
Olemme puhtaan 
ja älykkään 
lämmön tekijä 
– sinun kanssasi
Maailmaa ei muuteta yksin. Eikä puheilla. 
Puhtaampi tulevaisuus syntyy teoilla, jotka 
tehdään yhdessä. Ratkaisu kerrallaan.
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2020

16,5 milj.€
2013

Hallittua 
kasvua

Liikevaihto 
2013 vs. 2020



Puhdasta
lämpöä

Tiedämme suomalaisina, mitä 

lämpö on ja mitä se meille kaikille 

merkitsee.

Siksi meillä on halu kehittyä sekä 

tarjota puhtaita ja älykkäitä 

ratkaisuja asuntojen ja kiinteistöjen 

lämmitykseen ja jäähdytykseen.



Gebwell
Group

Ydin-
osaamisemme

Suomessa 
ja maailmalla

Vakavarainen 
ja kasvava

Perustettu 
Leppävirralla 2005

Kaukolämpö- ja lämpö-

pumppuratkaisujen 

asiantuntija.

Päämarkkinat Suomessa, mutta 

vienti on vahvassa kasvussa.

Tytäryhtiöt Ruotsissa ja Puolassa.

Liikevaihto 35,8 miljoonaa 

euroa vuonna 2020.

Meitä, puhtaan lämmön tekijöitä on 

250. Olemme 100 % suomalainen.

Juuremme ovat Pohjois-Savossa 

Leppävirralla, jossa sijaitsevat pääkonttorimme, 

tuotantotilamme ja oma teknologiakehitys.



Suomessa 
ja maailmalla

Pääkonttori ja tuotantotilat Leppävirralla. 

Myyntikonttorit myös Tampereella, 

Vantaalla ja Latviassa. Tytäryhtiöt 

Ruotsissa ja Puolassa. 

Maita, jonne Gebwell-laitteita 

toimitetaan



35,8 milj.€
2020

16,5 milj.€
2013

Tavoitteemme
on kasvaa etenkin

kansainvälisesti

Hallittua 
kasvua

Liikevaihto 
2013 vs. 2020

2005  Gebwell Oy perustetaan

2007  Oma tuotanto käynnistyy lämpöpumpuilla 

2008  Kaukolämmönjakokeskukset keskustuotanto käynnistyy

2009  Gebwell Sp. z o.o. Puolan tytäryhtiö perustetaan

2010  Varaajat valikoimaan ja tuotantoon

2015  Gebwell Sverige AB Ruotsin tytäryhtiö perustetaan

2016  Pivaset osaksi yhtiötä

2018  Ensimmäiset IoT-ratkaisut Gebwell Smart

2020  EHPA Next Generation Heat Pump -palkinto



Tuotteemme ja 
palvelumme

Meidät tunnetaan laadusta. Suomalaisiin ääriolosuhteisiin suunnitellut ja niissä testatut 
laitteemme ovat ominaisuuksiltaan alan kärkeä: luotettavia, energiatehokkaita ja älykkäitä.

Lämpöpumput
Smart
- Digitaaliset ratkaisut

Kaukolämmönjako-
keskukset

Käyttövedenlämmittimet 
ja energiavaraajat



Tuotteemme ja palvelumme

Pitkien asiakassuhteiden ja yhdessä menestymisen maaperänä on tapamme kehittää 
ratkaisuja ja palveluja asiakasta aidosti kuunnellen.

Huolto 
ja palvelut

Pivaset 
alkusammutustuotteet



Puhdasta 
lämpöä -video
Halusimme pukea sanoiksi puhtaan lämmön 

tarinamme.

Katso tästä





Puhtaasti älykkäämpää
lämmitystä

Gebwell Smartin digitaalinen maailma tuo älyä kiinteistöjen lämmitykseen. 
Se tarjoaa puhtaasti älykkäämpiä ratkaisuja, jotka lisäävät kiinteistön lämmityksen 

energiatehokkuutta ja asumismukavuutta. 



Digitaalinen Gebwell Smart -maailma

Gebwell Smartin digitaalisen maailman älykkäät tuotteet ja palvelut on rakennettu IoT-teknologiaa 
hyödyntävän Gebwell Smart -pilvipalvelimen ympärille. 

Sovellus

Gebwell Smart

Gebwell Smart Pilvipalvelin

Digitaaliset
ratkaisut

Gebwell Smart

Valvomo

Gebwell Smart

(tulossa)



Digitaaline
n Gebwell 
Smart 
-maailma

Gebwell Smartin digitaalinen 

maailma on jatkuvasti 

kehittyvä tarjoten uusia 

mahdollisuuksia ja ratkaisuja 

yhä älykkäämmälle, 

huolettomammalle ja 

puhtaammalle tulevaisuudelle.  



Gebwell Smart 

Pilvipalveli
n

Mahdollistaa älykkään ja puhtaan 
tulevaisuuden

Jokainen älyominaisuuksia hyödyntävä 
Gebwellin IoT-lämmityslaite linkitetään 

Gebwell Smart -pilvipalvelimeen.

Tämä mahdollistaa lämmityslaitteiden 

etähallinnan. Pilvipalvelimeen laitteista 

kerätään arvokasta tietoa, jota käytetään 

mm. maalämpöpumpun älyohjaukseen sekä 

toimintojen kehittämiseen.



Gebwell Smart

Valvomo

Seuranta ja säätö etänä 
– huolettomuutta 24/7

Selainpohjaisella käyttöliittymällä seurataan 

ja ohjataan Gebwellin IoT -lämpöpumppuja 

ja kaukolämmönjakokeskuksia etänä.

Valvomosta nähdään reaaliajassa pilveen 

liitetyn laitteen tila, mahdolliset 

huoltotarpeet ja hälytykset.



Tekee arjesta helpompaa ja 
mukavampaa – euroja säästäen

Sovelluksen avulla 
omakotitalokokoluokan Gebwell 
Aries -maalämpöpumppua voi 
ohjata ja säätää etänä.

Sovellus on ladattavissa iOS- tai 
Android-käyttöjärjestelmää 
hyödyntävään älylaitteeseen, 
älypuhelimeen ja tablettiin.

Gebwell Smart

Sovellus



Puhtaasti älykkäämpiä ratkaisuja 

Edistykselliset digitaaliset ratkaisut 

käyttävät kerättyä dataa, tekoälyä ja 

ulkopuolisia lähteitä, joilla saadaan aitoa 

lisäarvoa kaikille laitteiden käyttäjille ja 

tärkeille sidosryhmille.

Gebwell Smart

Digitaaliset 
ratkaisut



Älykkäät langattomat patteri- ja 
huonetermostaatit

Koostuu kiinteistöön asennettavasta langattomasta 

kaksisuuntaisesta mittaus- ja ohjausjärjestelmästä, 

jonka avulla kiinteistön sisäolosuhteita voidaan mitata 

ja ohjata vaikka joka huoneessa.

Älykästä 
lämmitystä



Puhdasta lämpöä älykkäästi

Gebwell Oy
Y-tunnus 2008956-7

Patruunapolku 5, FI-79100 LEPPÄVIRTA
Puh: 020 1230 800, info(at)gebwell.fi

gebwell.fi


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

