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Początki firmy sięgają 1684 r, kiedy w jednej z dolin 
Wogezów na północ od Strasburga, w miejscowości 
Reichschoffen, powstała mała odlewnia żeliwa. Tam 
narodziła się firma De Dietrich, której przeznaczeniem 
było rozwijanie się pod przewodnictwem najlepszych 
mistrzów odlewnictwa. W 2004 roku De Dietrich 
Termique wraz z Remeha B.V stworzyły grupę 
przemysłową De Dietrich RemehaGroup, stając 
się pionierem w zakresie wykorzystania techniki 
kondensacyjnej w branży urządzeń grzewczych. 
Dziś jest ona jednym z wiodących europejskich 
producentów systemów multi-energetycznych, 
oszczędzających energię i chroniących środowisko, 
i nieustającym propagatorem techniki kondensacyjnej, 
solarnej i pomp ciepła.

De Dietrich jest marką należącą do najbardziej znaczących w dziedzinie 
techniki grzewczej w Europie. Wszystkie oferowane produkty są 
wytwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ISO 9001 i lS0 9002, 
posiadają również certyfikaty CE.
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Cechy wyrobów:
 żeliwo eutektyczne charakteryzuje się dużą odpornością na szoki 
termiczne oraz na korozję. Żeliwo De Dietrich jest bardzo elastyczne 
i możliwia eksploatację kotłów przez blisko 30 lat

 stop Al/Si/Mg stosowany do odlewu korpusów kotłów kondensacyjnych 
w 100% zabezpiecza przez szkodliwym działaniem kondensatu oraz 
zapewnia niezrównaną trwałość

 emalia kwarcowa, która jest objęta światowym patentem, pozwala 
na dokładne pokrycie wewnętrznych powierzchni pojemnościowych 
podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, co umożliwia ich wieloletnią 
eksploatację

 Diematic – system mikroprocesorowego sterowania pracę nie tylko 
kotłów, lecz także pomp, trójdrogowych zaworów mieszających 
oraz k lap odcinających. Jest to system sterowania całą 
kotłownią. Funkcjonalność i prostota obsługi, możliwości użycia 
do 70 parametrów do sterowania pracą kotłowni czyni z systemu 
Diematic europejski standard.

Korzyści ze współpracy z De Dietrich:
 Zorganizowana opieka serwisowa po sprzedażowa, wspierająca klientów 
poprzez sieć 100 firm serwisowych na terenie całej Polski;

 Unikalny system szkolenia i autoryzacji instalatorów w specjalnie 
do tego celu stworzonym ośrodku szkoleniowym;

 wieloletnia współpraca z 800 biurami i pracowniami projektowymi, 
dla których firma De Dietrich opracowuje co 2 lata poradniki dotyczące 
projektowania oraz dostarcza bibliotekę wspomagania systemów CAD;

 Współpraca z 200 punktami sprzedaży hurtowej na terenie całej Polski;

Oferta firmy:
 MCR II, INNOVENS – Gazowe, naścienne kotły kondensacyjne 
 SOLNEO, ECODENS, ELIDENS, C230 Eco, C310/C610 Eco – Gazowe, 
stojące kotły kondensacyjne

 GTU C 120/ 1200 – Olejowe, stojące kotły kondensacyjne 
 WHE, WHR, CITY – Gazowe, naścienne kotły grzewcze 
 DTG X, ELITEC, DTG … – Gazowe, żeliwne kotły grzewcze 
 GTU…, GT… – Olejowo-gazowe, żeliwne kotły grzewcze
 DIETRISOL PRO, POWER, QUADRO, QUADRODENS – systemy solarne
 POMPY CIEPŁA – ALEZIO, ROE+, ROE II, ROE+(TH), SOLO, NAPO
 PALNIKI – Olejowe, gazowe palniki nadmuchowe
 PODGRZEWACZE – Pojemnościowe c.w.u. oraz solarne
 REGULATORY – Systemy regulacji dla typoszeregu kotłów naściennych 
i stojących

 SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN – SPS 60/100, SPS 80/125, 
SPS 100/150, systemy kaskadowe


