
Wybór najlepszego systemu ogrzewa-
nia to trudna decyzja wi ca si  z liczny-
mi dylematami. Zastanawiaj c si  nad
wyborem odpowiedniego kot a nale y
uwzgl dni  szereg czynników. Istotna jest
jako  paliwa, konstrukcja kot a oraz w a-
ciwie dobrany system odprowadzania

spalin. Spe nienie powy szych czynni-
ków daje zauwa alny efekt ekonomiczny
i ekologiczny.

Gwarancj  najwy szej jako ci pro-
duktów jest wieloletnia tradycja w dzie-
dzinie ogrzewnictwa, a tak e wykorzy-
stanie materia ów najwy szej jako ci.
Wiod ca pozycja na rynku oraz ponad
20-letnie do wiadczenie w produkcji
energooszcz dnych, ekologicznych oraz
wygodnych w obs udze urz dze  grzew-
czych pozwala na ich wszechstronne za-
stosowanie. Wychodz c naprzeciw swym
klientom Wytwórnia Kot ów Grzew-
czych HEF oferuje urz dzenia b d ce
w stanie zapewni  komfortowe ogrzewa-
nie, pocz wszy od domów jednorodzin-
nych a  do wielorodzinnych komplek-
sów mieszkaniowych, szkó , szpitali,
a tak e hal produkcyjnych. W chwili
obecnej firma HEF produkuje kot y
centralnego ogrzewania w zakresie mocy
od 9 do 1 800 kW.

Kot y firmy HEF to po czenie kla-
sycznego i taniego surowca energetyczne-
go, jakim jest w giel, z dba o ci  o rodo-
wisko naturalne. Jest to tym bardziej istot-
ne, e spalanie w gla w pierwotnej, nie
przetworzonej postaci w urz dzeniach

grzewczych ma ej mocy o z ym stanie tech-
nicznym i nis-kiej sprawno ci by o i nadal
jest ród em emisji substancji szkodliwych
dla rodowiska. W zwi zku z przeprowa-
dzon  analiz  porównawcz  dla ró nych
no ników energii mo emy powiedzie , e
koszty zu ycia w gla typu eko-groszek
w stosunku do gazu ziemnego jest prawie
2 krotnie ni sze, oleju prawie 3 krotnie, a w
stosunku do energii elektrycznej taryfy ca-
odobowej a  6,5 krotnie ni sze.

Wytwórnia Kot ów Grzewczych HEF,
pozostaj c we wspó pracy z Instytutem
Chemicznej Przeróbki W gla w Zabrzu,
Instytutem Techniki Cieplnej w odzi
oraz Politechnik l sk  w Gliwicach,
jest powa nym partnerem w realizacji
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Zanieczyszcze  w wielu miastach. Dodat-
kowo, w trosce o dobro klienta, bardzo
dobra wspó praca z Katowickim Holdin-
giem W glowym S.A. owocuje sta ym
monitoringiem rynku paliw, dostaw  wy-
sokiej jako ci w gli energetycznych, któ-
rymi opalane s  kot y, a tak e wymian
do wiadcze , dzi ki którym klienci ob-
s ugiwani s  kompleksowo, pocz wszy od
przekazania fachowych informacji, sprze-
da , po wieloletni serwis.

Kot y produkowane przez HEF
spe niaj  kryteria standardu energetycz-
no-ekologicznego stawiane urz dze-
niom grzewczym ma ej mocy na paliwa
sta e. Posiadaj  równie  badania na
„znak bezpiecze stwa ekologicznego”
Instytutu Chemicznej Przeróbki W gla
w Zabrzu. Emisja
substancji szkodli-
wych dla rodowiska
p o d c z a s spa lania
w tych kot ach zosta-
a ograniczona do mi-

nimum, a poprzez od-
powiednio zaprojek-
towan  komor  pale-
niskow  sprawno
kot ów przekracza
82%.

Kot y wyposa one
s  w bardzo sprawne,
bezrusztowe, automa-

tyczne palenisko retortowe, które spala
dok adnie tak  porcj  w gla, jaka jest po-
trzebna do otrzymania nastawionej na
sterowniku przez u ytkownika tempera-
tury. Zasyp paliwa do zbiornika przy ko-
tle – 1 raz na 4 dni, a przy zmniejszonym
zapotrzebowaniu na ciep o, raz na ty-
dzie .

Ogromny potencja  wykonawczy,
wprowadzane innowacje techniczne i za-
stosowanie nowoczesnych maszyn daje
mo liwo  spe nienia wysokich oczeki-
wa  i indywidualnych wymaga  klien-
tów, stoj cych przed powa nym dylema-
tem zwi zanym z wyborem najlepszego
systemu ogrzewania.
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