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ZĘBIECZĘBIEC

Kotły centralnego ogrzewania ZĘBIEC to wyjątkowe wyroby prze-

znaczone dla ceniących komfort, wysoką jakość i niezawodność 

Klientów. Ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji kotłów c.o. 

na paliwa stałe sytuuje markę ZĘBIEC wśród czołowych producen-

tów kotłów grzewczych.

ZĘBIEC to technologia, której można zaufać

Już na etapie projektowania wyspecjalizowana grupa ekspertów 

dokłada wszelkich starań, by zaspokoić potrzeby użytkowników, 

dostarczając im wyroby najwyższej jakości zarówno pod względem 

technologicznym, jak i wizualnym. Każdy nowo wdrażany typ kotłów 

przed rozpoczęciem produkcji jest kompleksowo sprawdzany pod 

względem konstrukcyjnym, a także  poddawany badaniom cieplnym 

w nowoczesnej Stacji Badań Kotłów. Nasze Kotły wykonane z materia-

łów najwyższej klasy (polskiej blachy kotłowej P265GH o grubości  

5,6 i 8 mm oraz z żeliwa) sprawdziły się już u ponad 700 tysięcy 

Klientów w Polsce i w Europie, służąc długie lata.

Kotły Zębiec spełniają wszystkie wymogi stawiane w zakresie efektyw-

ności energetycznej i norm ekologicznych. Wszystkie kotły produko-

wane przez ZGM Zębiec  S.A. są oznakowane znakiem CE.

ZĘBIEC to innowacyjność i tradycja 

W swojej ofercie posiadamy ponad 10 szeregotypów kotłów na paliwa 

stałe (węgiel, ekogroszek, pellety, drewno, miał, koks opałowy) zróż-

nicowanych pod względem gabarytów, mocy, stosowanego paliwa, 

zastosowanych innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Kotły 

ZĘBIEC obejmują linię tradycyjną (w skład wchodzą serie KP, KWK, 

SWK, KU, KWKD oraz KMW) oraz nowoczesną linię SuperNova (serie 

MERKURY, WENUS, JOWISZ oraz NEPTUN). Wszystkie kotły posiadają 

z zewnątrz izolacyjny płaszcz, który wykonany jest z estetycznych 

kaset blaszanych malowanych farbą proszkową o wysokiej odpor-

ności antykorozyjnej powłoki lakierniczej wyłożonej od wewnątrz 

wełną mineralną. Wysokiej jakości materiał zastosowany na płyty 

żarowe drzwiczek zapewnia bardzo skuteczną izolację termiczną. 

Nowoczesną linię podkreśla wypalona plazmowo na drzwiczkach 

nazwa i logo firmy. 

Kotły Zębiec posiadają wiele nowoczesnych rozwiązań, które pod-

noszą sprawność działania kotłów, dając komfort i bezpieczeństwo 

użytkownikom, m.in.:

 Unikatowy system kontroli ruchu wałka ślimaka 

 Zabezpieczenie przed zapłonem paliwa w podajniku

 Innowacyjny system osuszania paliwa

 System równoważenia ciśnień powietrza w retorcie

 Jednolity podajnik ślimakowy

 Skuteczne i trwałe doszczelnienie rusztu retortowego poprzez 

zastosowanie nowoczesnych materiałów mineralnych

Dodatkowo w nowoczesnych typach kotłów istnieje możliwość stero-

wania pracą kotła przez SMS, stronę internetową, za pomocą panelu 

pokojowego, a ponadto sterowanie modułami do zaworów mieszają-

cych współpracującymi z czujnikiem pogodowym.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

tel. 41 276 74 00
e-mail: zebiec@zebiec.pl, www.zebiec.pl
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