
STIEBEL ELTRON oferuje trzy grupy sprężarkowych pomp ciepła: 
powietrze/woda, solanka/woda oraz woda/woda. Dzięki ich 
zastosowaniu możemy przy jednorazowym wydatku finansowym 
uzyskać kilka korzyści: zaspokojenie potrzeb energetycznych domu: 
centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, wymuszoną wentylację, 
rekuperację, chłodzenie, likwidację szkodliwych substancji, długą 
żywotność i możliwie niskie koszty eksploatacyjne. Urządzenia czerpią 
blisko 70% energii z powietrza, wody gruntowej i gruntu. Stosowanie 
ekologicznych czynników roboczych R 410A, R 407A, R 134A oraz 
stabilny współczynnik efektywności przez cały okres eksploatacji czynią 
pompy ciepła realną, alternatywną metodą ogrzewania. Każdy system 
grzewczy jest kontrolowany i monitorowany przez najnowocześniejszą 
technikę regulacyjną. Automatyki pracują idealnie, natychmiast 
reagując na każde żądanie i ustawienie parametrów. Prosta obsługa 
w jęz. polskim i szeroki zakres dostępnych funkcji to komfortowe 
rozwiązanie dla najbardziej wymagających Użytkowników.

INFORMACJE DODATKOWE
Firma STIEBEL ELTRON Polska została wielokrotnie wyróżniona statuetką 
Złotego Instalatora dla Najlepszych, m. in.:
 2003 rok – „za organizację kształcenia i szkolenia specjalistów branżowych 

w zakresie pomp ciepła”
 2005 roku – „za stworzenie sprawnie działającego serwisu pomp ciepła 
wraz z monitoringiem”.

 W 2008 i 2009 roku pompy ciepła STIEBEL ELTRON zostały wyróżnione 
Złotym Laurem Konsumenta.
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STIEBEL ELTRON należy do czołowych producentów sprężarkowych pomp ciepła. Produkcja odbywa się w Niemczech (Holzminen), w najnowocześniejszych i największych halach 
w Europie środkowej. Koncern buduje swoją pozycję lidera na rynku dzięki nowym mocom produkcyjnym - zdolność produkcyjna nowego zakładu wynosi ponad 25.000 sztuk pomp 
ciepła rocznie. 

Na rynek polski STIEBEL ELTRON dostarcza komfortowe systemy związane z energią odnawialną (pompy ciepła, kolektory słoneczne), centralnym ogrzewaniem, przygotowaniem 
ciepłej wody użytkowej oraz z małą i średnią wentylacją z odzyskiem ciepła — zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Wszystkie systemy są bardzo oszczędne 
i ekologiczne, a co za tym idzie efektywne i ekonomiczne w eksploatacji. 
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