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Termokominki

Termokominek wykonany jest ze stalo-
wej blachy niskowêglowej wy¿szej jako-
œci o symbolu DD11 (wzbogaconej do-
datkiem manganu i aluminium). Jej
sk³ad chemiczny i struktura zapewnia
wysok¹ odpornoœæ termiczn¹ oraz trwa-
³oœæ przy du¿ych ró¿nicach temperatur.
Podstawa komory spalania wyposa¿ona
jest w p³ytê ¿eliwn¹ z segmentowym
wyjmowanym rusztem.

Termokominek jest przeznaczony do
ogrzewania wody we wszystkich typach
instalacji c.o. z zastosowaniem wymu-
szonego obiegu czynnika grzewczego.

Doskonale wspó³pracuje
tak¿e z pojemnoœciowymi
zasobnikami c.w.u. oraz
z uk³adami solarnymi. Za-
stosowanie automatyki
steruj¹cej prac¹ termoko-
minka zapewnia wybór
Ÿród³a ciep³a, co bardzo
poprawia komfort u¿ytko-
wania.

Termokominki CTM wyko-
nywane s¹ w trzech wer-
sjach zespo³ów fronto-
wych: z drzwiczkami  jed-
no-, dwuskrzyd³owymi
oraz z drzwiczkami cho-
wanymi (podnoszonymi
do góry). 
Zastosowano w nich szyby o bardzo
du¿ej odpornoœci termicznej. 
Wykoñczenie zewnêtrznej powierzchni
stanowi lakier na bazie proszków epok-
sydowych o odpornoœci termicznej do
250°C.

CTM POLONIA oferuje równie¿ obudo-
wy modu³owe wykonane z marmuru
i kamienia. Ich wielkoœæ dopasowana
jest do wymiarów termokominków
wszystkich mocy. Obudowy dostêpne
s¹ w uk³adach œciennych i naro¿nych.
Termokominki CTM produkowane s¹
o czterech wielkoœciach mocy: od 18
do 34 kW i przeznaczone do ogrzewa-
nia budynków mieszkalnych o po-
wierzchni od 100 do 500 m2. 

Termokominki CTM to urz¹dzenie ³¹-
cz¹ce w sobie funkcje kominka oraz
kot³a c.o. na paliwo sta³e. Podstaw¹
tego rozwi¹zania jest specjalnie skon-
struowany p³aszcz wodny otaczaj¹cy
komorê spalania. CTM POLONIA ofe-
ruje u¿ytkownikom 5 lat gwarancji na
ewentualne wady materia³owe i pro-
dukcyjne, zapewniaj¹c jednoczeœnie
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Klienci firmy mog¹ tak¿e liczyæ na
szkolenia techniczne, profesjonalne
doradztwo i pomoc w optymalnym
doborze urz¹dzeñ. 

Uzupe³nieniem oferty firmy CTM
POLONIA s¹ akcesoria pozwalaj¹ce
na dowolne konfigurowanie systemu
grzewczego. Nowoœci¹ s¹ termiczne
zawory zabezpieczaj¹ce kot³y na pa-
liwo sta³e przed przegrzaniem. 

CTM POLONIA Sp. z o.o. 
ul. Kopernika 32, 95-015 G³owno
tel. (42) 719 40 44 
faks (42) 719 40 60
www.ctmpolonia.pl 
e-mail: ctm@ctmpolonia.pl

ADRES  F IRMY:

INFORMACJE
DODATKOWE

Termokominek CTM w obudowie Asisi

Termokominek CTM w obudowie Ercoland Termokominek CTM w obudowie Saturno
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