbantartásig, valamint a 
különböző fűtőkörök szabályozását. Ez egy kényelmes párbeszédet bizto-
sít önnek, hogy mindig nyugodtan érezhesse magát a kazán működésével 
kapcsolatban. Ezek az eddig elérhetetlen információk a szerelőknek is 
nagy hasznára vannak.

ÚJ 
INFO GOMB



Új LCD monitor
Biztosítja a kazán 
tökéletes működését

Lehetővé teszi az on-
line szervizelést

Folyamatosan in-
formálja a felhasználót 
a kazán állapotáról

• HMV ÁRAMLÁSI MENNYISÉG

• FÛTÉS OLDALI HŐMÉRSÉKLET

• .HMV OLDALI HŐMÉRSÉKLET

• SZERVIZELÉSIG HÁTRALÉVŐ

 NAPOK

• VALÓS IDŐ

• FÛTÉS RENDSZER NYOMÁSA

• KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET

• SZOBA HŐMÉRSÉKLET

• SZERVIZKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGE

• KOMFORT FUNKCIÓ BEKAPCSOLVA

• AUTO FUNKCIÓ BEKAPCSOLVA

• SZOLÁR TÁROLÓ, 

 HMV HŐMÉRSÉKLET



Páratlan flexibilitás

AUTO-DIAGNOSZ-
TIKAI RENDSZER

Az Ariston Genus Premium egy önellenőrző rendszerrel van rendszer ellátva, 
melynek segítségével a kazán kijelzi az LCD monitoron a problémát, illetve a 
hibakódot.

Az új Ariston kazánok időzítő programmal vannak ellátva, annak érdekében,hogy 
ön úgy tudja beállítani a hőmérsékletet, ahogyan szeretné. Ezzel egy időben 
megjeleníti a kazán működésével kapcsolatos információkat anélkül, hogy 
további kiegészítőkre lenne szükség.

Működési állapot 
azonnali kijelzése 

Valamennyi para-
méter beállítható a 
kezelőfelületen 

Nincs szükség továb-
bi kiegészítőkre

PROGRAMÓRA



Az új Genus termékcsalád figyel a környezetre és átállítja a működési
feltöltés paramétereit annak megfelelően. Figyelmezteti önt azonnal, 
ha valami hiba történt és tájékoztatja arról, hogy miként lehet a hibát 
megoldani. Ha nyomáscsökkenés van a fűtőrendszerben, a fél-automata 
feltöltő rendszer azonnal mutatja a digitális kijelzőn. Önnek csak annyit 
kell tennie, hogy megnyomja a gombot és a rendszer visszatér az eredeti 
nyomásra.

 

FÉL-AUTOMATA
FELTÖLTÉS 

Maximum és mini-
mum nyomásszintek 
személyre szabva  
 

Továbbfejlesztett ka-
zán működési 
paraméterek 

Kevesebb segítség-
kérés és telefonálás

KOMFORT 
RENDSZER

A villamos alkatrészek (ventilátor és szivattyú) beállítják magukat a 
rendszernek legmegfelelőbb állapotra. Ez határozott energiacsökkentést 
eredményez az állandó kényelem megvalósítása érdekében. Azonban 
határtalan a hőmérséklet változtatás lehetősége az ön számára: A csúcs-
teljesítmény határtalan rugalmasságot eredményez. Miután kiválasztotta 
az intelligens KOMFORT PLUS rendszert, akár 5 másodperc alatt elérheti 
az optimális melegvíz-ellátást. Míg KOMFORT MODE funkcióban 30 perc 
alatt minimális energiafogyasztással biztosítja az optimális melegvíz-
ellátást.
 

Komfort Plus

Forró víz 5 másod-
perc alatt, akármikor 
nyitja meg a csapot 

Komfort Mode

Forró víz 30 percig 
miután elzárta a 
csapot, a meg-
takarítás érdekében

Eco Komfort Mode

Alacsony 
hőmérsékleten is 
csúcsteljesítmény és 
megtakarítás (55C)



Top IQ

Egy kifinomult és intelligens agy irányítja és ellenőrzi a kazánt.

