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Kto chcia by mieszka  w ciep ym i tanim 

w eksploatacji domu? Wszyscy! Mo emy mie

na to wp yw wybieraj c instalacj  centralne-

go ogrzewania. Dla wi kszo ci z nas liczy si

komfort cieplny oraz niezawodno  i jako  in-

stalacji, du e znaczenie ma równie  ekonomia. 

Optymalizacja kosztów jest wa na nie tylko 

na etapie inwestycji, ale równie  przy eksplo-

atacji ogrzewania. Dlatego warto wybra  roz-

wi zania, które pos u  nam przez wiele lat, 

przynios  oszcz dno ci energii cieplnej oraz 

komfort u ytkowania.

Na wykonanie dobrej jako ci instalacji c.o. po-

zwala szeroka gama produktów KELLER: od 

kot ów, przez systemy rurowe przeznaczone do 

ogrzewania pod ogowego lub instalacji grzejni-

kowych, akcesoria (pompy, rozdzielacze, zawo-

ry, g owice termostatyczne), a  po grzejniki p y-

towe. Wszystkie zaprojektowane z my l  o eko-

nomicznym i solidnym systemie ogrzewania.

Ekologia i ekonomia – kocio
gazowy kondensacyjny Windsor
Kot y kondensacyjne WINDSOR to ekono-

miczne i nowoczesne urz dzenia. Ekologiczne 

i przyjazne w u ytkowaniu, gwarantuj

oszcz dne, czyste, pe ne spalanie gazu. Kot y

WINDSOR mog  wspó pracowa  z systema-

mi solarnymi, wspomaga  prac  pomp ciep a, 

a tak e pracowa  w uk adach kaskadowych. 

Dzi ki zastosowaniu podzespo ów najwy szej 

jako ci i nowoczesnej technologii urz dzenia 

s trwa e, niezawodne i bezpieczne:

dost pne wersje jedno- i dwufunkcyjne •

o mocy od 20 do 35 kW,

sprawno  u yteczna do 107,7%,•

ekologiczne – palnik Premix ze stali szla-•

chetnej o niskiej emisji NOx,

cicha praca kot a dzi ki nowatorskiej kon-•

strukcji dyfuzora,

kompaktowe wymiary,•

nowoczesny panel sterowania z zaawanso-•

wan  elektronik .

Ciep a pod oga – ogrzewanie 
pod ogowe KELLER
Kompletny system ogrzewania pod ogowego

KELLER bazuje na rurach jednorodnych o red-

nicy 17 mm, wykonanych z polietylenu o pod-

wy szonej odporno ci termicznej i wysokich w a-

ciwo ciach mechanicznych. Zawiera wszyst-

kie elementy potrzebne do monta u sprawne-

go i ekonomicznego ogrzewania: rury, z czki, 

izolacje, rozdzielacze, szafki instalacyjne i au-

tomatyk . System skonfigurowany jest tak, aby 

zapewni  d ugoletni  i energooszcz dn  eksplo-

atacj . Rozdzielacze i szeroka oferta automaty-

ki pozwalaj  bardzo dok adnie sterowa  tem-

peratur  pomieszcze . System jest bezpieczny, 

ekonomiczny oraz trwa y. Rura KELLER po-

zwala uzyska wi cej ciep a przy du o mniej-

szych oporach przep ywu, pozwalaj c dodatko-

wo oszcz dzi  energi .

Dla tych, którzy wol
tradycyjnie: system PEX...
System rur i kszta tek Keller PEX stosowany 

jest g ównie do instalacji c.o. i c.w.u, ale do-

brze sprawdza si  równie  w ogrzewaniu pod-

ogowym. Rury Keller PEX maj  budow  wielo-

warstwow . Ich rdzeniem jest rura aluminiowa 

o grubo ci 2 mm zgrzana wzd u nie, ultrad -

wi kowo „na zak adk ”. Warstwa na zewn trz 

i od wewn trz rury aluminiowej wykonana 

jest z warstw tworzywa (PERT), mocowanych 

do aluminium specjalnym spoiwem. Rury mo-

g c  pracowa  pod wp ywem ci nienia i tem-

peratury na poziomie 10 barów i 95°C. Keller 

PEX jest idealnym wyborem dla wszystkich, 

którzy planuj  tradycyjn  instalacj  ogrzewa-

nia grzejnikowego.

...i uznane grzejniki p ytowe
Grzejniki p ytowe KELLER, produkowane 

w Belgii, s  znane i cenione na rynku. Wykonane 

s  z profilowanych p yt grzejnych, z g boko t o-

czonej blachy ze stali niskow glowej walcowanej 

na zimno o gr. 1,25 mm – mówi Marcin Stawiany, 

ekspert marki KELLER. Dost pne w wersjach 

zasilanych z boku – KELLER Compact, oraz 

z do u – KELLER Ventil. Grzejniki wyposa one s

w komplet akcesoriów, tj. zawiesia, korek, a tak e

odpowietrznik. Ci nienie robocze wynosi 6 bar, 

a maksymalna temperatura czynnika to 110°C. 

Grzejniki KELLER dost pne w wysoko ciach od 

300 do 900 mm, i d ugo ci od 450 do 3000. 

W ofercie KELLER dost pne s  równie :

energooszcz dne elektroniczne pompy •

obiegowe KELLER EKO do c.o., o warto-

ci wska nika efektywno ci energetycz-

nej EEI<0,2, daj ce oszcz dno  energii 

elektrycznej nawet do 80% w stosunku do 

starego typu,

g owice termostatyczne KELLER NEW• , któ-

re daj  mo liwo  regulacji temperatury 

w poszczególnych pomieszczeniach oraz 

spore oszcz dno ci energii cieplnej.

Wszystkie produkty dost pne w sieci hurtow-

ni Grupy SBS.

Artyku  promocyjny
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