
Gebwell Qi

Oman maan lämpö käyttöön 

Maalämpöpumppu

Nosta kiinteistösi arvoa sijoittamalla Qi maalämpöpumppuun 
– samalla pienennät lämmityslaskuasi ja ekologista jalanjälkeäsi!
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Qi-maalämpöpumppu
on �ksu ja varma
lämmittäjä

Gebwell Q I  M A A L Ä M P Ö P U M P P U

Maalämpöpumpun 
toimintaperiaate
Maalämpöpumppu kerää maaperään varastoitu-
nutta auringon lämpöenergiaa ja siirtää sitä talon 
ja käyttöveden lämmitykseen.  Lämpöpumppu-
tekniikan avulla kallioperään varastoitunutta 
ilmaista  lämpöenergiaa voidaan käyttää myös 
rakennusten viilentämiseen. 

Lämmönkeruuputkisto voidaan asentaa maape-
rään, porata kallioon tai upottaa tontin lähellä 
sijaitsevaan vesistöön. Yleisin lämmönkeruutapa 
on pienellekin tontille soveltuva lämpökaivo. 
Keruuputkiston asentamista varten on hankittava 
lupa, lupa-asioista voit kysyä lisää Gebwell-
myyjältäsi.

Maalämpö on ympäristöystävällinen, helppo ja 
miellyttävä lämmitysjärjestelmä, joka maksaa 
itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Mitä 
suurempi talo ja lämmitysenergiankulutus, sitä 
kannattavammaksi maalämpöpumppu tulee.

Qi-maalämpöpumppu on huoleton, hiljainen 
ja energiatehokas. Se on suunniteltu erityisesti 
omakotitaloille ja lämmittää kiinteistösi lisäksi 
myös lämpimän käyttöveden.

Qi-maalämpöpumput toimitetaan avaimet 
käteen –kokonaispalveluna. 

Taatusti kotimainen!
Gebwellin maalämpöpumput ovat täysin kotimai-
sia, ne suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. 
Siksi ne soveltuvat erinomaisesti suomalaisten 
kotien lämmitykseen.



Tee kannattava sijoitus
pitkälle tulevaisuuteen

75 % säästö 
energiankulutuksessa
Maalämmön avulla voit säästää lämmityskuluissa 
jopa 75 prosenttia! Maalämpöpumppu tuottaa 
jokaista kulutettua sähkökilowattia kohden noin 
kolme kilowattia lämpöenergiaa. 

Qi-maalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin 
lämmityssäästöissä 5-7 vuodessa. 

Maalämmöstä ei aiheudu ilmaston lämpenemistä kiihdyttäviä päästöjä, siksi lämmitysmuoto onkin 
erittäin ekologinen. 

Valitsemalla maalämmön voit säästää sekä lompakkoasi että luontoa; maalämmön avulla lämmityskus-
tannukset pienenevät, kiinteistösi arvo nousee sekä suojaudut energiahintojen vaihtelulta. Maalämpö-
pumppu ei myöskään vaadi juurikaan huoltoa tai tarkistustoimenpiteitä. 

Miksi valita Gebwell Qi?
Ekologinen 

Energiatehokas

Erittäin hiljainen

Viiden vuoden takuu

Kotimainen

Toimitus kokonaispalveluna

Maalämpö-
pumppu Sähkö
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Viiden vuoden takuu!
Olemme varmoja maalämpöpumppujen toiminta-
varmuudesta ja annamme laitteille viiden vuoden 
takuun.

Turvallisissa ja luotettavissa maalämpöpumpuis-
samme on käytetty uusinta kompressoritekniikkaa 
ja laadukkaita komponentteja. Laitteet toimivat 
varmasti kovillakin pakkasilla!



Aloita säästäminen ja toimi heti!
Tarjouksemme sisältävät maalämpöpumpun lisäksi laitteen asennuksen, lämpökaivon 
poraamisen, keruuputkiston toteutuksen, käyttöönoton opastuksen sekä turvallisen 

ja toimivan takuupalvelun – siis kaiken tarvittavan.
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