
BUDUJEMY DOM 6/2012198

Odbierz dotacj  2000 z  na pomp
ciep a do ciep ej wody u ytkowej!!! 

Artyku  promocyjny

Pompy ciep a do ciep ej wody u ytko-

wej ciesz  si  stale rosn cym zaintereso-

waniem klientów. wiadczy o tym ogrom-

na dynamika sprzeda y tych urz dze  na 

polskim rynku oraz najwi kszy ich udzia

w ca ym rynku pomp ciep a. Wed ug ostat-

nich danych zaprezentowanych przez EHPA 

(Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciep a) 

w Polsce w 2011 roku sprzedano ogó em

10 640 pomp ciep a, w tym a  4500 pomp 

ciep a tylko do ciep ej wody u ytkowej! 

W porównaniu z 2010 rokiem dynamika 

sprzeda y wynios a a  ok. 119%!

Wraz ze wzrostem popularno-

ci pomp ciep a c.w.u. ro nie tak-

e liczba zapyta  o programy 

finansowego wsparcia na ich za-

kup. Nie czekaj c na uruchomie-

nie mechanizmów przez instytucje 

pa stwowe firma Clima Komfort 

wpro wadza z dniem 15 czerwca 

2012 roku dotacj  na zakup pomp ciep a

c.w.u. w kwocie 2000 z !

Sk d bierze si  tak ogromna popular-

no  pomp ciep a do ciep ej wody u ytko-

wej? Wynika ona przede wszystkim z faktu, 

e ca oroczne przygotowanie ciep ej wody 

u ytkowej z pompy ciep a jest ta sze nawet 

ni  z kolektorami s onecznymi!

Poni ej zaprezentowano porównanie rocz-

nych kosztów podgrzania 300 l wody przy 

wykorzystaniu ró nych róde  ciep a. 

Przy porównaniu kosztów przyj to dobowe 

zu ycie wody przez 5-osobow  rodzin  na po-

ziomie 300 l i temperatur  ciep ej wody 45°C.

 Pompy ciep a do podgrzewania wody 

u ytkowej s  urz dzeniami adresowanymi 

nie tylko dla nowo budowanych obiektów. 

Mo na tego typu pomp  ciep a zastosowa

tak e w istniej cym budynku gdzie funk-

cjonuje np. ogrzewanie olejowe, gazowe, czy 

w glowe. Dzi ki pompie ciep a c.w.u. znacz-

nie ograniczymy wydatki na ciep  wod .

W nowych budynkach, w których instalo-

wane s  gruntowe pompy ciep a jako ród o

ciep a na potrzeby centralnego ogrzewania, 

monta  drugiej, osobnej pompy ciep a do cie-

p ej wody u ytkowej jest du o

lepszym rozwi zaniem i cz -

sto ta szym ni  zakup jednej, 

dwufunkcyjnej pompy ciep a. 

Wi cej na temat zalet oddziel-

nej pompy ciep a do podgrze-

wania wody u ytkowej znaj-

dziecie Pa stwo na stronie 

www.climakomfort.pl.

Wi kszo  pomp ciep a do 

podgrzewania wody u ytkowej oferowanych 

na rynku to powietrzne pompy ciep a. Clima 

Komfort proponuje Pa stwu w promocji z dota-

cj  w wysoko ci 2000 z  pom-

p  ciep a VT 2130. Pompa cie-

p a wykorzystuje ciep o

z powietrza (zewn trzne-

go lub wewn trznego) i jest 

w stanie pokry  ca oroczne 

zapotrzebowanie na ciep

wod  dla redniej wielko ci 

rodziny. Posiada zbiornik 

o pojemno ci 258 litrów 

i mo e przygotowa  oko o 800 

litrów ciep ej wody na dob .

 HIT SEZONU! POMPA CIEP A LW 640 R

Clima Komfort w 2011 roku wprowadzi a

na polski rynek pomp  ciep a LW 640 R pro-

dukcji austriackiej firmy NEURA. Pompa ta 

jest absolutn  nowo ci  i od razu wzbudzi a

ogromne zainteresowanie klientów. Ta nowa 

technologia wykorzystu-

je ciep o pochodz ce z obie-

gu powrotnego ogrzewania 

pod ogowego (mo liwe jest 

odzyskiwanie ciep a z po-

wrotu uk adu mieszanego 

z grzejnikami i pod ogów-

k ). Rozwi zanie to oferuje 

Pa stwu równie  przyjem-

ny efekt uboczny: pompa 

ciep a przeciwdzia a prze-

grzewaniu pomieszcze

w lecie w wyniku oddzia y-

wania promieniowania s o-

necznego. Pomp  tego typu 

mo na zastosowa  wsz dzie tam gdzie nie 

ma odpowiednich warunków do monta u

powietrznej pompy ciep a c.w.u. Pompa LW 

640 R jest równie  obj ta dotacj  2000 z .

Pompy ciep a do przygotowania cie-

p ej wody u ytkowej, które oferuje Clima 

Komfort posiadaj  3-letni  gwarancj .

Szczegó y dotycz ce dotacji znajd

Pa stwo na naszej stronie internetowej 

www.climakomfort.pl

O dostaw  i monta  zapytaj tak e

swojego lokalnego instalatora.

CLIMA KOMFORT sp.j.

ul. Jeziorna 6, 86-303 Grudzi dz

tel. 56 462 23 21, faks 56 462 82 49

www.climakomfort.pl

e-mail: pompy@climakomfort.pl
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Roczne koszty przygotowania ciep ej wody

DOTACJA 

2 000 PLN!

ZG O  SI

I ODBIERZ!

VT 2130

LW 640R


