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Niskie koszty eksploatacji kotłów 
c.o. na pellet
Jednym z czynników, który należy wziąć 
pod uwagę przy wyborze kotła, jest koszt 
eksploatacji. Ogrzewanie gazem czy ener-
gią elektryczną z pewnością pochłania 
znacznie więcej środków niż tanie i wydaj-
ne paliwo z biomasy. Wynika to z faktu, 
że kotły na pellet mają wysoką sprawność 
opałową, która osiąga wartość między 
84% a 92%. Ponadto tanie jest również 
paliwo. Zakładając, że tonę wysokiej 
jakości pelletu można kupić za 800–1000 
zł, roczny koszt opału to około 4500 zł. 
W przypadku pieców gazowych koszty 
wytworzenia energii potrzebnej do ogrza-
nia 120 m2 powierzchni mogą wynieść 
od 1000 do 6000 zł i więcej, zależnie od 
typu wybranego kotła. Duże znaczenie, 
w przypadku ilości spalanego paliwa, ma 
również ocieplenie budynku.

Kotły c.o. na pellet i ich zalety
System centralnego ogrzewania jest niezbędny dla zapewnienia komfortu 
termicznego osobom przebywającym w budynku. Jego sercem jest kocioł 
c.o., który powinien być odpowiednio dobrany pod względem wydajności. 
Do najlepszych zaliczają się kotły na pellet. Są one nie tylko ekonomiczne 
w eksploatacji, ale mają też wiele innych zalet. Dlaczego warto postawić 
właśnie na takie modele?
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Niskoemisyjne kotły C.O.  
przyjazne dla środowiska
W okresie poszukiwania sposobów na 
ograniczenie zanieczyszczania środowiska 
z pewnością cenną zaletą będzie też mała 
emisyjność spalin. Pellet jest paliwem 
spalanym w niemal 100%, a ilość wytwarza-
nych gazów jest bardzo niska. Przykładowo 
produkcja dwutlenku węgla jest porów-
nywalna z tą, jakiej potrzebują drzewa do 
procesu fotosyntezy. Na niskim poziomie 
utrzymuje się też produkcja innych lotnych 
związków organicznych.

Możesz liczyć na dofinansowanie!
Jedną z wielu zalet kotłów na pellet jest też 
zakwalifikowanie ich do grupy urządzeń 
ekologicznych. Dlatego w ramach progra-
mu „Czyste powietrze” możesz uzyskać 
dofinansowanie na montaż takiego urzą-
dzenia. Dzięki temu zachowujesz w kiesze-
ni część pieniędzy i dodatkowo obniżasz 
całkowite koszty instalacji systemy C.O. 
Warto też wspomnieć o komfortowej eks-
ploatacji kotła na pellet, który jest urządze-
niem prawie bezobsługowym. Możesz nim 
też sterować za pośrednictwem Internetu. 
Warto też wspomnieć, że wiele z naszych 
kotłów c.o. kwalifikuje się do podwyższo-
nej grupy dofinansowania, a co za tym 
idzie otrzymasz większy zwrot z programu 
„Czyste Powietrze”, gdy zdecydujesz się na 
zakup takiego urządzenia. Więcej infor-
macji znajdziesz na naszej stronie www.
metalfachtg.com.pl lub kontaktując się 
z przedstawicielem właściwym dla twoje-

go miejsca zamieszkania. Zapraszamy do 
kontaktu!

Sprzedaż krajowa
(Kontakt ogólny)
tel. 85 711 94 54 wew. 28
sprzedaz@metalfach.com.pl
Poniedziałek-Piątek (7:00-15:00)

Paweł Wyszołmirski
Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
Woj: warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
mazowieckie, lubelskie
tel. kom 609 34 10 10
p.wyszolmirski@metalfach.com.pl

Sławomir Dymowski
Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
Woj: śląskie, opolskie, łódzkie, 
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie
tel. kom 721 20 10 10
s.dymowski@metalfach.com.pl

Rafał Szelest
Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
Woj: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, 
pomorskie, zachodniopomorskie, 
kujawsko-pomorskie
tel. kom. 695 05 60 45
r.szelest@metalfach.com.pl

Metal-Fach  
Jacek Kucharewicz
ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokółka
www.metalfachtg.com.pl 