Csúcstechnológiás vezérlőpanel



Top IQ

Az LCD monitor logikája lehetővé teszi, hogy ön kapcsolatot teremtsen 
az új hőmérséklet-szabályozó termékcsalád bármelyik készülékével az 
AUTO és az INFO funkciókat használva. A kifinomult, hatékony és meg-
bízható vezérlőpanel irányítja és kontrollálja a kazán működését. Ezzel 
egyidejűleg az elektromos kezelőfelület irányítja az összes megszokott 
biztonsági funkciót:
-a fagyvédelmi rendszer állandóan figyeli a körülményeket, hogy opti-  
 malizálja a kazán teljesítményét és, hogy annak működése biztonságos   
 legyen. Ehhez két hőmérséklet szintet használ a kazán.
-blokkolásgátló funkció tökéletes működést biztosít még hosszúidejű   
 leállás után is
-biztonsági lekapcsolás és kéményseprő funkció

A felhasználóbarát LCD 
monitor



Döntsön a személyes 
kényelméről

Hőmérséklet-szabályozó rend-
szerek

A hibára megoldást is biztosít, legyen az azonnal megoldható probléma, 
vagy szakembert igénylő hiba. Rugalmasság, egyedi beállíthatóság, 
alkalmazhatóság. Az Ariston cég legújabb technológiája egy újfajta meg-
közelítést alkalmaz. Az energia megtakarítása a Genus hőmérséklet-sz-
abályozónak biztosítja azt a színvonalat, ami a vevőink komfort igényeit 
kielégíti. A kiegészítő tartozékok széles skálája is a vevőink igényeinek a 
kielégítését szolgálja. Ezek segítségével ön elérheti a legésszerűbb en-
ergia felhasználást az otthonában, miközben használhatja a többfunkciós 
irányítást vezetékesen, vagy vezeték nélkül.

Az élet és a komfort 
logikája 



Döntsön a személyes 
kényelméről

A Clima Manager segítségével ön tudja irányítani a kazánt akármelyik 
szobából az otthonában. Ön bármikor képes lesz a hőmérsékletet kont-
rollálni a külső érzékelő, a digitális termosztát, időzítő – ami egy hétre 
is beprogramozható – és digitális hőmérő és a kazán ön-diagnosztizáló 
rendszerének köszönhetően. A hőmérséklet-szabályozás egyszerre 
önirányító és szabályozható a belső szenzorokkal annak érdekében, hogy 
a szobahőmérséklet mindig az optimumon legyen. A Clima Manager 
rendkívül hasznos amikor valami működési hiba történik, amit azonnal 
megjelenít a vezérlő panel LCD kijelzőjén.

Szobatermosztát

Szobatermosztát

Külső érzékelő

1 információ gomb
2 auto/kézi/kilépés gomb
3 többfunkciós gomb
4 szabályzó állapot gomb
5 HMV és fűtés beállító 
 gombok
6 fűtő üzemmód gomb
7 speciális funkció gombok

8 auto gomb
9 dátum /idő beállító gomb
10 nyelv kiválasztás
11 komfort gomb
12 megjelenítés - BE gomb
13 rendszer-újraindítás gomb
14 menü/enter gomb

Clima Manager 
E-BUS interface

TÖBBZÓNÁS RENDSZEREK
A hőmérséklet szabályozó egymástól függetlenül, két különböző 
helyen. Például az egyik helyen padlófűtéssel (alacsony 
hőmérséklet), amit a Clima Manager irányít, míg a másik helyen 
a hagyományos radiátor fűtőtest (magas hőmérséklet), amit a 
szobai termosztát irányít.

EGYZÓNÁS RENDSZEREK
A hőmérséklet irányítása a külső hőmérséklettől 
(külső szondák segítségével) és a belső 
hőmérséklettől függő. A Clima Manager vezérli.

EGYZÓNÁS RENDSZEREK
Egyzónás rendszerek: A hőmérséklet irányí-
tása a külső hőmérsékleten, valamint a szobai 
hőmérsékleten alapszik. Szobai termosztatot 
használva működik.

