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Z BIEC to technologia, której 
mo na zaufa
Ju  na etapie projektowania wyspecjalizo-

wana grupa ekspertów dok ada wszelkich 

stara , by zaspokoi  potrzeby u ytkowni-

ków, dostarczaj c im wyroby najwy szej ja-

ko ci zarówno pod wzgl dem technologicz-

nym, jak i wizualnym. Ka dy nowo wdra-

any typ kot ów przed rozpocz ciem pro-

dukcji jest kompleksowo sprawdzany pod 

wzgl dem konstrukcyjnym, a tak e podda-

wany badaniom cieplnym w nowoczesnej 

Stacji Bada  Kot ów. Nasze Kot y wykonane 

z materia ów najwy szej klasy (blachy ko-

t owej P265GH o grubo ci 5, 6 i 8 mm oraz 

z eliwa) sprawdzi y si  ju  u ponad 

700 tysi cy Klientów w Polsce i w Europie, 

s u c d ugie lata.

Kot y Z biec spe niaj  wszystkie wymogi 

stawiane w zakresie efektywno ci energe-

tycznej i norm ekologicznych. Wszystkie 

kot y produkowane przez ZGM Z biec S.A. 

s  oznakowane znakiem CE.

Z BIEC
to innowacyjno
i tradycja 
W swojej ofercie posiadamy 

ponad 10 typoszeregów ko-

t ów na paliwa sta e (w giel, 

ekogroszek, pellety, drewno, 

mia , koks opa owy) zró ni-

cowanych pod wzgl dem 

mocy, stosowanego paliwa, 

zastosowanych innowacyj-

nych rozwi za  technolo-

gicznych (górne i dolne spa-

lanie). Wszystkie kot y s

dostosowane do samodziel-

nego monta u. Kot y

Z BIEC obejmuj  lini  tra-

dycyjn  (w sk ad wchodz

serie KP, KWK, SWK, KU, 

KWKD, KMW oraz nasza no-

wo  SWK URAN) oraz no-

woczesn  lini  SuperNova (serie 

MERKURY, WENUS, JOWISZ oraz 

NEPTUN). Wszystkie kot y posiadaj  z ze-

wn trz izolacyjny p aszcz, który wykonany 

jest z estetycznych kaset blaszanych malo-

wanych farb  proszkow  o wysokiej odpor-

no ci antykorozyjnej wy o onej od we-

wn trz we n  mineraln . Wysokiej jako ci 

materia  zastosowany na p yty arowe 

drzwiczek zapewnia bardzo skuteczn  ich 

izolacj  termiczn .

Kot y Z BIEC posiadaj  wiele nowocze-

snych rozwi za  i patentów, które podno-

sz  sprawno  dzia ania kot ów, daj c kom-

fort i bezpiecze stwo u ytkownikom, m.in.:

Unikatowy system kontroli ruchu wa ka

limaka. 

Zabezpieczenie przed zap onem paliwa 

w podajniku.

Innowacyjny system osuszania paliwa

System równowa enia ci nie  powietrza 

w retorcie.

Jednolity podajnik limakowy.

Skuteczne i trwa e doszczelnienie rusztu 

retortowego poprzez zastosowanie nowo-

czesnych materia ów mineralnych.

Dodatkowo w nowoczesnych typach ko-

t ów istnieje mo liwo  sterowania prac

kot a przez SMS, stron  internetow , za po-

moc  panelu pokojowego a ponadto stero-

wanie modu ami do zaworów mieszaj cych 

wspó pracuj cymi z czujnikiem pogodo-

wym.

Zak ady Górniczo-Metalowe "Z biec" w Z bcu

Spó ka Akcyjna

27-200 Starachowice

tel. 41 2767 400

e-mail: zebiec@zebiec.pl

www.zebiec.pl

Kot y centralnego ogrzewania Z BIEC to wyj tkowe wyroby przeznaczone 

dla ceni cych komfort, wysok  jako  i niezawodno  Klientów. Ponad 

40-letnie do wiadczenie w produkcji kot ów c.o. na paliwa sta e sytuuje 

mark  Z BIEC w ród czo owych producentów kot ów grzewczych.

Kot y c.o. Z BIEC
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