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Z szerokiego wachlarza alternatywnych systemów chcielibyśmy zaproponować jedno z rozwiązań zapewniające 
naszym klientom zarówno bardzo niskie koszty ogrzewania obiektu, jak i w dużej mierze obsługę nie wymagającą 
od domownika wielkich nakładów pracy.

Pragniemy zwrócić Państwu uwagę na możliwości wykorzystania do ogrzewania domów paliwa odnawialnego 
i w pełni ekologicznego – drewna. Sercem proponowanego przez nas systemu są kotły spalające opał w trybie 
gazyfikacji drewna, brykietów lub węgla (w zależności od wybranego modelu) dostosowane równocześnie do 
współpracy z palnikami na pelet lub olejowymi. Tradycyjne kotły opalane paliwami stałymi (węgiel, koks, miał, 
drewno) osiągnęły kres swoich możliwości rozwojowych. Zwiększenie wydajności spalania paliwa przy jednocze-
snym zmniejszeniu jego zużycia okazało się możliwe dzięki zastosowaniu procesu destylacji pirolitycznej, czyli 
wytworzeniu gazu drzewnego z masy drzewnej. System spalania gazu drzewnego gwarantuje wysoką sprawność 
przekraczającą nawet 90%. Zwrot nakładów poniesionych na zakup wysokiej jakości kotła i dostosowanie instala-
cji grzewczej może nastąpić niekiedy już po pierwszym sezonie grzewczym. Równoczesna możliwość korzystania 
z najtańszych paliw jakimi są drewno lub węgiel oraz bezobsługowej pracy w trybie automatycznym jest bezape-
lacyjnie jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. 

 Znakomitym uzupełnieniem systemu są zbiorniki buforowe – pozwalające zmniejszyć zużycie opału nawet 
o 20%. Dzięki ich zastosowaniu kotły nie tylko pracują na swoich najlepszych parametrach sprawności ale dodat-
kowo możemy wybrać jednostkę o mocy wyższej niż zapotrzebowanie budynku i wydłużyć przez to istotnie okres 
pomiędzy załadunkami paliwa. Energia z kotła trafia w takim przypadku do bufora gdzie jest zmagazynowana 
i wykorzystywana dopiero w momencie zapotrzebowania do ogrzania budynku czy też zbiornika ciepłej wody 
użytkowej. Stosowanie akumulatorów ciepła wydłuża gwarancję na kotły co jest również istotne dla użytkownika. 

Najistotniejszą jednak kwestią jest dobór elementów całości systemu. Szanując coraz większą obecnie wiedzę 
klientów, zbierających we własnym zakresie informacje o różnych produktach zalecamy kontakt ze specjalistami, 
którzy od wielu lat wdrażają te systemy i pomogą w większości wypadków uniknąć niepotrzebnych wydatków. 
Naszym klientom, zalewanym ze wszystkich stron ofertami „zestawów” w doskonałej cenie marketowo-interneto-
wej (w których część elementów okazuje się niepotrzebna, a sporo niezbędnych do właściwego funkcjonowania 
trzeba będzie jeszcze dokupić), zawsze „szyjemy całość na miarę”. Należy uzmysłowić sobie również, że system 
potrzebny nam dziś może okazać się niedoskonały w przyszłości, a zastosowane już dziś odpowiednie elementy 
instalacji umożliwią nam dokonanie dowolnych zmian bez wymiany najważniejszych elementów.

NIEZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA – ROZWIĄZANIAMI DLA NASZYCH DOMÓW. 

Propozycje zapewniające 
oszczędne i kompaktowe 
rozwiązania dla 
systemów grzewczych 
w naszych domach.
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