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KOMPLEKSOWA INSTALACJA 

Z GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA 

75% energii potrzebnej do ogrzania domu 
i podgrzewania wody gruntowa pompa ciepła 
pozyskuje ze źródła odnawialnego – z gruntu. 

KORZYŚCI  
Korzyści z zastosowania tego rozwiązania to m.in.:

 wysoka efektywność energetyczna,
 niskie koszty eksploatacji,
 możliwość zastosowania w nowych, jak i moder-

nizowanych domach. 
Godnym uwagi rozwiązaniem jest zastosowanie 
gruntowej pompy PrimaEnergy, której wykonanie 
jest oferowane przez Gaspol Energy wraz z ofertą 
na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewania. 

OFERTA GASPOL ENERGY 
Oferta obejmuje:

 wykonanie niezbędnych projektów i uzyskanie 
pozwoleń,

 wykonanie odwiertów i montaż dolnego źródła,
 dostawę i montaż pompy ciepła wraz z systemem 

sterowania,
 instalację centralnego ogrzewania i wodno-kana-

lizacyjną.

KOMPLEKSOWOŚĆ 
Doradztwo i kompleksowe wykonanie całej 
instalacji – zarówno pompy ciepła, jak również 
instalacji centralnego ogrzewania pozwala na 
osiągnięcie maksymalnego efektu. Ważna jest 
odpowiedzialność jednego podmiotu za całość 
realizowanych prac związanych z instalacją.  
Wybierając wykonawcę, który wykona nam całą 
instalację kompleksowo mamy pewność, że może-
my zwrócić się do niego z wszystkimi wątpliwo-
ściami dotyczącymi jej funkcjonowania.

DORADZTWO
Ważny jest cały proces inwestycyjny, ale szcze-
gólnie istotny jest moment doboru rozwiązania. 
Każdy klient Gaspol Energy ma zagwarantowaną 
analizę potrzeb energetycznych budynku. Doradcy 
Gaspolu posiadają specjalną aplikację, w której 
liczą między innymi zapotrzebowanie cieplne 
budynku, ilość potrzebnych materiałów na wyko-
nanie poszczególnych instalacji, a także koszty 
poszczególnych rozwiązań. Gaspol Energy zapew-
nia wsparcie zarówno projektanta, jak i konsultanta 
technicznego na każdym etapie inwestycji.

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA PRIMAENERGY

Gaspol Energy posiada w swojej ofercie modele pomp z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u. oraz modele pomp bez zasobnika w przypadku, gdy 
pompa będzie wykorzystywana tylko do ogrzewania lub klient posiada wła-
sny zasobnik. Oferowane rozwiązanie posiada sterownik, który umożliwia:

 dostosowanie temperatury pomieszczeń oraz temperatury podgrzewanej 
wody do potrzeb i przyzwyczajeń mieszkańców budynku,

 zaprogramowanie pracy pompy ciepła w trybie tygodniowym, dla każde-
go dnia osobno, w kilku przedziałach czasowych,

 sterowanie pompą ciepła przez internet.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE GASPOL ENERGY
Kompleksowość wymaga dobrej organizacji pracy, przestrzegania harmo-
nogramu robót, a jednocześnie elastyczności w działaniu, sprawnej koordy-
nacji prac na budowie i profesjonalnego wykonania. Jakość wykonywanych 
projektów i instalacji, optymalnie dobrany standard do ceny, profesjonalne 
ekipy instalacyjne, a ponadto marka budząca od lat zaufanie na rynku, to 
elementy zwiększające przewagę Gaspol Energy nad konkurencją.
Warto sprawdzić tę unikalną ofertę na rynku, aby uniknąć błędów popełnia-
nych przez wielu wykonawców przy przy montażu gruntowej pompy ciepła.

Gaspol SA, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel. 81 855 05 55, 606 800 400, e-mail: infolinia@gaspol.pl, gaspol.pl
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Działanie gruntowej pompy ciepła
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