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aktualnie obowiązującej normy PN-EN 303:5-2012.  
Ponadto spełniają wymagania EcoDesign, które będą 
obowiązkowe dopiero w roku 2020. Cechy te kwali-
fikują Genesis Plus do krajowych i lokalnych samo-
rządowych programów dofinansowania ekologicz-
nych źródeł ciepła.

Charakterystyka Genesis Plus:
· ekologiczność – biopaliwo, najwyższa 5. klasa czy-
stości spalania,
· gwarancja jakości i oszczędności – klasa energe-
tyczna A+,
· efektywność i oszczędność – sprawność – 97%,
· czysta kotłownia – biodegradowalny pellet,
· 90% mniej popiołu, w porównaniu z węglem ka-
miennym,
· wygoda - system automatycznego rozpalania, mo-
dulacja mocy,
· komfort obsługi – duży zasobnik paliwa, nowocze-
sny regulator,
· bezpieczeństwo – dwa oddzielne podajniki paliwa,
· tylko 97 cm wysokości,

· dostępne moce: 10, 15, 20 kW (tak-
że 25 i 34 kW w najnowszej ofercie).

Dla użytkownika Genesis Plus – korzyści, 
korzyści i jeszcze raz korzyści!
Pelletowy Genesis Plus jest kolejnym, po mocnym de-
biucie zasilanego ekogroszkiem kotła c.o. Galaxia (rów-
nież laureata konkursu TOPTEN), przebojem rynkowym 
firmy Galmet. Oba wymienione modele są najnowo-
cześniejszymi, wysokosprawnymi i ekologicznymi urzą-
dzeniami, które gwarantują swoim użytkownikom wie-
le korzyści – przede wszystkim ponadprzeciętny 
komfort i czystość obsługi, duże oszczędności eksplo-
atacyjne i rewelacyjną efektywność energetyczną. Ko-
tły spełniają wymogi 5. klasy czystości i podlegają pro-
gramom dofinansowania. Obrazu liderów rynku 
najnowocześniejszych kotłów c.o. dopełniają najwyż-
sze parametry techniczne oraz solidność i trwałość wy-
konania z najlepszych materiałów. Najmądrzejsze ko-
tły c.o. w Polsce dostępne są we wszystkich dobrych 
hurtowniach i sklepach instalacyjnych oraz u autory-
zowanych instalatorów urządzeń marki Galmet.

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Genesis Plus to najnowszy i najmądrzejszy, cał-
kowicie polski ekologiczny kocioł centralnego ogrze-
wania przeznaczony do spalania pelletu. Tak mocną 
pozycję gwarantują mu doskonałe parametry tech-
niczne, ponadprzeciętna wygoda obsługi, ekologicz-
ność i czystość pracy, oszczędność, solidność i trwa-
łość wykonania, a także spokojna klasyczna estetyka.
Galmet dokładnie dopracował konstrukcje całego 
typoszeregu jednostek tego modelu o mocach 10, 
15 i 20 kW, co zagwarantowało, że wszystkie należą 
do klasy energetycznej A+ i mają najwyższą 5. klasę 
czystości spalin, potwierdzoną pełnym certyfikatem, 

Produkowany przez Galmet kocioł na pellet Genesis Plus od dnia premiery zdobywa 
tytuł za tytułem. Został już nagrodzony w konkursie TOPTEN Kotły grzewcze 
na paliwa stałe 2017 oraz zdobył Medal Międzynarodowych Targów 
Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia 2018. W niespełna rok 
po premierze otrzymał też jedno z najważniejszych wyróżnień Złoty 
Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2018. 

Genesis Plus Galmet ze Złotym Medalem MTP
Artur AdAmów

Kocioł Genesis Plus od konkurencji wyraźnie 
odróżnia niezwykle wysoka sprawność, się-
gająca 97%, co potwierdzone zostało pełnym 
certyfikatem wydanym przez niezależne la-
boratorium. Wyższa sprawność kotła ozna-
cza dla użytkownika mniejsze zużycie pelle-
tu, a tym samym niższe koszty ogrzewania.
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