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Stiebel Eltron z nowościami na Instalacjach 2018
Zajrzyj do nas, bo warto!
Stiebel Eltron tradycyjnie już wystawia się na poznańskich targach Instalacje, jest
to bowiem świetna okazja do zaprezentowania polskim odbiorcom (projektantom,
instalatorom, dystrybutorom) nowych urządzeń i rozwiązań wprowadzonych
właśnie do oferty. Tym razem też nowości nie zabraknie, a że równolegle Stiebel
Eltron wspiera niektóre z nich, jak pompy ciepła nowymi akcjami promocyjnymi,
naprawdę warto zajrzeć na stoisko firmy i się z nimi bliżej zapoznać.

Inaguracja nowej promocji nastąpi właśnie na targach Instalacje 2018.
Jej przekaz jest jednoznaczny: zastosowanie pomp ciepła sprzyja eliminacji smogu
i właśnie tę grupę urządzeń obejmie. Dziś szczegóły tej akcji owiane są jeszcze
tajemnicą. Aby dowiedzieć się jednak więcej, ZAPRASZAMY NA STOISKO!

zajmą nowości

Stiebel Eltron

pawilon 5, stoisko 118
INSTALACJE 2018

Pompa ciepła WPL ACS Classic 2018. To właśnie
na niej firma skupi największą uwagę. Obecnie też
jest oferowana w bardzo korzystnych cenowo trzech
pakietach do wyboru.
Ta inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, służy
głównie do ogrzewania podłogowego i grzejnikowego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wysoka wydajność i efektywność – COP do 3,97 przy
A2/W35 wg EN 14511.

Nowa linia pieców akumulacyjnych serii standard, płaskiej i niskiej. Więcej w artykule w IR 2/2018
(kliknij)
Nowe konwektory: CON Premium, CNS Trend, CK
Premium i CK Trend LCD. Konwektory te przeznaczone jako ogrzewanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie pomieszczeń w gospodarstwach
domowym lub biurach.

Znane, doceniane..
Wśród prezentowanych na targach urządzeń Stiebel
Eltron nie może zabraknąć najbardziej znanych i popularnych małych ogrzewaczy zarówno w wersjach
przepływowych, jak i pojemnościowych. Na uwagę
w ofercie firmy zasługują też rozwiązania z dziedziny wentylacji – Stiebel Eltron zaprezentuje centralne systemy wentylacji z odzyskiem ciepła.
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