E-BUS



Telepítés és karbantartás

Lecsökkentett távol-
ság a füstcsövek 
és vízcsatlakozás 
között  

Nagyobb távolság a 
vízcsatlakozás és a 
fal között

DIN-szabványú 
csövezés 

830 mm 150 mm

BEFOGLALÓ 
MÉRETEK
770x400x315

770x440x385



Telepítés és karbantartás

Konyhabútorba vagy fürdőszobába könnyen beépíthető, szervizes számára 
könnyen hozzáférhető. A méretek kicsik, de az egyszerűség, elérhetőség, 
rugalmasság az nagyszerű, ami nagyban leegyszerűsíti a szerelő munkáját.

Flexibilis elvezetés
A leegyszerűsített, új integrált csőszerelési elv megkönnyíti a karbantartó 
munkálatokat. Azért mert a készülék úgy lett tervezve, hogy a szerelés a 
legegyszerűbben végrehajthatóbb legyen, simán az előlapok leszerelésé-
vel, szerszámok használata nélkül.

Megújult design
Ahhoz, hogy biztosítsa az ön igényeit, de egyben irányítsa saját 
funkcióit is, az új termékcsalád figyelembe veszi az ön által betáplált 
adatokat, de egyben saját magát is kontrollálja. Ha valami hiba történik, 
akkor az önellenőrző rendszer azonnal megjeleníti azt az LCD-kijelzőn, 
valamint az elhárítására is ad tanácsot.

Intelligens részletek



Telepítés és karbantartás

Elérhető valame-
nnyi alkatrész 
elölről, szerszám 
használata nélkül.

A szifonhoz való 
hozzáférhetőség a 
burkolat levétele 
nélkül.

Az NTC érzékelők 
eltávolíthatóak a 
rendszer leeresz-
tése nélkül.

KEVESEBB
KARBAN-
TARTÁS



Új hidraulikus blokk
Új kompozit anyagból készült hidraulikus blokk, amely könnyen 
kilégteleníthető és zajmentesen működik. Fűtés visszatérő oldalon és 
HMV  bejövő oldalon hidraulikus blokkba beépített szűrő található.

Önellenőrzés
A kazán a vezérlő panel segítségével a teljes fűtés rendszer ellenőrzését 
végzi.

LCD monitor
Egy nagy méretű LCD kijelző segítségével kommunikál a gázkészülék 
(magyar nyelven), informál a meghibásodásról, a hátralévő szerviz-
napokról és a különböző programozási lehetőségekről.

Egyszerűbb égéster-
mék analízis
A készülék peremén közvetlenül rácsatlakozhatunk az égéstermék 
ellenőrzési mérőcsonkra illetve közvetlenül megmérhetjük a füstgáz  
kapcsolási értékét.valamint az elhárítására is ad tanácsot.



GENUS PREMIUM
FALI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK LCD MONITORRAL

• LCD MULTIFUNKCIONÁLIS MONITOR
• MODULÁCIÓS VENTILÁTOR
• MODULÁCIÓS SZIVATTYÚ
• KORRÓZIÓMENTES MEGNÖVEKEDETT
 FELÜLETÛ FÛTÉS OLDALI HŐCSERÉLŐ
• MEGNÖVELT HMV HŐCSERÉLŐ
• MEGNÖVELT TÁGULÁSI TARTÁLY
• FÜSTGÁZELEMZŐ CSONK A KAZÁN
 TETEJÉN
• 3 UTAS VÁLTÓSZELEP
• FÛTÉS ÉS HMV OLDALI BEÉPÍTETT SZÛRŐ

• AZONNALI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG CLIMA
  MANAGERHEZ
• VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI TÖBBZÓNÁS
   RENDSZERSZABÁLYOZÁS
• NAPKOLLEKTOR RENDSZER KÖZVETLEN
  VEZÉRLÉSE
• BEÉPÍTETT PROGRAMÓRA
• MONITORRA MAGYAR NYELVEN KIÍRT 
 HIBAJELZÉS
• FÉLAUTOMATA FELTÖLTŐ
• AUTOMATA LÉGTELENÍTŐ FUNKCIÓ 
• FAGYMENTESÍTŐ ÉS BLOKKOLÁSGÁTLÓ 
 FUNKCIÓ

