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Prezentacja firmowa

Firma  ZPH „Stanis aw Krzaczek” rozpocz a pro-

dukcj  ekologicznych kot ów uniwersalnych c.o. 

w 1987 roku.  Nowoczesna technologia oraz do-

wiadczona za oga gwarantuj  wysok  jako ,

trwa o  i sprawno  ciepln  naszych kot ów. 

Potwierdzaj  to atesty zgodno ci energetycz-

nej oraz zadowolenie kilkudziesi ciu tysi cy 

u ytkowników.  ZPH „Stanis aw Krzaczek” jest 

firm  nale c  do czo ówki polskich producen-

tów kot ów.

Kot y produkowane przez Zak ad Produkcyjno-

Handlowy „Stanis aw Krzaczek” s ród em 

ciep a do ogrzewania domków jednorodzinnych, 

pawilonów handlowych i us ugowych, pomiesz-

cze  sk adowych, gara y oraz innych obiektów 

o dowolnej kubaturze.

Kocio  SKP jest kot em wyposa onym w pa-

lenisko retortowe z podajnikiem i zasobni-

kiem. Paliwem podstawowym jest w giel typu 

ekogroszek. Proces spalania zachodzi w e-

liwnym retorcie przy udziale tlenu dostarcza-

nego przez wentylator nadmuchowy. Komfort 

u ytkowania kot a podnosi sterownik elektro-

niczny zapewniaj c optymalny i oszcz dny 

proces spalania steruj c prac  podajnika, wen-

tylatora i pompy cyrkulacyjnej. Kocio  posiada 

zabezpieczenia zgodne z wymaganiami normy 

PN-91/B-02413.

Kot y serii „SK” wspó pracuj  z instalacjami 

ogrzewania typu grawitacyjnego lub z obie-

giem wymuszonym, wykonanymi w systemie 

otwartym.

ZALETY:

– wysoka sprawno

– niezawodno  i trwa o

– niska emisja zanieczyszcze

– oszcz dno  – obni enie kosztów

  ogrzewania

– du y wybór mocy grzewczych pozwalaj cy

   na w a ciwy dobór kot a

– mo liwo  spalania paliw zast pczych

– sterownik firmowy uwzgl dniaj cy

   charakterystyk  spalania

CHARAKTERYSTYKA

Paliwo:

– podstawowe: w giel kamienny sortymentu 

    orzech (SKD, SKDR, SKG); mia  w glowy (SKM); 

 w giel kamienny ekogroszek (SKP)

– zast pcze: drewno w ró nych postaciach, 

 w giel brunatny, koks; mieszanka w gla 

 kamiennego (70%) oraz mia u (30%) (SKDR, 

 SKD, SKG, SKM); w giel kamienny sortymen-

 tu orzech, drewno (SKP)

WYPOSA ENIE PODSTAWOWE KOT A:

elektroniczny sterownik pracy kot a steruj cy 

wentylatorem nadmuchowym i pomp

obiegow  (SKD, SKDR, SKG, SKM, SKP), lima-

kowym podajnikiem paliwa (SKP), narz dzia do 

czyszczenia (wszystkie kot y)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzeda y detalicznej przez sie

partnerów handlowych i firmy instalacyjne. 

Gwarancja: 5 lat na szczelno  po cze  spawa-

nych, 3 lata na pozosta e elementy.

Aprobaty i certyfikaty: wiadectwo Badania 

na Znak Bezpiecze stwa Ekologicznego 

nr 0212, wiadectwo Zgodno ci Energetycznej 

nr 17/2002 wydane przez Instytut Techniki 

Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, wiadectwo 

Zgodno ci w zakresie Sprawno ci Energetycz-

nej nr EN/84/05, wiadectwo Bada  Energetyczno-

-Emisyjnych nr 84/2005, Atest nr 895/02 wyda-

ny przez Laboratorium Bada  Kot ów i Urz dze

Grzewczych w odzi.

Uniwersalne 
kot y grzewcze na paliwo sta e

ZPH Stanis aw Krzaczek

Klikawa, ul. Le na 5

24-122 Góra Pu awska

tel/faks: 081 880 60 18

www.kotly.pulawy.pl

krzaczeks@wp.pl
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