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Nasz  specjalno ci , od pocz tku powstania fir-

my, jest produkcja kot ów centralnego ogrzewa-

nia o mocach do 200 kW na paliwa sta e oraz 

produkcja palników „TermoFire” skonstruowa-

nych wg w asnego patentu. 

TERMO-TECH PWTK zatrudnia do 150 sta-

rannie dobranych, wysokiej klasy wykwalifi-

kowanych pracowników, co w po czeniu z no-

woczesnym zapleczem technicznym pozwala 

produkowa  wyroby, które z powodzeniem kon-

kuruj  na wymagaj cym europejskim, a nawet 

wiatowym rynku.

Atutem naszym jest bez w tpienia wielolet-

nie do wiadczenie, a ponoszone ci gle nak a-

dy inwestycyjne, sprawne zarz dzanie i wy-

soka jako  oferowanych produktów lokuj

nas w czo ówce producentów kot ów c.o. za-

równo pod wzgl dem jako ci, jak i posiadane-

go rynku zbytu.

Jeste my aktywnym uczestnikiem wielu 

bran owych imprez targowych, tak krajo-

wych jak i zagranicznych, na których nasze 

przedsi biorstwo oraz produkowane wyroby 

otrzymuj  wiele wyró nie , ale najcenniejsz

i najwa niejsz  z nagród zawsze pozostaje za-

dowolenie klienta.

TERMO-TECH PWTK od wielu lat dzia-

a zgodnie z Systemem Zarz dzania Jako ci

ISO 9001.

Pragniemy, aby nazwa naszej firmy by a za-

wsze dobrze rozpoznawalna, a nasze produkty 

kojarzy y si  z najwy sz  jako ci . Posiadamy 

bardzo szerok  ofert  produktow  opracowan

wy cznie pod k tem oczekiwa  klienta osta-

tecznego, który dla nas jest najwi kszym wy-

znacznikiem kierunku dzia ania.

Jednym z takich produktów jest kocio

z linii KRS Tech Aqua Duo. Jest to auto-

matyczny kocio  wielopaliwowy o mocach

15–25 kW, polecany u ytkownikom domków 

jednorodzinnych. Podstawow  funkcj  kot a

jest spalanie automatycznie podawanego pali-

wa. Kocio  zbudowany jest z atestowanej sta-

li kot owej gat. P265GH, obudowa malowana 

jest farba proszkow . Kocio  ma rozbudowany 

sterownik, steruj cy pomp  c.o., c.w.u., pod o-

gow  i cyrkulacyjn  z mo liwo ci  pod cze-

nia regulatora pokojowego, modu u GSM oraz 

modu u ETHERNET. Posiada równie  stero-

wanie zaworami za pomoc  dodatkowych mo-

du ów. Kocio  wyposa ony jest w palnik re-

tortowy oraz limak wykonany z eliwa, który 

wyd u a jego ywotno , s u y do spalania 

mia u, ekogroszku, pelletu. Dodatkowo wy-

posa ony jest w ruszt wodny, s u cy do spa-

lania w gla oraz drewna. Kocio  odznacza si

wysok  sprawno ci  ciepln  powy ej 90%. 

Posiada automatyczny stra ak zabezpiecza-

j cy przed cofni ciem aru do uk adu poda-

wania paliwa. Dodatkow  zalet  jest: wyso-

ka niezawodno , ekonomiczne i bezdymne 

spalanie, prosta obs uga, ci g a praca kot a. 

Spe niaj c oczekiwania nasi klienci oraz part-

nerzy handlowi mog  liczy  na sprawdzony 

serwis fabryczny. 

W naszej ofercie mo na znale  tak e kot y

zasypowe w wersji ze sterowaniem, jak i pra-

cuj ce z wykorzystaniem naturalnego ci gu 

kominowego.

Wi cej informacji na stronie: kotlyco.pl.

„TERMO-TECH” Przedsi biorstwo Wdro e  Techniki Kot owej Sp. z o.o. 

z siedzib  w St porkowie zosta o za o one w 1996 roku i jest ca kowicie 

polskim podmiotem gospodarczym nale cym aktualnie do znanego w kraju 

i za granic  holdingu firm – IDMAR Group.

TERMO-TECH
– kot y c.o. najwy szej jako ci

Termo-Tech Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 1, 26-220 St porków

tel. 41 374 15 22

www.kotlyco.pl
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