“A” kategória
             hatásfok

komfort funkció

+35 % megtakarítás

Nox5  osztály          
IPX5D elektromos 
védettség

24-30-35 FF

Nyitott égésterű

Koncentrikus elvezetés

**** 
JELMAGYARÁZAT
M:  Fûtési előremenő csatlakozás ¾” 
U:  HMV kimenõ csatlakozás½” 
G:  Gáz bemeneti csatlakozás ¾”
E:  HMV csatlakozás ½” 
R:  Fûtési visszatérő csatlakozás ¾” 
F:  Füstgáz kivezetés (Ø mm)
 F1: 60/100-80/125
 F2: 80/80

Elválasztott elvezetés

KOMPACT
MÉRETEK

RENDKÍVÜL  
CSENDES

KOMFORT  
FOKOZAT

EXTRA
TAKARÉKOS

AUTO  FUNKC IÓ INFO  RENDSZER

80/80

60/100
80/120

KÖRNYEZET-
BARÁT



80/80

60/100
80/120

CF: Zárt égésterű kombinált üzemű

FF: Zárt égésterű kombinált üzemű

Modell név GENUS 
PREMIUM 

24 FF 

GENUS 
PREMIUM 

30 FF

GENUS 
PREMIUM 

35FF

CE engedély száma 0085BR0347
1312BR4922

Kazán típus besorolása C13 C33 C43 C53 C63 B23p B33

Műszaki adatok

ENERGETIKAI TULAJDONSÁGOK
Névleges fűtési hőterhelés  max/min (60/80°C) (Hi)
Névleges fűtési hőterhelés  max/min (60/80°C) (Hs)
HMV teljesítmény max/min max/min (60/80°C) (Hi)
HMV teljesítmény max/min max/min (60/80°C) (Hs)
Fűtési Névleges teljesítmény max/min (60/80°C)
HMV névleges teljesítmény max/min 
Égőtér hatásfoka
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (60/80°C) Hi/Hs
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (30/50°C) Hi/Hs
Hatásfok 30%-os részterhelésen 30°C Hi/Hs
Hatásfok 30%-os részterhelésen 47°C Hi/Hs
Hatásfok minimális teljesítményen   Hi/Hs
Hatásfok „csillag” osztály  (dir. 92/42/EEC)
Kazán osztály
A burkolat maximális vesztesége (∆T=50°C) 
Fűtési veszteség, amikor az égő bekapcsolt állapotban
Fűtési veszteség, amikor az égő kikapcsolt állapotban

kW
kW
kW
kW
kW

%
%
%
%
%
%
n°

Class
%
%
%

31,0/7,0
34,4/7,8
34,5/7,0
38,3/7,8
30,0/6,0
35,0/6,0

98,0
97,5/87,8

107,0/96,3
107,0/96,3

99,0/89,1
95,0/85,5

4
A

0,5
2

0,2

28,0/6,5
31,1/7,2
30,0/6,5
33,3/7,2
28,0/6,0
30,0/6,0

98,0
97,5/87,8

107,0/96,3
107,0/96,3

99,0/89,1
95,0/85,5

4
A

0,5
2

0,2

22,0/5,5
24,4/6,1
25,0/5,5
27,7/6,1
24,0/5,0
25,0/5,0

98,0
97,5/87,8

107,0/96,3
107,0/96,3
101,0/90,9
95,0/85,5

4
A

0,5
2

0,2

ÉGÉSTERMÉK KIBOCSÁJTÁS
Égéstermék tömegáram (G20)
Minimum huzatérték
Égéstermék hőmérséklet (G20)
CO2 összetétel (G20)
CO összetétel (0%O2)
O2 összetétel
Nox osztály
Levegő felvétel 

