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pompa ciepła i wieża hydrauliczna z zasobnikiem 
c.w.u. Zestaw ma trzy funkcje – ogrzewania, chłodze-
nia oraz ogrzewania wody i można go stosować za-
równo w nowych, jak i modernizowanych domach. 
STIEBEL ELTRON od lat udoskonala produkty opar-
te na odnawialnych źródeł energii. Pompy cie-
pła to bezpieczne i efektywne rozwiązanie, które  
w ekologiczny sposób pozwala dbać o środowi-
sko naturalne. wszystko po to, aby w jak najwięk-
szym stopniu ograniczać emisję smogu i dbać o ja-
kość powietrza, którym oddychamy każdego dnia. 

To doskonałe rozwiązanie dla instalatorów, któ-
rzy dzięki produktom STIEBEL ELSTRON mogą 
swoim klientom zaoferować nie tylko innowa-
cyjny sposób ogrzewania domu oraz wody,  
a jednoczenie receptę na większą dbałość o śro-
dowisko poprzez likwidację niskiej emisji zanie-
czyszczeń. Można jej dokonać poprzez wymia-
nę starych domowych pieców na nowoczesnej 
systemy grzewcze nie zanieczyszczające powie-
trza – takie jak pompy ciepła STIEBEL ELTRON.

Jesień – czas na pompę ciepła
Początek sezonu grzewczego oznacza koniecz-
ność ogrzewania, a dymiące kominy to nasza co-

dzienność. Do powietrza, którym oddychamy,  
dostaje się zwiększona ilość pyłów PM10 i PM2,5. 
Oddychanie fatalnym powietrzem wpływa ne-
gatywnie na nasze zdrowie. Pyły PM2,5 są drob-
niejsze i bardziej niebezpieczne dla naszego or-
ganizmu od pyłów PM10. Docierają do układu 
oddechowego oraz krwionośnego. Dużo dłużej 
zostają w naszym organizmie. w takiej sytuacji 
wszelkie formy aktywności na wolnym powie-
trzu, szczególnie uprawianie sportu są odradzane.
Bezpośrednie i pośrednie efekty smogu są zatrwa-
żające: wzrost zachorowań na alergię, astmę, cho-
roby kardiologiczne i nowotworowe, obniżenie 
odporności i umieralność człowieka. Pyły prze-

nikają do wody, gleby i roślin. Jemy skażone mię-
so zwierząt, które wzrastały w takim środowisku.

Jakie pakiety można otrzymać 
w promocyjnych cenach? 
Zestawy obejmujące zarówno pompy ciepła po-
wietrze-woda i solanka-woda różnych mocy, tak-
że z opcją wentylacji i rekuperacji oraz chłodze-
nia budynku. Dodatkowo, w każdej grupie pomp 
przygotowano kilka wersji w zakresie pojemności  
i mocy zbiorników. Przykładowo, w promocyjnej ce-
nie można zakupić zestaw umożliwiający ogrzewa-
nie powietrzem w stylu Premium. w skład pakietu 
wchodzi monoblokowa, inwerterowa powietrzna 

Smog to wielki problem w całej Polsce. STIEBEL ELTRON przygotował specjalną promocję dla 
firm montujących urządzenia swojej marki, dzięki której pakiety z pompami ciepła powietrze-
woda i solanka-woda różnych mocy, także z opcją chłodzenia budynku oraz wentylacji i rekuperacji 
można kupić w wyjątkowo korzystnych cenach. 

ZatrZymaj smog Ze stIeBeL eLtroN
Skorzystaj z wyjątkowej oferty STOP SMOG

w ramach STOP 
SMOG dla insta-
latorów przygo-
towano szereg 
kompletnych pa-
kietów. Zostały 
tak ułożone, aby 
można było je  

w prosty sposób zastosować i korzystać z ich wszystkich 
zalet zarówno w starym, jak i w nowym budownictwie. 
Dzięki znakomitej wydajności, wysokiej jakości i bar-
dzo dobremu stosunkowi jakości do ceny, oferta STOP 
SMOG od STIEBEL ELTRON to jednorazowa inwesty-
cja, dzięki której można zyskiwać przez lata. 

STOP SMOG DLA INSTALATORA

Montujesz nasze urządzenia?
Tak prosto jeszcze nie było! Przygotowaliśmy  
dla Ciebie specjalną ofertę. 
Zaloguj się

Dołącz do nas teraz
Korzystaj z wyjątkowych promocji, ofert i narzędzi. 
Zarejestruj się jako nowy Instalator (zakładka  
„Nie mam jeszcze numeru Klienta”)

PRZEJDŹ na stRonę PRoMocJi

Promocja STOP SMOG

Pakiety z pompami ciepła 
i wentylacją z rekuperacją 
do domów jednorodzinnych

Oferta specjalna dla Instalatora
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