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Maxima firmy Galmet, to obecnie najefek-
tywniejsza na polskim rynku pompa ziem-
na do ogrzewania domu i wody u ytkowej. 
Gwarantuje maksymalny komfort u ytko-

wania i wysok  wydajno  przez ca y rok. 
Zapewnia kompleksow  obs ug  budyn-
ku, korzystaj c z energii odnawialnej zgro-
madzonej w gruncie (OZE). Pozwala zaopa-

trzy  dom w ciep  wod  u ytkow , zadba
o jego ogrzewanie. Pracuje w systemie zie-
mia–woda i zapewnia najwy sze parame-
try pracy niezale nie od temperatury na 
zewn trz. Maxima mo e pracowa  samo-
dzielnie lub pe ni  rol  najwa niejszego ele-
mentu Hybrydowego Systemu Grzewczego 
(HSG). Zastosowanie HSG Galmet gwaran-
tuje poprawn  wspó prac  wszystkich urz -
dze , atrakcyjn  cen  zestawu, jako  na 
najwy szym poziomie, a wszystko z kom-
pleksowym i bezp atnym doradztwem w za-
kresie doboru i uzyskania dofinansowa-
nia. To zdecydowanie najlepsze dost pne 
w naszym kraju kompleksowe, zintegrowa-
ne i uniwersalne rozwi zanie zarówno do 
ogrzewania domów, instytucji, jak i obiek-
tów przemys owych. Skonstruowana przez 
Galmet gruntowa pompa ciep a Maxima 
w ci gu roku zdoby a wiele nagród i wyró -
nie . To zas u ona popularno . Maxima, 
to przede wszystkim pierwsza produkowa-
na w Polsce gruntowa pompa ciep a wy-
ró niona najwy szym europejskim odzna-
czeniem – Europejskim Znakiem Jako ci 
EHPA-Q, przyznawanym przez Europejskie 
Stowarzyszenie Pomp Ciep a. 

Maxima dostarcza 100% ciep a niezb d-
nego do ogrzania domu i wody u ytkowej. 
Taki tryb pracy pompy ciep a nazywamy 
monowalentnym. Do wspó pracy z pomp
ciep a zaleca si  stosowanie systemów ni-
skotemperaturowych (ogrzewanie pod ogo-
we, cienne). Pozwala ono obni y  o oko o
2°C temperatur  w pomieszczeniu, sprawia-
j c, e odczuwamy komfort cieplny ju  przy 
20, a nie przy 22°C, jak to si  dzieje przy 
ogrzewaniu grzejnikowym. 

Mgr in . Julia Sobaszek
Krajowy doradca ds. pomp ciep a

Pompa ciep a MAXIMA 

W Krajowym Centrum Doradztwa Techniki Grzewczej 
Galmet staramy si  pomaga  ju  na etapie planowania 
i projektowania inwestycji, a pó niej w trakcie realizacji 
równie  doradzamy i jeste my do dyspozycji klienta. Doradca 
Galmet ds. dofinansowa  pomaga natomiast w wyszukiwaniu 
programów dofinansowania funkcjonuj cych w poszczególnych 
regionach i miastach. Na bie co monitorujemy, gdzie i jakiej 
wysoko ci dotacj  mo e otrzyma  klient zainteresowany 
zakupem nowoczesnych ekologicznych urz dze  grzewczych 
lub modernizacj  istniej cej instalacji. Do naszych zada  nale y
dobór urz dze  optymalnych do ka dej inwestycji, kalkulacja 
oszcz dno ci, dok adne okre lenie korzy ci wynikaj cych 
z wyboru produktów Galmet. Wystarczy przedstawi  doradcy 
Galmet najwa niejsze parametry swojego domu (powierzchnia 
ogrzewanych pomieszcze , zapotrzebowanie na c.w.u., rodzaj 
ogrzewania, zapotrzebowanie cieplne budynku), aby otrzyma
konkretne, najlepsze dost pne rozwi zanie.

Galmet Sp.z o.o. Sp. K.
48-100 G ubczyce
ul. Raciborska 36
tel.  77 403 45 00
fax  77 403 45 99
www.galmet.pl

Ogrzewanie domu i c.w.u. za pomoc  gruntowej pompy 
ciep a jest najnowocze niejszym i najwydajniejszym spo-
sobem zaopatrzenia domu w ciep o. Rozwi zanie takie 
w a ciwie nie ma s abych stron. Wystarczy dokona  tylko 
doboru odpowiedniego modelu pompy ciep a i po prawid o-
wym monta u przez d ugie lata cieszy  si  zaletami eko-
logicznego, skutecznego, niebywale komfortowego i nie-
zwykle taniego w u ytkowaniu systemu.
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