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W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój rynku nowoczesnych kotłów  węglowych. Komfort cieplny w niskiej cenie, ekologiczne spalanie 
i wygodna obsługa kotła to nowy wymiar ogrzewania budynków węglem. Aktualnie około 80% budynków ogrzewanych indywidualnie wyposażonych jest 
w kotły na paliwa stałe. Pomimo szybkiego rozwoju techniki grzewczej i promocji odnawialnych źródeł energii, względy ekonomiczne sprawiają, że węgiel
wciąż jest podstawowym źródłem ciepła w naszych domach.   

Retopal® –ekogroszek o granulacji 5-25 mm 

i wartości opałowej min. 25 MJ/kg. 

Produkowany w KWK „Piast”, jest uniwersalnym

paliwem do wszystkich rodzajów kotłów 

retortowych i rusztowych.

Boruta® – ekologiczny groszek o uziarnieniu 

8-31,5 mm i wartości opałowej min. 28 MJ/kg. 

Przeznaczony jest do najnowszych, uniwersalnych

kotłów retortowych i rusztowych, przystosowanych

nie tylko do spalania klasycznych ekogroszków 

(5-25 mm) ale i szerokiej gamy paliw miałowo-

-groszkowych o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm 

i podwyższonej spiekalności (liczba Rogi >20).

Produkowany w KWK „Jankowice”.

Nowoczesne ekologiczne paliwa węglowe

KOTŁY,  PODGRZEWACZE

Wybierając system ogrzewania domu musimy 
przewidywać, jakie będą koszty jego użytkowania 
w perspektywie kilkunastu lat. 
Węgiel kamienny jest naszym, polskim nośnikiem
energii, co wpływa na jego dostępność i stabilność
cenową. Zalecamy stosowanie markowych paliw 
Kompanii Węglowej S.A. Ekogroszki RETOPAL® oraz
PIEKLORZ® to najwyższej jakości węgle do spalania
we wszystkich rodzajach kotłów retortowych i ruszto-
wych. 
BORUTA® to ekologiczny groszek do najnowszych 
uniwersalnych kotłów retortowych i rusztowych, na wę-
giel o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm i podwyższonej
spiekalności Ri>20.

Źródło polskiej energii

NOWOŚĆ

Pieklorz® – ekogroszek o uziarnieniu 5-25 mm

i  wartości opałowej min. 26 MJ/kg. 

Produkowany jest w Zakładzie Górniczym 

„Piekary”, KWK „Bobrek-Centrum” oraz

KWK”Chwałowice”. Polecany do wszystkich 

automatycznych kotłów retorowych i rusztowych.

Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
www.kwsa.pl, e-mail: marketing@kwsa.pl

węgiel węgiel olej gaz prąd

kompania weglowa abc 09a justunek all.qxd  2009-06-18  10:30  Page 114



kompania_wŒglowa reklama abc 09.qxd  2009-06-15  20:31  Page 115


