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Prezentacja firmowa

Zak ad lusarsko-Kotlarski Feliks Spyra ju

od 40 lat dostarcza Pa stwu ró nego rodza-

ju kot y, które s  niezawodnymi i trwa y-

mi, a tak e bezpiecznymi ród ami ciep a. 

Tradycje produkcyjne w naszej firmie si -

gaj  ju  trzeciego pokolenia. Zobowi zuje 

to nas do ci g ego doskonalenia technolo-

gii i produktów, aby nie zawie  wysokich 

oczekiwa  klientów.

Najwa niejsze warunki, które musi 

spe nia  ka dy nowoczesny kocio  c.o., 

aby sprosta  wymaganiom klienta to:

niskie koszty eksploatacji – kot y

KWKMP Spyra s  kot ami mia owymi, 

w których mo na wykorzystywa  paliwo 

o granulacji 0–31,5 mm, umo liwia to stoso-

wanie najta szego, dost pnego na rynku 

paliwa,

trwa o  – wymiennik kot a

KWKMP zbudowany jest z 6 mm bla-

chy kot owej, za

trwa o  kon-

strukcji przekra-

cza 20 lat, dlate-

go nie od dzi  kot y

spod znaku „Kot y

SPYRA” s  jednymi 

z najtrwalszych kot ów

na rynku,

niezawodno  – prosta 

konstrukcja kot ów decydu-

je o ich niezawodno ci i bezpro-

blemowej obs udze. Wszystkie kom-

ponenty nie produkowane w naszej 

firmie musz  by  najwy -

szej jako ci i pochodzi

od najlepszych producen-

tów na rynku: sterownik 

„GECO”, nap dy „NORD”. 

Nale y doda , e podajnik 

t okowy kot ów KWKMP jest 

najd u ej produkowanym po-

dajnikiem tego typu na rynku 

i jego wysoka jako  zosta a ju  wielokrot-

nie potwierdzona w praktyce,

uniwersalno  –  kot y KWKMP to urz -

dzenia przystosowane do ka dego rodza-

ju paliwa: taniego mia u w -

glowego (EKO-FINS®), w gla 

kwalifikowanego sortymentu 

„groszek” (od 8–25 mm), 

biopaliw, a tak e do paliw 

kalorycznych o wysokiej 

liczbie Rogi (w giel typu 

32,1 – BORUTA®), 

komfort u ytkowania

– nasze kot y zosta y tak 

zaprojektowane aby ich 

obs uga by a prosta, nie 

zajmowa a du o czasu, 

a dost p do ka dego 

czyszczonego miejsca, 

przy regularnej obs udze, 

nie wymaga  odkr cania 

adnej ruby i by  bez-

problemowy,

ekologia – nasze ko-

t y to urz dzenia o naj-

wy szej klasie efektywno ci 

– KLASIE A. Zosta o to potwierdzo-

ne przez niezale ne laboratoria – bada-

nia „na znak bezpiecze stwa ekologiczne-

go”. Kot y serii KWKMP zyska y uznanie 

w ród naszych klientów. By y one wielo-

krotnie nagradzane na wystawach i targach 

bran owych. Znalaz y si  mi dzy innymi 

w czo ówce konkursu na „Najlepsze urz -

dzenia grzewcze ma ej mocy do ogrzewnic-

twa indywidualnego na paliwa sta e, ciek e

i gazowe” przeprowadzonego przez serwis 

www.topten.info.pl, który jest cz ci  euro-

pejskiej inicjatywy EuroTopTen.

Kocio  centralnego ogrzewania to nie tylko 

urz dzenie ogrzewaj ce nasze domy, to tak e

lata do wiadcze  i ci kiej pracy producenta.
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