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Prezentacja firmowa

Uniwersalne kot y grzewcze 
na paliwa 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

Firma ZPH „Stanis aw Krzaczek” roz-

pocz a produkcj  ekologicznych ko-

t ów uniwersalnych c.o. w 1987 roku. 

Nowoczesna technologia oraz do wiad-

czona za oga gwarantuj  wysok  jako ,

trwa o  i sprawno  ciepln  naszych 

kot ów. Potwierdzaj  to atesty zgodno ci 

energetycznej oraz zadowolenie kilkudziesi -

ciu tysi cy u ytkowników. ZPH „Stanis aw 

Krzaczek” jest firm  nale c  do czo ówki 

polskich producentów kot ów o mocy od 10 kW 

do 150 kW.
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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, pomieszcze  sk adowych, gara-

y oraz innych obiektów o dowolnej kubatu-

rze. W naszej ofercie znajduj  si  kot y

dolnospalaj ce (SKD), górnospalaj ce (na 

drzewo lub mia ; SKG i SKM), z podajnikiem 

limakowym na ekogroszek (SKP) i z podajni-

kiem t okowym na mia  i ekogroszek (SKPT). 

Kot y serii „SK” wspó pracuj  z instalacjami 

ogrzewania typu grawitacyjnego lub z obie-

giem wymuszonym, wykonanym w systemie 

otwartym.

Informacje dodatkowe:
kot y produkowane z 6 mm blachy 

atestowanej,

wysoka sprawno  i niezawodno  urz -

dze ,

 kraj produkcji: Polska,

dystrybucja: w sprzeda y detalicznej przez 

sie  partnerów handlowych i firmy instala-

cyjne,

gwarancja: 5 lat na szczelno  po cze  spa-

wanych, 2 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 zakre-

sie Sprawno ci Energetycznej 

nr EN/84/05, 

wiadectwo Bada  Energetyczno-

-Emisyjnych nr 84/2005,

Atest nr 895/02 wydany przez 

Laboratorium Bada  Kot ów

i Urz dze  Grzewczych w odzi,

Certyfikaty badania WE,

dyplomy, medale oraz inne 

nagrody.

Uwaga NOWO  !!! 
Najnowszym produktem firmy „Krzaczek”, 

jest kocio  z podajnikiem t okowym SKPT.

Posiada on konstrukcj  stalow , spawa-

n , wykonan  z atestowanej blachy polskiej. 

Rozwi zanie zastosowane we wspó pracuj -

cym z nowoczesnym sterownikiem podajni-

ku, pozwala na u ycie opa u o granulacji do 

3 cm. Pozwala to na du e oszcz dno ci w zu-

yciu opa u. Kot y te przystosowane s  do spa-

lania mia u w glowego i ekogroszku. Jeden za-

syp kosza wystarcza na 3–4 dni. Dodatkowym 

atutem kot ów typu SKPT jest zainstalowa-

ny tradycyjny ruszt eliwny, na którym mo -

na pali  inne paliwa b d  u ytkowa  go w ra-

zie braku pr du.
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