
169

GALMET  ARTYKU  PROMOCYJNY

1–2/2018 BUDUJEMY DOM

Tak mocn  pozycj  gwarantuj  mu do-
skona e parametry techniczne, po-
nadprzeci tna wygoda obs ugi, eko-

logiczno  i czysto  pracy, oszcz dno ,
solidno  i trwa o  wykonania, a tak e spo-
kojna klasyczna estetyka.

Kocio  Genesis Plus od konkurencji wy-
ra nie odró nia niezwykle wysoka spraw-
no , si gaj ca 97%, co potwierdzone zosta o
pe nym certyfikatem wydanym przez nieza-
le ne laboratorium. Wy sza sprawno  kot a
oznacza dla u ytkownika mniejsze zu ycie 
peletu, a tym samym ni sze koszty ogrze-
wania. 

Galmet dok adnie dopracowa  konstrukcje 
ca ego typoszeregu jednostek tego modelu 
o mocach 10, 15 i 20 kW, co zagwarantowa o, 
e wszystkie nale  do wysokiej klasy ener-

getycznej A+ (od kwietnia 2017 roku wszyst-
kie kot y musz  mie  etykiet  energetyczn )
i spe niaj  wymagania czysto ci spalania 
najwy szej 5. klasy, aktualnie obowi zuj -
cej normy 303:5–2012. Ponadto spe niaj  one 
wymagania EcoDesign, które b d  obowi z-
kowe dopiero w roku 2020. Cechy te kwalifi-
kuj  Genesis Plus do krajowych i lokalnych 
samorz dowych programów dofinansowania 
ekologicznych róde  ciep a.

Zalety kot a  Genesis Plus:
Ekologiczno  – biopaliwo, najwy sza 5. 

klasa czysto ci spalania.
Gwarancja jako ci i oszcz dno ci – klasa 

energetyczna A+.
Efektywno  i oszcz dno  – sprawno  – 

97%.

Czysta kot ownia – biodegradowalny pe-
let.

90% mniej popio u, w porównaniu z w -
glem kamiennym.

Wygoda – system automatycznego rozpa-
lania, modulacja mocy.

Komfort obs ugi – du y zasobnik paliwa, 
nowoczesny regulator.

Bezpiecze stwo – dwa oddzielne podajni-
ki paliwa.

Tylko 97 cm wysoko ci!
Dost pne moce: 10, 15, 20 kW.

DLA U YTKOWNIKA 
GENESIS PLUS – KORZY CI, 
KORZY CI I JESZCZE RAZ 
KORZY CI!
Peletowy Genesis Plus jest kolejnym, po 
ubieg orocznym mocnym debiucie zasilane-
go ekogroszkiem kot a c.o. Galaxia (równie
laureata konkursu TOPTEN), przebojem 
rynkowym firmy Galmet. Oba wymienio-
ne modele s  najnowocze niejszymi, wyso-
kosprawnymi i ekologicznymi urz dzenia-
mi, które gwarantuj  swoim u ytkownikom 
wiele korzy ci – przede wszystkim ponad-
przeci tny komfort i czysto  obs ugi, du e
oszcz dno ci eksploatacyjne i rewelacyj-

n  efektywno  energetyczn . Kot y spe -
niaj  wymogi 5. klasy czysto ci zgodnie 
z norm  303:5–2012 i podlegaj  programom 
dofinansowania. Obrazu liderów rynku naj-
nowocze niejszych kot ów c.o. dope nia-
j  najwy sze parametry techniczne oraz 
solidno  i trwa o  wykonania z najlep-
szych materia ów. Najm drzejsze kot y c.o. 
w Polsce dost pne s  we wszystkich do-
brych hurtowniach i sklepach instalacyj-
nych oraz u autoryzowanych instalatorów 
urz dze  marki Galmet. 

mgr in . Artur Adamów
Krajowy doradca ds. kot ów c.o.

tel. kom. +48 883 321 066
a.adamow@galmet.com.pl 

Tak wygl da najnowszy 
i najm drzejszy, ca kowicie 
polski ekologiczny kocio
centralnego ogrzewania 
przeznaczony do spalania 
peletu. Niedawno trafi  na 
rynek i ju  zdobywa nagrody 
– w a nie przyznano mu 
wyró nienie w konkursie 
„TOPTEN Kot y grzewcze na 
paliwa sta e 2017”. Genesis Plus 
to kolejne m dre urz dzenie 
w ofercie Galmet.

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.com.pl

Kocio  na pelet Genesis Plus – lider kolejnej dekady
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