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W dobie poszukiwania rozwi za  przyja-
znych rodowisku wychodzi nam naprze-
ciw pellet, czyli rodzaj odnawialnego ekolo-
gicznego paliwa sta ego w postaci granulatu, 
powstaj cego ze sprasowanej pod wysokim 
ci nieniem biomasy drzewnej. W odró nie-
niu od tradycyjnych kot ów na paliwa sta e
typu w giel czy te  mia  nowoczesne „pelle-
towce” wyró niaj  takie zalety jak ekonomia 
spalania, bezpiecze stwo i wygoda u ytko-
wania. 

Pellet spe nia ponadto zaostrzone nor-
my emisji gazów, przy jego spalaniu nie 
wydzielaj  si  gazy z zawarto ci  siarki, 
chloru czy rt ci, lecz zwyk y dwutlenek w -
gla. Odpowiednio przygotowany granulat 
drzewny posiada nisk  wilgotno  i tym sa-

mym lepsz  wydajno . Pellet nie brudzi, 
spala si  niemal w ca o ci, a powsta y z nie-
go popió  mo na wykorzysta  jako nawóz 
mineralny, tym samym z jednej strony bar-
dziej korzystny cenowo od pr du, oleju, czy 
gazu, nie jest tak k opotliwy w u ytkowaniu 
jak paliwa sta e. Dzi ki zag szczeniu masy 
i niskiej zawarto ci wilgoci pellet ma wy -
sz  warto  opa ow  ni  drewno nieprze-
tworzone. 

Do efektywnego spalania pelletu s u-
 kot y z odpowiednimi palnikami jak ko-

t y LUMO typu Bio-max. Dzi ki nowocze-
snej, trzyci gowej konstrukcji wymiennika 
charakteryzuj  si  one nisk  temperatu-
r  spalin oraz wysok  sprawno ci  spala-
nia. Optymalnie dobrana izolacja cieplna 

ogranicza straty zwi zane z wypromienio-
wywaniem ciep a na zewn trz urz dzenia. 
Wspó pracuj ce z kot ami LUMO Bio-max 
palniki na pellet zapewniaj  wysokie bez-
piecze stwo, niezawodno  oraz wygod-
n , w pe ni zautomatyzowan  eksploatacj .
Dzi ki modulowanej mocy palnika w zakre-
sie od 20% do 100% warto ci nominalnej 
mo liwe jest optymalne ustawienie urz -
dzenia do faktycznie zapotrzebowanych pa-
rametrów. Kot y Bio-max zapewniaj  nam 
zatem zu ywanie wy cznie naturalnych, 
odnawialnych surowców, a tym samym 
brak sk adników chemicznych, ekologicz-
ny obieg surowców, przyczyniaj cy si  do 
oczyszczania atmosfery przy minimalnym 
zaanga owaniu w jego obs ug .

Ekologiczne kot y centralnego ogrzewania 
typu Bio-max zapewniaj  obni enie kosz-
tów ogrzewania, a co za tym idzie szybki 
zwrot poniesionych inwestycji. Ich wysoka 
funkcjonalno  i atwo  u ytkowania czy-
ni  niezwykle przyjemn  nasz  trosk  o ro-
dowisko i d enie do bycia bio.
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Moda na BIO
Si ownia, bieganie, zdrowe posi ki - najlepiej z warzyw z ekolo-
gicznych gospodarstw albo wprost ze swojego ogródka, do tego 
ograniczenie detergentów i powrót do „babcinych” sposobów 
na sprz tanie i brud, segregacja mieci i oszcz dzanie wody – 
to tylko niektóre z oznak dzisiejszych czasów – chcemy by  eko 
i bio, czu  si  dobrze w naszych domach i miastach. Chcemy 
zdrowo y  i dlatego w a nie coraz wi cej z nas zamienia swo-
je stare „ mieciuchy” na nowoczesne systemy grzewcze, któ-
re oferuj  nam nie tylko komfort i wygod , lecz równie  wspie-
raj  nas w walce o czysty wiat.
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