
CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ooggóóllnnaa
Kotły c.o. Stąporków są kotłami stalowymi. Charakteryzują

się bardzo wysoką sprawnością sięgającą nawet 92,3%.

Wszystkie kotły przechodzą gruntowne badania w zakłado-

wym laboratorium oraz renomowanych instytutach w kraju.

Od lat współpracujemy z ITGiS w Łodzi i ICHPW z Zabrza.

Spółka działa w oparciu o  System Zarządzania Jakością

ISO 9001-2000.

OOppiiss  tteecchhnniicczznnyy
Kotły EKO-TECH

Automatyczne kotły z paleniskiem retortowym typ EKO-

TECH, są urządzeniami o konstrukcji stalowej. Proces spa-

lania odbywa się w palenisku retortowym, a paliwo (węgiel,

pelety lub drewno) pobierane jest automatycznie przez

układ ślimakowy tylko w takiej ilości jaka jest potrzebna dla

zadanej temperatury. Pozwala to na wysokoefektywne pale-

nie w kotle, co powoduje oszczędności ekonomiczne. Dzię-

ki zainstalowaniu w kotle deflektora spalin, proces spalania

jest bezdymny i ekologiczny. Kotły, w zależności od potrzeb,

mają kosz usytuowany z prawej lub lewej strony (przystoso-

wane są do samodzielnego przełożenia kosza z jednej na

drugą stronę). 

Zalety kotła EKO-TECH:

� automatyczna praca sterowana procesorem

� mechaniczne doprowadzanie paliwa z zasobnika do paleniska

� prosta i szybka obsługa

� ekonomiczna eksploatacja i wysoka sprawność (> 86%)

� ekologia – czystość środowiska

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej

i Klimatyzacji nagrodziła gamę kotłów EKO-TECH tytułem

ZŁOTEGO INSTALATORA dla Najlepszych za 2005 r.

Kotły BIO-MASTER

Kotły Bio-Master ze szwedzkim palnikiem pelletowym. Kocioł

sam pobiera paliwo ze zbiornika. Palenie odbywa się w pal-

niku, który sam się odpopiela. Proces palenia jest automa-

tyczny łącznie z rozpalaniem kotła. W kotle zastosowano ste-

rownik z wyświetlaczem LCD o przekątnej 14 cm.

Zalety BIO-MASTER:

� sprawność ponad 92%

� prosta i szybka obsługa

� praca w 3 trybach: ręcznym, automatycznym i letnim

� sterowanie pompą c.o. i c.w.u.

� ekologiczne spalanie
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P.W.T.K. TERMO-TECH Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

tel. 041 374 15 22, faks 041 374 15 22
www.kotłyco.pl

Typ kotła Moc [kW] Cena netto Rodzaj paliwa

EKO-TECH 10-200 19 kW  –   5200 zł węgiel,

26 kW  –   6400 zł pelety, drewno

BIO-MASTER 20,30 i 50 20 kW  – 10 000 zł pelety

Kocioł EKO-TECH 19 kW 

cena 5200 zł + 22% VAT = 6344 zł brutto

Cena kotła dobranego dla domu 
wg projektu NASTKA:
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Kotły grzewcze Stąporków
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