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Szukaj c odpowiedzi na pytanie zawarte w ty-

tule firma Kospel przeprowadzi a ankiet  w ród 

swoich Klientów, zarówno tych, którzy w a nie 

zdecydowali si  na instalacj  kot a elektryczne-

go, jak i tych, którzy u ytkuj  go od kilkunastu 

lat. Oto, jakie argumenty pada y najcz ciej. 

Brak sieci gazowej
Coraz cz ciej domy budowane s  w oddaleniu 

od sieci gazowej lub dost p do niej jest z ró -

nych wzgl dów utrudniony. Mo na wtedy zasto-

sowa : kocio  na paliwo sta e, na gaz p ynny, na 

olej opa owy lub kocio  elektryczny. Paliwo sta-

e jest rozwi zaniem nie komfortowym i brud-

nym. Kot ownie na gaz p ynny czy olej wy-

magaj  dodatkowych inwestycji i miejsca na 

zbiornik do przechowywania paliwa. Przy tym 

ceny gazu p ynnego i oleju s  stosunkowo wyso-

kie i zmienne sezonowo (rosn  szczególnie w se-

zonie grzewczym). Dlatego najlepszym rozwi -

zaniem jest kocio  elektryczny, który jest atwy 

i tani w instalacji, a przy obecnie stosowanych 

technologiach izolacji cieplnej budynków, kosz-

ty jego eksploatacji nie s  du e.

Niskie koszty inwestycyjne
Budowa instalacji grzewczej opartej na kotle 

elektrycznym jest ta sza ni  kot owni gazo-

wej, olejowej czy na paliwo sta e. Ju  cena sa-

mego kot a elektrycznego jest konkurencyjna. 

Odpadaj  koszty przy cza gazowego, budowy 

komina i wk adu kominowego. Przy cze elek-

tryczne jest w ka dym budynku, a instalacja 

kot a jest atwa i nie wymaga specjalnych po-

mieszcze .

Wspó praca z kot em na paliwo 
sta e lub z kominkiem
Zastosowanie kot a na paliwo sta e lub kominka 

z p aszczem wodnym jest najta sze w eksplo-

atacji. Jednak jest najmniej komfortowe. Wi e

si  z r cznym za adunkiem opa u, czyszczeniem 

paleniska i zwi zanym z tym brudem. Wyjazd 

na ferie i pozostawienie instalacji na kilka dni 

bez obs ugi grozi zamarzni ciem. Wpi cie do 

instalacji dodatkowo kot a elektrycznego elimi-

nuje te niedogodno ci, zapewnia jej bezobs u-

gow  prac  przy zachowaniu niedu ych kosz-

tów eksploatacji.

Niskie koszty obs ugi 
serwisowej
Kot y elektryczne praktycznie nie wymagaj

okresowych przegl dów. Odpadaj  koszty prze-

gl du instalacji gazowej i kominowej.

Bezpiecze stwo eksploatacji
U ytkowanie kot a elektrycznego nie stwarza 

zagro enia zaczadzeniem ani wybuchem!

Ekologia
Energia elektryczna jest ma o uci liwa dla ro-

dowiska. Szkodliwe substancje, które s  wy-

nikiem spalania nie powstaj  w domach, ale 

tam, gdzie energia jest wytwarzana – w elek-

trowniach, w których spaliny s  skutecznie 

oczyszczane.

Estetyka i atwo  monta u
Kot y elektryczne s  niedu ymi urz dzeniami 

o estetycznym wygl dzie, które mo na atwo 

powiesi  praktycznie w dowolnym pomiesz-

czeniu.

Firma Kospel jest jednym z najwi kszych 

w Europie producentów kot ów elektrycznych. 

Mo e poszczyci  si  ju  20-letnim do wiad-

czeniem w ich produkcji. Szczegó owych po-

rad nt. zastosowania kot ów udzielaj  dorad-

cy techniczni, infolinia 801 011 225, e-mail: 

info@kospel.pl.

Wybór sposobu ogrzewania jest jedn  z najwa niejszych decyzji, jak  trze-

ba podj  przy budowie domu. Nale y znale  rozwi zanie zapewniaj ce 

komfortow  a jednocze nie oszcz dn  eksploatacj . Oba te wymogi spe -

niaj  elektryczne kot y c.o.

Dlaczego warto ogrzewa
si  kot em elektrycznym?

KOSPEL S.A.

ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin
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