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centralnego
ogrzewania

wodno-
kanalizacyjne elektryczne gazowe

Obsługujemy wszystkie instalacje:

Stała Obsługa Instalacji

W swojej ofercie stawiamy przede wszystkim na jakość. 
Łączymy stabilną i wypracowaną przez lata skuteczną współpracę z największymi
deweloperami i zarządcami nieruchomości na terenie Olsztyna, z otwartością na
nowe rozwiązania techniczne.

89 524 12 14 marketing@mpec.olsztyn.pl www.mpec.olsztyn.pl

7 dni w tygodniu

szybko skutecznie bezpiecznie
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Początek roku jest dla nas czasem zmian. Mamy nowe 
logo! Oryginalne, nowoczesne i minimalistyczne.

Choć – podobnie jak wielu z Państwa – jesteśmy przy-
wiązani do starego logo, to nadeszła pora, by 
odświeżyć wizerunek Spółki MPEC. Decyzja była 
trudna, a prace nad nowym logotypem trwały wiele 
miesięcy. Długo dojrzewaliśmy do tej zmiany.

Nowe logo doskonale uwzględnia przemiany, jakie 
dokonały się na przestrzeni lat w technologii wytwarza-
nia i dystrybucji ciepła, kulturze przedsiębiorstwa oraz 
podejściu do ochrony środowiska i klimatu.

Jeszcze przez pewien czas oba znaki będą funkcjono-
wać równolegle, a proces rebrandingu został zaplano-
wany stopniowo.�

MPEC Olsztyn z nowym logo! Ciekawostka:

Zeskanuj kod QR, 
by obejrzeć animację zmiany 
logotypu z obecnego na nowy

obecne logo nowe logo w wersji rozszerzonej

Zauważyli Państwo zielony okrąg nad literą C 
w nowym logotypie Spółki MPEC? 

Pojawił się tam nieprzypadkowo. Stopień 
Celsjusza jest nieodłącznie związany z naszą 
codzienną pracą, więc naturalnym wydało nam 
się umieszczenie go w nowym logo. 

Dzięki dodaniu zielonego okręgu, logotyp MPEC 
nabrał cech tożsamościowych, takich jak 
ekologiczność, przyjazność i - co najważniejsze - 
jednoznacznie charakteryzuje nasze Przedsiębi-
orstwo jako dostawcę ciepła.



Początek roku jest dla nas czasem zmian. Mamy nowe 
logo! Oryginalne, nowoczesne i minimalistyczne.

Choć – podobnie jak wielu z Państwa – jesteśmy przy-
wiązani do starego logo, to nadeszła pora, by 
odświeżyć wizerunek Spółki MPEC. Decyzja była 
trudna, a prace nad nowym logotypem trwały wiele 
miesięcy. Długo dojrzewaliśmy do tej zmiany.

Nowe logo doskonale uwzględnia przemiany, jakie 
dokonały się na przestrzeni lat w technologii wytwarza-
nia i dystrybucji ciepła, kulturze przedsiębiorstwa oraz 
podejściu do ochrony środowiska i klimatu.

Jeszcze przez pewien czas oba znaki będą funkcjono-
wać równolegle, a proces rebrandingu został zaplano-
wany stopniowo.�

MPEC Olsztyn z nowym logo! Ciekawostka:

Zeskanuj kod QR, 
by obejrzeć animację zmiany 
logotypu z obecnego na nowy

obecne logo nowe logo w wersji rozszerzonej

Zauważyli Państwo zielony okrąg nad literą C 
w nowym logotypie Spółki MPEC? 

Pojawił się tam nieprzypadkowo. Stopień 
Celsjusza jest nieodłącznie związany z naszą 
codzienną pracą, więc naturalnym wydało nam 
się umieszczenie go w nowym logo. 

Dzięki dodaniu zielonego okręgu, logotyp MPEC 
nabrał cech tożsamościowych, takich jak 
ekologiczność, przyjazność i - co najważniejsze - 
jednoznacznie charakteryzuje nasze Przedsiębi-
orstwo jako dostawcę ciepła.



22-24ºC

20-22ºC

18-20ºC

18-19ºC

18ºC

W ŁAZIENCE
Nie zmarzniesz w kąpieli i nie będzie 

się gromadzić wilgoć.

POKÓJ DZIENNY / BIURO
To najlepszy zakres temperatur dla odpoczywających

osób, a także dla dzieci i do pracy biurowej.

KUCHNIA
W tym pomieszczeniu zwykle jest dość 

ciepło i bez ogrzewania.

W SYPIALNI
W takiej temperaturze 

najzdrowiej się śpi.

PUSTE MIESZKANIE
Ustaw przed wyjściem z domu

Optymalna temperatura 
w Twoim domu
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