kg/h
Pa
°C
%

ppm
%
n°
%

15,2
-

65,0
9,0
100
4,5

5
1,27

13,7
-

65,0
9,0
100
4,5

5
1,27

11,4
-

65,0
9,0
100
4,5

5
1,27

FÛTÉSI KÖR
2,1/1290

0,25
3
8

0,7
100/300

85/35
50/20

0,7/1160
0,25

3
8

0,7
100/300

85/35
50/20

1,8/950
0,25

3
8

0,7
100/300

85/35
50/20

mbar
bar
bar

litres
bar

Litres
°C
°C

Vízoldali nyomás veszteség (max) ∆T=20°C
A rendszer letiltási nyomásértéke
Fűtési maximális nyomás
Tágulási tartály kapacitása 
Tágulási tartály előtöltési nyomása
Maximális vízrendszer nagysága (∆Tmax 75°C rad / ∆T 35°C pannelli
Fűtési hőmérséklet max/min (magas fűtőkör)
Fűtési hőmérséklet max/min (alacsony fűtőkör)

HMV KÖR
°C

Litres/min
Litres/min
Litres/min

n°
Litres/min

bar

60/36
16,7
20,0
14,3

3
<2

10/0,3

60/36
15,0
18,0
12,8

3
<2

10/0,3

60/36
12,0
14,4
10,3

3
<2

10/0,3

VILLAMOS  ADATOK
Feszültség felvétel
Teljesítmény
Villamos védettség

TÖMEG ÉS MÉRETEK 
Tömeg
 Méretek (L x A x P)

32
770/400/315

35
770/400/385

35,5
770/400/385

230/50
150

X4D

230/50
130

X4D

230/50
120

X4D

V/Hz
W
IP

kg
mm

HMV működési hőmérséklet max/min
HMV vízadó képesség (10 perc. ; ∆T=30°C)
Melegvíz mennyiség  ∆T=25°C
Melegvíz mennyiség  ∆T=35°C
Csillag besorolás hatásfoknál (EN13203)
Minimális HMV mennyiség 
HMV oldali nyomás

KONDENZÁTUM
Maximális kondenzátum mennyiség
Kondenzátum PH értéke

2,4
2,6

2,4
2,6

2,4
2,6

Litres/h
PH

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Égéstermék elemző
mérőcsonk

    
Levegő beszívó oldal; elválasztott 

égéstermék elvezető



Minőségi termékek 
Kiváló szolgáltatás

www.mtsgroup.hu

Az Internet oldal az összes felhasználónak hasznos információt 
nyújt az összes termékkel kapcsolatban. Biztosít felhasználóknak 
telefonszámokat és címeket, valamint az összes akkreditált szak-
szerviz címet. Ezenkívül egy szakértő csoport is állandóan a vevők 
segítségére áll.

Az Ariston tökéletes vevői 
elégedettséget kínál



Ariston Szerviz 
Az Ön szolgálatában

Az Ariston országos szervizhálózata Magyarországon több mint 160 szervizponton áll ügyfeleink ren-
delkezésére, mellyel teljes mértékben lefedik az ország egész területét. Szervizeink megpróbálják a 
lehető leggyorsabban kezelni a sürgős hívásokat és legjobb tudásuk szerint elhárítani a problémákat. 
Erre garancia a magas szakmai tudásuk és a folyamatos technológiával és termékekkel kapcsolatos 
továbbképzésük.
Szervizközpontunktól lehetőség van alkatrészek online megrendelésére és futárszolgálattal azok 24 
órán belüli kiküldésére.





Otthona 
szívében



Merloni TermoSanitari SpA
Viale Aristide Merloni 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Telefono 0732 6011
Fax 0732 602331
info@it.mtsgroup.com
www.mts.it

Merloni TermoSanitari Hungária Kft .
1135 Budapest, Hun utca 2.
Tel/Fax: (06 1) 237-1110
www.mtsgroup.hu

ARISTON az MTS Group része
A világ vezetõ nemzetközi fûtéstechnikai gyártó és forgalmazó cége, 
mely több mint 160 országban van jelen közel 7000 alkalmazottjával. 
A legszélesebb választékban kínál gázkazánokat, elektromos és 
gázüzemû vízmelegítõket és egyéb más alkatrészeket, kiegészítõket.


