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25NOWOCZESNE INSTALACJE

Kot y na pellet s  jednymi z najbardziej nowoczesnych i efektyw-
nych urz dze  grzewczych do spalania paliw sta ych. Pellety, czy-
li niewielkie, twarde pa eczki z wiórotrocin o rednicy 6 lub 8 mm 
i d ugo ci kilku centymetrów to jedno z najm odszych ekologicz-
nych paliw, zapewniaj ce nam nie tylko wydajne u ytkowanie, a-
twy transport i magazynowanie, lecz równie  znacz ce obni enie 
kosztów ogrzewania i niezwykle dobry wp yw na nasze rodowisko, 
co potwierdzaj  badania wykazuj ce, e produktem ubocznym spa-
lania pelletu jest taka ilo  dwutlenku w gla, jak  poch ania drze-
wo w okresie swojego wzrostu.

Aby ogrzewanie na pellety by o atwe i przyjemne niezb dne s  wy-
sokiej jako ci kot y na to paliwo. W my l akcji „wiem, co jem” promo-
wano swego czasu rozwa ny wybór produktów spo ywczych, takie 
zachowanie powinno wg firmy LUMO Technika Grzewcza urosn  do 
rangi filozofii yciowej i zosta  przeniesione na pozosta e sfery nasze-
go ycia, dlatego kot y produkowane przez nasz  firm  wykonane s
z wysokiej jako ci materia ów, zaprojektowane specjalnie wed ug po-
trzeb klientów i z dba o ci  o nasze wspólne rodowisko.

Kot y na pellet typu Bio-max s
praktycznie bezobs ugowe. Dzi ki 
mo liwo ci automatycznego rozpala-
nia paleniska oraz stopniowego dozo-
wania pelletów, ich obs uga nie jest 
uci liwa, a nowoczesna trzyci gowa 
konstrukcja wymiennika charaktery-
zuje kot y LUMO nisk  temperatur
spalin oraz wysok  sprawno ci  spa-
lania. Dla komfortu u ytkowników 
i optymalnego wykorzystania syste-
mu grzewczego wa na jest mo liwo
regulacji mocy urz dzenia, pozwala-
j ca dostosowa  moc kot a czy palni-
ka do indywidualnych potrzeb u yt-
kowników. Tak  mo liwo  w kot ach 
firmy LUMO zapewnia modulowa-
na moc palnika w zakresie od 20% 
do 100% warto ci nominalnej. Obok 
wysokiej jako ci kolejnym istotnym 
czynnikiem determinuj cym jest bez-
piecze stwo u ytkowników, dlate-
go kot y typu Bio-max wykorzystuj
system podawania, z o ony z zespo-
u podajnika limakowego z kana em 

przesypowym. Konstrukcja ta zabez-
piecza skutecznie przed cofaniem 
si  paliwa i jego zapaleniem, dzi ki 
temu mo emy pozostawi  nasz ko-
cio  bez dozoru na d u ej i nie musi-
my si  martwi  o nasze bezpiecze -
stwo podczas nieobecno ci w domu. 

atwa instalacja kot ów na pellet, niskie koszty ogrzewania oraz szyb-
ki zwrot poniesionych inwestycji jak równie  ma o anga uj ca u yt-
kownika obs uga sprawiaj , e kot y Bio-max ciesz  si  coraz wi kszym 
zainteresowaniem. Mog  ogrzewa  niemal ka dy rodzaj budynku, za-
pewniaj  nam zu ywanie naturalnych surowców, a tym samym brak 
sk adników chemicznych i ekologiczny obieg surowców. Ich wysoka 
funkcjonalno  i a-
two  u ytkowania 
czyni  trosk  o ro-
dowisko niezwykle 
przyjemn  i wygodn .
Jednym s owem pro-
dukowane przez fir-
m  LUMO kot y typu 
Bio-max s  przyjazne 
nie tylko dla nas i dla 
rodowiska naturalne-

go, lecz równie  dla 
naszego portfela.
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Wiem, co wybieram…. czyli dlaczego warto 
zdecydowa  si  na kocio  pelletowy typu Bio-max
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