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Firma TEKLA jest uznanym na rynku techniki 

grzewczej producentem ekologicznych kotłów 

centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek. 

Od początku swojej działalności firma stawia 

przede wszystkim na wysoką jakość, komfort 

i bezpieczeństwo oferowanych przez siebie 

produktów. Aby sprostać oczekiwaniom swoich 

klientów firma wdraża do produkcji coraz to 

nowsze rozwiązania techniczne i konstrukcyjne.

Satysfakcja Klienta jest dla nas sprawą naj-

ważniejszą. Materiały stosowane do produkcji 

kotłów są zawsze wysokiej jakości. Pozwala to 

na zapewnienie użytkownikom wieloletniej 

gwarancji. Wszystkie kotły poddawane są 

szczegółowym badaniom, co poświadczają 

otrzymane certyfikaty emisyjne i ekologiczne. 

Szeroka oferta typów produkowanych kotłów 

jak również zakres dostępnych mocy umożliwia 

dobór odpowiedniego urządzenia zarówno do 

obiektów gospodarstwa domowego jak rów-

nież budynków przemysłowych czy użyteczno-

ści publicznej.

NOWOŚCI:
KOMFORT posiada certyfikat 5 KLASY emisji 

wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz EKOPROJEKT 

co kwalifikuje go do programów dofinansowu-

jących wymiany kotłów. Seria autorskich, auto-

matycznych kotłów KOMFORT powstała z myślą 

o minimalizacji koniecznej obsługi kotła przez 

użytkownika. Standardowo kocioł wyposażony 

jest w automatyczne odpopielanie oraz czysz-

czenie wymiennika, realizowane z odpowiednim 

interwałem czasowym.

Niewielkie gabaryty, w szczególności jego wyso-

kość oraz wyjście spalin w górnej części kotła, 

daje szereg możliwości zainstalowania go nawet 

w małej kotłowni, a obsługa zostaje ograniczona 

do minimum.

Zalety kotła KOMFORT 
l spełnia wymogi programu wymiany kotłów 

„Czyste Powietrze”,

l 5 klasa w zakresie sprawności i emisji zanie-

czyszczeń zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz 

Ekoprojekt,

l automatyczne czyszczenie wymiennika oraz 

odpopielanie,

l niski pobór energii elektrycznej – klasa energe-

tyczna A+,

l 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika 

kotła, bez konieczności wykonywania corocznych, 

odpłatnych przeglądów,

l obudowy kotła i zbiornika w całości malowane 

farbą proszkową,

l wskazanie ilości paliwa realizowane na dwa 

sposoby (z czujnikiem – opcja) lub obliczeniowo 

w standardzie,

l możliwość podłączenia bezprzewodowego 

czujnika pokojowego VIDE Room RG (opcja),

l całkowicie automatyczna praca kotła (automa-

tyczne rozpalanie, wygaszanie i czyszczenie),

l kontrola płomienia za pomocą czujnika foto,

l pełna modulacja pracy kotła – Fuzzy Logic III 

generacji,

l uczący się algorytm EILC,

l możliwość sterowania za pomocą modułu VIDE 

Net (opcja),

l sterowanie 2 obiegami grzewczymi, c.w.u. 

i buforem,

l możliwość rozbudowy modułu sterowania do

 4 obiegów grzewczych,

l ustawianie czasu pracy wszystkich obiegów 

grzewczych niezależnie – tzw. program czasowy.

PRODUCENT EKOLOGICZNYCH KOTŁÓW 
NA PELLET I  EKOGROSZEK

TEKLA 
ul. Lipowa 38, 43-523 Pruchna

tel. 33 852 12 54, faks 33 857 14 29, www.teklakotly.pl, e-mail: biuro@teklakotly.pl
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KOTŁY NA PALIWO STAŁE
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KOMFORT
Stalowy kocioł pelletowy z samoczyszczącym palnikiem oraz automatycznym odpopielaniem i czyszczeniem wy-

miennika – 5 klasa i EKOPROJEKT. Paliwo: pellet 6-8 mm. Model: 12, 18, 23. Palnik na pellet z ruchomym rusztem 

i zapalarką. Sprawność [%]: 89; 90,6; 90,6. Zbiornik paliwa zintegrowany 115; 115; 180 l. Gwarancja: 5 lat.

Stal wymiennika [mm]: 6. 

DRACO BIO COMPACT FII
Stalowy kocioł kompaktowy  na pellet z samoczyszczącym palnikiem – 5 klasa i EKOPROJEKT. Paliwo: pellet 6-8 mm. 

Model: 12, 18, 23. Palnik na pellet z ruchomym rusztem i zapalarką. Sprawność [%]: 89; 91; 89. Zbiornik paliwa 

z góry kotła 130 l (190 l); 150 l (220 l); 180 l (270 l). Gwarancja: 5 lat. Stal wymiennika [mm]: 6. 

DRACO BIO
Stalowy kocioł z automatycznym palnikiem na pellet – 5 klasa i EKOPROJEKT . Paliwo: pellet 6-8 mm. Model: 12, 

15, 25, 35, 50, 75, 150. Palnik na pellet z automatycznym czyszczeniem i zapalarką . Sprawność [%]: 89; 89; 89; 90; 

92; 89; 93. Zbiornik paliwa wolnostojący 240, 340 lub 500 l (modele 100 i 150 – 1000 kg; 1500 kg). Gwarancja:
5 lat. Stal wymiennika [mm]: 8 (Bio 12, 100, 150-5 mm).

DRACO D BIO 
Stalowy kocioł na pellet z samoczyszczącym palnikiem – 5 klasa i EKOPROJEKT. Paliwo: pellet 6-8 mm. Model: 15, 

22, 30, 50. Palnik na pellet z ruchomym rusztem i zapalarką. Sprawność [%]: 89; 90; 91; 90,6. Zbiornik paliwa 

wolnostojący 240, 340 lub 500 l. Gwarancja: 5 lat. Stal wymiennika [mm]: 8. 

DRACO D BIO LUX
Stalowy kocioł na pellet z samoczyszczącym palnikiem – 5 klasa i EKOPROJEKT. Paliwo: pellet 6-8 mm. Model: 15, 

22, 30. Palnik na pellet z ruchomym rusztem i zapalarką. Sprawność [%]: 89; 90; 91. Zbiornik paliwa zintegrowany 

200; 240, 240 l. Gwarancja: 5 lat. Stal wymiennika [mm]: 8. 

DRACO D 
Stalowy kocioł jednopaleniskowy 5 klasy. Paliwo: węgiel kamienny sortyment ekogroszek. Model: 15, 25. Palenisko 

retortowe. Sprawność [%]: 91; 90,3. Zbiornik paliwa z boku kotła (prawy, lewy). Gwarancja: 5 lat. Stal wymien-
nika [mm]: 8. EKOPROJEKT Modele: 15, 25.
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