
33

GALMET  ARTYKU  PROMOCYJNY

6/2018 BUDUJEMY DOM

Targi INSTALACJE 2018 to jedna 
z najwa niejszych imprez, na któ-
rych swoje ekologiczne rozwi za-

nia prezentowa a w tym roku firma Galmet. 
Hybrydowy System Grzewczy cz cy po-

wietrzn  pomp  ciep a do c.o. i c.w.u. 
Airmax2 z kot em na pellet Genesis Plus. 
Rondo Premium – superoszcz dny wy-
miennik c.w.u. w najwy szej klasie A dedy-
kowany do wspó pracy z jednofunkcyjny-
mi kot ami gazowymi. Maxima – pierwsza 
produkowana w Polsce pompa ciep a, która 
otrzyma a Europejski Znak Jako ci EHPA-Q. 
Oto produkty, które cieszy y si  najwi k-
szym zainteresowaniem odwiedzaj cych.

Najwa niejszym punktem pierwsze-
go dnia targów by a uroczysto  wr cze-
nia Z otych Medali dla najlepszych produk-
tów w danych kategoriach. Kolejny medal 
w tym roku otrzyma  Genesis Plus kocio
c.o. na pellet. To najwa niejsze wyró nienie 
dla tego produktu obok nagrody w konkur-
sie „TOPTEN Kot y grzewcze na paliwa sta-
e 2017” oraz Medalu Mi dzynarodowych 

Targów Odnawialnych róde  Energii ENEX 
Nowa Energia 2018. 

Miesi ce przygotowa  przynios y ocze-
kiwany efekt gdy ju  od pierwszego dnia 
„Dom hybrydowy” Galmet odwiedza y set-
ki instalatorów zainteresowanych nowo-
ciami, które prezentowa  polski producent. 

Przestronny „salon” ze stref  gier oraz wy-
godn  stref  relaksu przyci ga  wielu znajo-
mych oraz przysz ych klientów. Doradcy ds. 
ogrzewaczy wody, pomp ciep a, kot ów c.o. 
i zestawów solarnych przeprowadzili przez 
4 dni targów setki rozmów. Prezentowali no-
wo ci i wyja niali korzy ci jakie instalatorzy 
zyskaj  z wyboru produktów Galmet. 

Równolegle z targami INSTALACJE 
odbywa y si  w Poznaniu m.in. targi 
GreenPOWER. W ramach organizowanego 

podczas nich 3 Bran owego Forum Foto-
woltaicznego Galmet prezentowa  uczestni-
kom korzy ci z czenia systemów foto-
woltaicznych z Hybrydowymi Systemami 
Grzewczymi. Prezentacja pt. „Systemy 
grzewcze z fotowoltaik  w praktyce” cieszy a
si  sporym zainteresowaniem uczestników. 

Sukces targów INSTALACJE to idealne po-
twierdzenie tego, jak du ym uznaniem in-
stalatorów, u ytkowników i specjalistów 
bran y grzewczej ciesz  si  produkty firmy 
Galmet. 

Najwi ksze targi instalacyjne 
w Polsce i Europie rodkowej. 4 dni 
spotka . 28 578 profesjonalistów 
odwiedzaj cych stoiska wiod cych 
producentów i dostawców. Z oty 
Medal dla kot a na pellet Genesis 
Plus. Pompa ciep a Basic 300 do 
c.w.u. w „Klubie Premier”.  
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Z oty Medal dla kot a Galmet

Genesis Plus to najnowszy i najm drzejszy, ca kowicie pol-
ski ekologiczny kocio  centralnego ogrzewania przeznaczony do 
spalania pelletu. Tak mocn  pozycj  gwarantuj  mu doskona e
parametry techniczne, ponadprzeci tna wygoda obs ugi, eko-
logiczno  i czysto  pracy, oszcz dno , solidno  i trwa o
wykonania, a tak e spokojna klasyczna estetyka.

Kocio  Genesis Plus od konkurencji wyra nie odró nia niezwy-
kle wysoka sprawno , si gaj ca 97%, co potwierdzone zosta o
pe nym certyfikatem wydanym przez niezale ne laboratorium. 
Wy sza sprawno  kot a oznacza dla u ytkownika mniejsze zu-
ycie pelletu, a tym samym ni sze koszty ogrzewania. 

Galmet dok adnie dopracowa  konstrukcje ca ego typoszeregu 
jednostek tego modelu o mocach 10, 15 i 20 kW, co zagwaran-
towa o, e wszystkie nale  do wysokiej klasy energetycznej A+
i posiadaj  najwy sz  5. klas  czysto ci spalin, potwierdzon  pe -
nym certyfikatem, aktualnie obowi zuj cej normy 303:5-2012. 
Ponadto, spe niaj  one wymagania EcoDesign, które b d  obowi zkowe dopiero w roku 2020. Cechy te kwalifikuj
Genesis Plus do krajowych i lokalnych samorz dowych programów dofinansowania ekologicznych róde  ciep a.

BD6 galmet promocyjny.indd 33BD6 galmet promocyjny.indd   33 2018-05-27 14:33:312018-05-27   14:33:31


