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ARTYKU  PROMOCYJNY THERMOSTAHL POLAND

Grupa THERMOSTAHL jest wio-
d cym producentem kot ów i sys-
temów grzewczych z ponad 

50-letni  tradycj . Linie produkcyjne wy-
posa one s  w nowoczesny park maszy-
nowy i zapewniaj  wysok  jako  zgodn
z mi dzynarodowymi normami ISO 9001. 
Firma oferuje szerok  gam  produktów 
na paliwa sta e, gaz i olej dla budynków 
mieszkalnych i obiektów przemys owych 
w zakresie mocy od 10 do 5000 kW.

THERMOSTAHL skupia si  na ener-
gii odnawialnej, produktach ekologicz-
nych (przyjaznych dla rodowiska) i efek-
tywnych energetycznie (oszcz dzaj cych 
energi ).

 Wysok  jako  kot ów zapewnia od-
powiedni proces projektowy, produkcyj-
ny, technologia oraz zastosowane mate-
ria ów, przy rygorystycznych wymogach 
ISO 9001:2008 nadanych przez TÜV, któ-
ry posiada fabryka. Potwierdza to gwaran-
cja i dobre opinie u ytkowników.  

Kot y hybrydowe THERMOSTAHLCeny paliw wci  si  zmieniaj
i wielu inwestorów przy budowie 
lub modernizacji kot owni nie 
chce uzale nia  si  tylko od 
jednego drogiego paliwa. Rynek 
szybko zareagowa  na te potrzeby 
– producenci oferuj  nowe 
konstrukcje kot ów, w których 
mo liwe jest spalanie wielu paliw 
sta ych.
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BIOPLEX (60–5000 kW) jest kot em 
wi kszej mocy do spalania wielu paliw: 
pellet, biomasa, ekogroszek, ziarna zbó
(owies, kukurydza), pestki owoców, s o-
necznika, oliwek, nasiona i inne; dodat-
kowy palnik: gaz ziemny/p ynny, olej 
opa owy, olej przepracowany (zu yty), 
biogaz. Dzi ki swojej konstrukcji mo -
na spala  te wszystkie paliwa zamiennie, 
bez konieczno ci ingerencji w konstrukcj
urz dzenia – jeste my niezale ni od ro-
dzaju paliwa. Jest to jedyne takie rozwi -
zanie na rynku.

PELLETCOMPACT (20–1160 kW) to ni-
skotemperaturowy, stalowy kocio  wodny 
o wysokiej sprawno ci, przystosowany do 
pracy z  automatycznymi palnikami pel-
letowymi, wieloolejowymi i gazowymi.
Budowa urz dzenia pozwala osi gn  wy-
sok  sprawno , a wydajne spalanie gwa-
rantuje minimaln  emisj  szkodliwych 
substancji i oszcz dno  paliwa.

ECOBIO (15–60 kW) jest kot em do spa-
lania wielu paliw: pellet, biomasa, ziarna 
zbó  (owies, kukurydza), pestki owoców, 
s onecznika, oliwek, nasiona, ekogro-
szek, gaz, oleje i inne. Dzi ki swojej kon-
strukcji mo na spala  te wszystkie pali-
wa zamiennie, bez konieczno ci ingerencji 
w konstrukcj  urz dzenia  – jeste my nie-
zale ni od rodzaju paliwa. 

ECOTWIN (15-60 kW) jest kot em prze-
znaczonym do spalania zarówno pelletu,
gazu i wielu olejów (automatycznie z pal-
nika), jak równie  paliw sta ych (r cznie – 
drewno, w giel).

Kotłownia TAURON w Opolu 3x Bioplex 300 kW
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