
BUDUJEMY DOM 9/2012 81

Galmet proponuje równie   innowacyjne wymienniki, które 

doskonale wspó pracuj  z kot ami ogrzewania centralnego oraz 

odnawialnymi ród ami energii. Tak  idealn  wspó prac  zapewnia 

mi dzy innymi multiwalentny wymiennik typu SGW(S)M z trzema 

w ownicami spiralnymi. 

Firma Galmet stawia na trwa o  wykonania swoich wyrobów 

i ich energooszcz dny charakter. Pod aj c za normami 

i wymaganiami steruj cymi rynkiem grzewczym, ale te  wnosz c

w niego swój niema y wk ad, od ponad 30 lat utrzymuje si  na 

wysokim poziomie w tej bran y.

Galmet – ekologiczne ogrzewanie z tradycjami
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Solidno  wyrobów Galmetu jest wynikiem d ugotrwale zdobywanego do wiadczenia.  Gruntowne poznanie i przede wszystkim 

zrozumienie polskiego rynku techniki grzewczej stawia spó k  w roli jednego z wiod cych producentów. Tam, gdzie solidno

wykonywanej pracy spotyka si  z kompleksow  wiedz  dotycz c  trendów bran owych i wymaga  konsumenckich powstaj

produkty najwy szej jako ci – produkty Galmetu.

Jedn  z bardziej op acalnych inwestycji jest zakup kot a przeznaczonego do spalania ekogroszku. 

Galmet oferuje kocio  centralnego ogrzewania EKO-GT KWP S z podajnikiem sko nym, 

który zapewnia lepsze podawanie paliwa. Zbudowany ze stali kot owej, posiada regulator 

pogodowy umo liwiaj cy prognozowanie zmian zapotrzebowania na ciep o z kilkugodzinnym 

wyprzedzeniem. W zale no ci od potrzeb Galmet oferuje moc równ  12, 14, 16, 17, 22, 25, 28 i 30 kW. 

W ofercie Galmetu znajduj  si  tak e systemy solarne. Dzi ki wyj tkowej technologii Sunselect 

absorbuj  energi  naturaln  nawet w ma o s oneczne dni. Najwa niejsz  zalet  zakupu i monta u

solarów jest energooszcz dno , któr  solidna kostrukcja kolektrów Galmetu gwarantuje na lata. 

Optymalnie zaprojektowany system solarny sprawia, e koszty ogrzewania ciep ej wody znacznie 

spadaj . Kolektor s oneczny p aski KSG 20 Premium charakteryzuje si  nowoczesn  technologi

wykonania – zgrzewaniem d wi kowym. Dodatkowo posiadaj  wysokiej jako ci, trwa ,

aluminiow  obudow , która zapewnia wysokie parametry pracy i atwiejszy monta .

Ekonomicznie op acalne jest równie  u ytkowanie pomp ciep a. Ta nowoczesna metoda ogrzewania  

umo liwia pozyskanie energii z ziemi, wody lub powietrza. Pompa ciep a EasyAir Basic 2 GT ma bardzo 

prost  konstrukcj , co wp ywa na atwo  monta u. Instalacja nie wymaga odwiertów ani niepotrzebnego 

rozkopywania dzia ki. Pompa posiada grza k  elektryczn  oraz sterownik dotykowy, z funkcj  antylegionella. 

Dodatkowa funkcja Eco uruchamia tryb ekonomicznego podgrzania ciep ej wody u ytkowej, daj c maksymalne 

oszcz dno ci. Zu ycie energii przez pomp  to tylko 2 kWh/dob . Urz dzenie mo na wykorzysta  przy 

osuszaniu pomieszczenia, w którym si  znajduje, za  w okresie letnim mo e s u y  do jego klimatyzowania. 


