ARTYKU PROMOCYJNY METAL-FACH

Wysokiej klasy kotïy centralnego ogrzewania na paliwa staïe

METAL-FACH Technika
Grzewcza jest polskÈ dynamicznie rozwijajÈcÈ siÚ firmÈ, produkujÈcÈ kotïy centralnego ogrzewania
na paliwa staïe. Od ponad 28 lat
bÚdÈc na rynku, firma zbkilku osobowego zespoïu staïa siÚ prÚĝnie
dziaïajÈcym przedsiÚbiorstwem.
Tym samym METAL-FACH jest
równieĝ jednym zbnajwiÚkszych
pracodawców wbregionie zatrudniajÈc okoïo 800 osób. Siedziba
firmy znajdujÚ siÚ wbpóïnocno-wschodniej czÚĂci kraju, wbwojewództwie podlaskim wbmiejscowoĂci Sokóïka.
METAL-FACH Technika Grzewcza wbwyniku wieloletniej dziaïalnoĂci nabyï niepowtarzalne doĂwiadczenie produkcyjne

ibusïugowe. DziÚki temu odbiorca indywidualny moĝe mieÊ pewnoĂÊ, ĝe jest obsïugiwany przez doĂwiadczonÈ kadrÚ specjalistów.
Produkowane kotïy centralnego ogrzewania zbrÚcznym ibautomatycznym podawaniem paliwa spalajÈ opaï sortymentu: eko
groszek, miaï, pellet – spalane wbpalniku
oraz drewno ibwÚgiel – spalane na ruszcie
wodnym lub stalowym. Stosowana automatyka zapewnia wysoki komfort uĝytkowania. Wszystkie urzÈdzenia posiadajÈ deklaracjÚ zgodnoĂci, abprzed dopuszczeniem do
sprzedaĝy przechodzÈ dokïadne badania
techniczne ibjakoĂciowe.
Wbofercie znajdujÈ siÚ takĝe kotïy, które
speïniajÈ restrykcyjne wymogi Ărodowiskowe, abprzede wszystkim uzyskaïy 5 KLAS}
wg normy PN-EN 303-5 2012 czy teĝ certyfikat ECO DESIGN. DziÚki temu zaliczajÈ siÚ
do urzÈdzeñ, na które przysïugujÈ dofinansowania. Wyroby oznaczone certyfikatami
ekologicznymi to:
SEG, SEG PLUS – kotïy spalajÈce paliwo
typu ekogroszek;
SEG BIO, SD DUO BIO, SEP – kotïy spalajÈce paliwo typu pellet.

ChcÈc uïatwiÊ dostÚp do produktów na
rynkach zagranicznych, jak ibkrajowym
przedsiÚbiorstwo nieustannie poszerza grono dystrybutorów. Wyroby cieszÈ siÚ powodzeniem wbkraju ibza granicÈ – 30% produkcji trafia na eksport.
Wyzwania, które stawiajÈ nam Klienci
zbrynku macierzystego, jak ibrynków zagranicznych motywujÈ nas do dalszej pracy
nad naszymi urzÈdzeniami oraz wprowadzaniem nowych, które posïuĝÈ uĝytkownikom na dïugie lata.
Zapraszamy do zapoznania siÚ zbnaszÈ ofertÈ!

Dotykowy sterownik PLATINUM

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokóïka
tel. 85 711 94 54
e-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl
www.metalfachtg.com.pl
infolinia techniczna:
zadzwoñ: 858 88 00 11
napisz: serwis.kotly@metalfach.com.pl
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