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ARTYKU  PROMOCYJNY METAL-FACH

METAL-FACH Technika Grzewcza w wy-
niku wieloletniej dzia alno ci naby  nie-
powtarzalne do wiadczenie produkcyjne 

i us ugowe. Dzi ki temu odbiorca indywi-
dualny mo e mie  pewno , e jest obs u-
giwany przez do wiadczon  kadr  specja-
listów.

Produkowane kot y centralnego ogrzewa-
nia z r cznym i automatycznym podawa-
niem paliwa spalaj  opa  sortymentu: eko 
groszek, mia , pellet – spalane w palniku 
oraz drewno i w giel – spalane na ruszcie 
wodnym lub stalowym. Stosowana automa-
tyka zapewnia wysoki komfort u ytkowa-
nia. Wszystkie urz dzenia posiadaj  dekla-
racj  zgodno ci, a przed dopuszczeniem do 
sprzeda y przechodz  dok adne badania 
techniczne i jako ciowe. 

W ofercie znajduj  si  tak e kot y, które 
spe niaj  restrykcyjne wymogi rodowisko-
we, a przede wszystkim uzyska y 5 KLAS
wg normy PN-EN 303-5 2012 czy te  certyfi-
kat ECO DESIGN. Dzi ki temu zaliczaj  si
do urz dze , na które przys uguj  dofinan-
sowania. Wyroby oznaczone certyfikatami 
ekologicznymi to:

SEG, SEG PLUS – kot y spalaj ce paliwo 
typu ekogroszek;

SEG BIO, SD DUO BIO, SEP – kot y spala-
j ce paliwo typu pellet.

Chc c u atwi  dost p do produktów na 
rynkach zagranicznych, jak i krajowym 
przedsi biorstwo nieustannie poszerza gro-
no dystrybutorów. Wyroby ciesz  si  powo-
dzeniem w kraju i za granic  – 30% produk-
cji trafia na eksport.

Wyzwania, które stawiaj  nam Klienci 
z rynku macierzystego, jak i rynków zagra-
nicznych motywuj  nas do dalszej pracy 
nad naszymi urz dzeniami oraz wprowa-
dzaniem nowych, które pos u  u ytkowni-
kom na d ugie lata. 

Zapraszamy do zapoznania si  z nasz  ofert !

Wysokiej klasy kot y centralnego ogrzewania na paliwa sta e

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokó ka
tel. 85 711 94 54

e-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl
www.metalfachtg.com.pl

infolinia techniczna: 
zadzwo : 858 88 00 11

napisz: serwis.kotly@metalfach.com.pl

METAL-FACH Technika 
Grzewcza jest polsk  dynamicz-
nie rozwijaj c  si  firm , produku-
j c  kot y centralnego ogrzewania 
na paliwa sta e. Od ponad 28 lat 
b d c na rynku, firma z kilku oso-
bowego zespo u sta a si  pr nie 
dzia aj cym przedsi biorstwem. 
Tym samym METAL-FACH jest 
równie  jednym z najwi kszych 
pracodawców w regionie zatrud-
niaj c oko o 800 osób. Siedziba 
firmy znajduj  si  w pó nocno-
-wschodniej cz ci kraju, w woje-
wództwie podlaskim w miejsco-
wo ci Sokó ka.

Dotykowy sterownik PLATINUM
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