Prezentacja

> O firmie COMAP

COMAP jest wiodącą europejską firmą oferującą kompletne rozwiązania
dla instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego oraz wody użytkowej.

> Siedziba główna
Lyon, Francja

> Zakłady produkcyjne
Abbeville, Francja 		

Armatura grzewcza

Arrest, Francja		

Armatura i produkty z mosiądzu

Brecsia, Włochy		

Złączki do systemów z tworzyw sztucznych

Montelier, Francja		

Produkty uzdatniania wody

Nevers, Francja		

Rury

St Denis de l'Hotel, Francja

Złączki metalowe

> Centralny magazyn
Chécy, Francja

Witryny lokalnych biur COMAP:
www.comap.be
www.comap.co.uk
www.comappraha.cz
www.comap.es
www.comap.fr
www.comap.gr
www.comap.hu
www.comap.pl
www.comap.ru

Zakład produkcyjny: Abbeville, Francja

Centralny magazyn: Chécy, Francja

Zakład produkcyjny: Saint Denis de l'Hotel, Francja
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Katalog produktów
Katalogtów
produk

2006 07

Wielostronicowe wydawnictwo Comap adresowane przede wszystkim do profesjonalistów z bran˝y instalacyjno-grzewczej, tzn. dystrybutorów, instalatorów
i projektantów.
Prezentacja oferty Comap zosta∏a tak przygotowana, by korzystanie z katalogu by∏o ∏atwe, a on sam stanowi∏ przydatne narz´dzie w codziennej
pracy. Prezentacja produktów jest czytelna, poszerzona o zdj´cia,
podstawowe dane techniczne, w wielu przypadkach sugerowane sà
rozwiàzania z zastosowaniem konkretnego produktu.

ap.pl

www.com
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Doradztwo techniczne

Nasz dzia∏ techniczny odpowiada na Paƒstwa pytania dotyczàce:
• obowiàzujàcych przepisów, atestów, norm i certyfikatów
• innych zagadnieƒ natury technicznej.
Je˝eli macie Paƒstwo pytania lub wàtpliwoÊci dotyczàce przepisów budowlanych,
sposobu monta˝u lub instrukcji obs∏ugi produktów COMAP, skontaktujcie si´
z naszym Dzia∏em Technicznym. Rozwiejemy Wasze wàtpliwoÊci i udzielimy rzetelnej
informacji. Nasi przedstawiciele techniczno-handlowi pozostajà do Paƒstwa dyspozycji
w terenie, równie˝ na placach budowy.

Tel.: (22) 679 00 25
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Szkolenia

Systematycznie organizujemy szkolenia dotyczàce produktów i instalacji Comap, nowoÊci w bran˝y instalacyjnej, technik monta˝u i inne.
Sà one skierowane do instalatorów, dystrybutorów i projektantów.
W ten sposób przyczyniamy si´ do podniesienia jakoÊci i bezpieczeƒstwa instalacji. Zapraszamy na cykliczne szkolenia w naszym
centrum szkoleniowym w Warszawie oraz na spotkania organizowane przy udziale naszych partnerów
handlowych na terenie ca∏ego kraju.
Comap utworzy∏ Europejskie Centrum Szkoleniowe w swojej fabryce armatury w Abbeville, we Francji. Serdecznie
zapraszamy.
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Internet : www.comap.pl

Strona internetowa Comap Polska to: du˝o ciekawych,
aktualizowanych na bie˝àco informacji, zdj´cia
produktów, serwis dla profesjonalistów, promocje
i inne. Zapraszamy,

 Zak∏adka „Produkty”: zdj´cia, pro-

duktów, charakterystyki techniczne,
przyk∏ady instalacji...

 Zak∏adka „AktualnoÊci”: zapraszamy

do zapoznania si´ z nowoÊciami w ofercie Comap, promocjami, nowà dokumentacjà....
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 Zak∏adka „Dla profesjonalistów”:
raport specjalny, nasze instalacje,
s∏owniczek, najcz´Êciej zadawane
pytania – FAQ, programy...

Marketing

Oferujemy Paƒstwu wsparcie marketingowe w postaci katalogów technicznych, cenników,
ulotek. Cyklicznie zamieszczamy w prasie bran˝owej informacje o nowoÊciach w ofercie
firmy. Nasi specjaliÊci cz´sto goszczà na ∏amach magazynów instalacyjnych dzielàc si´
swojà wiedzà z czytelnikami. Ponadto organizujemy ciekawe promocje oraz wydajemy
magazyn o nazwie PLANETA Comap. Wspólnie z naszymi dystrybutorami przygotowujemy
akcje specjalne i prezentacje w miejscach sprzeda˝y.
Kontakt: marketing@comap.pl
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Dzia∏ Obs∏ugi Klienta

Odpowiednio przeszkoleni pracownicy Comap Polska
odpowiedzà na wszystkie Paƒstwa pytania. Aby byç bli˝ej
naszych klientów, zatrudniamy regionalnych przedstawicieli
techniczno-handlowych, których zadaniem jest nawiàzywanie
i podtrzymywanie wi´zi z naszymi dystrybutorami oraz instalatorami na terenie ca∏ej Polski.
Kontakt: comap@comap.pl

Tel.: (22) 679 00 25
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Program obliczeniowy dla projektantów

Nieodp∏atnie proponujemy projektantom z naszej bran˝y programy autorstwa Pana Piotra Wereszczyƒskiego: Comap OZC oraz
Comap CO i Comap H2O. Program Comap OZC s∏u˝y do okreÊlania
obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplnà poszczególnych
pomieszczeƒ w budynku, jak równie˝ ca∏ego budynku oraz do
obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciep∏o do ogrzania
budynków mieszkalnych. Comap CO to program przeznaczony do
graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o.,
jak równie˝ regulacji istniejàcych instalacji (np. w budynkach
docieplonych). Program umo˝liwia równie˝ projektowanie grzejników pod∏ogowych oraz sieci przewodów w instalacjach wody
lodowej. Comap H2O s∏u˝y do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciep∏ej i cyrkulacyjnej
w uk∏adach tradycyjnych oraz w uk∏adach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych w budynkach mieszkalnych
i u˝ytecznoÊci publicznej. Umo˝liwia on tak˝e dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.
Wybrane programy sà równie˝ dost´pne w wersjach j´zykowych: czeskiej i rosyjskiej. Zainteresowanym udost´pniamy
je na p∏ycie CD.

Fax (22) 679 18 48
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