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ARTYKU  PROMOCYJNY ZAK ADY GÓRNICZO-METALOWE „Z BIEC” S.A.

PO PIERWSZE – MOC KOT A
Przy wyborze mocy kot a obok metra u
powierzchni do ogrzania trzeba jeszcze 
uwzgl dni  wiek i stan techniczny budynku, 
a tak e zapotrzebowanie na ciep  wod
u ytkow .

Ze wzgl dów finansowych nie kalkuluje 
si  kupowanie kot a z du ym zapasem 
mocy – b dzie dro szy na etapie zakupu jak 
i eksploatacji.

Na st ronie internetowej jednego 
z najwi kszych w Polsce producentów 
kot ów c.o. – firmy ZGM „Z biec” S.A. 
pod wybranymi urz dzeniami znajdziemy 
czytelne tabele, u atwiaj ce dobór kot a do 
metra u w zale no ci od docieplenia cian 
budynku. 

PO DRUGIE – PALIWO
Kiedy  jako opa  znany by  tylko w giel 
i drewno. Dzi  ekogroszek i pellet s
w czo ówce – obydwa ekologiczne, a do tego 
niepyl ce, sprzedawane w workach, które 
u atwiaj  przechowywanie.

Ekogroszek, cho  produkowany z w gla 
kamiennego lub brunatnego, ma w swoim 
sk adzie mniejsz  zawarto  siarki. Z kolei 
pellet powstaj cy ze sprasowania trocin 
wytwarza niewiele popio u, a podczas 
spalania – emisja substancji smolistych jest 
niska.

PO TRZECIE – KOMFORT
Procesy takie jak rozpalanie, wygaszanie, 
czyszczenie palnika w nowoczesnych kot ach 
c.o., jak np. AGAT marki Z biec pracuj cych 
w trybie automatycznym odbywaj  si  bez 
udzia u u ytkownika. Ponadto s  to kot y

wyposa one w zasobniki, które uzupe nia 
si  paliwem raz na jaki  czas.

Bardzo wygodnym rozwi zaniem jest te
mo liwo  programowania godzinnego lub 
tygodniowego pracy kot ów. Opcjonalnie 
dost pne s  równie  modu y internetowe 
i GSM, które umo liwi  sterowanie prac
kot a za po rednictwem telefonu, tabletu, 
komputera z dowolnego miejsca na ziemi.

PO CZWARTE – EKOLOGIA
Aspekt ekologiczny, cho  wymieniony jako 
czwarty, absolutnie nie powinien by  pomijany 
na etapie wyboru kot a c.o. Zanieczyszczone 
powietrze szkodzi naszemu zdrowiu i naszych 
bliskich, a w szczególno ci dzieciom. 

Du o na temat ekologiczno ci kot ów 
mówi  nam klasy, normy i certyfikaty. 
Na przyk ad 5 klasa wed ug normy PN-EN 
303:5-2012 oznacza, e urz dzenie spe nia 
najsurowsze wymogi w zakresie emisji 
spalin, a do tego ma najwy sze parametry 
sprawno ci cieplnej. W tej klasie plasuje si
zarówno kocio  na pellet AGAT, jak i kocio
na ekogroszek TOPAZ.

Oba spe niaj  ponadto wymagania 
dyrektywy ECODESIGN, jak  do 2020 roku 
b d  musia y legitymowa  si  wszystkie 
urz dzenia grzewcze. 

PO PI TE – PRODUCENT
„Raz a dobrze” – to dewiza, któr  powinni my 
si  kierowa  przy zakupie kot a. Wysokiej 
jako ci urz dzenie pos u y nam przez wiele 
lat, dlatego sprecyzujmy swoje oczekiwania, 
przeanalizujmy metra , stan budynku 
i potrzeby. 

Firmy z wieloletnim do wiadczeniem, jak 
ZGM „Z biec” S.A. nie tylko sprzedadz  nam 
produkt, ale dadz  te  na niego wieloletni
gwarancj . Pomog  nam te  dobra
odpowiednie urz dzenie i zagwarantuj
opiek  serwisow , wyja niaj c wszystkie 
nasze w tpliwo ci dotycz ce u ytkowania 
kot a. 

Kupujesz kocio  c.o.? Pami taj o kilku kluczowych kwestiach!

Zak ady Górniczo-Metalowe 
„Z biec” w Z bcu Spó ka Akcyjna

27-200 Starachowice
tel. 41 230 78 70

e-mail: zebiec@zebiec.pl
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