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UniRET – wodne, stalowe kot y grzewcze 

na paliwa sta e s  nowo ci  w ofercie firmy. 

Zastosowany w tych kot ach innowacyjny 

system sterowania PID zapewnia ekologicz-

ne spalanie paliw oraz oszcz dno  w eks-

ploatacji 10–20%.

Kot y uniRET s  idealnym ród em ciep a

dla domów jednorodzinnych i budynków 

u ytkowych o powierzchni od 80 do 400 m².

Kot y uniRET wyposa one s  w automa-

tyczny zespó  podawania paliwa i dawko-

wania powietrza do spalania oraz zbiornik 

opa u i regulator mikroprocesorowy z in-

nowacyjnym systemem sterowania PID. 

Transportowanie opa u ze zbiornika do pal-

nika retortowego odbywa si  za pomoc  po-

dajnika limakowego. Wymiennik wyko-

nany jest z wysokiej jako ci stali kot owej 

zapewniaj cej wysok  trwa o . Kot y s

wyposa one w regulator umo liwiaj cy do-

bowe zaprogramowanie temperatury 

pomieszcze . Zalet  kot ów retortowych 

uniRET jest palenisko tzw. retortowe o du-

ej sprawno ci. Spala ono okre lon  por-

cj  paliwa, niezb dn  do uzyskania da-

nej temperatury wody. Kot y charakteryzuj

si  praktycznie bezdymnym spalaniem pa-

liwa, co skutkuje nisk  emisj  szkodliwych 

zwi zków i py ów. Wymiennik o specjalnej 

konstrukcji zapewnia wy sz  sprawno

urz dzenia dzi ki odzyskaniu ciep a zawar-

tego w spalinach.

Zalety:
 pe en komfort u ytkowania – minimaliza-

cja obs ugi kot a wynikaj ca z automatycz-

nego systemu podawania paliwa z kosza za-

sypowego (uzupe nianie raz na kilka dni), 

atwo  instalacji i obs ugi,

 ciep a woda dost pna przez 24 h na dob

przez ca y rok,

 czysto  obs ugi, czysto  kot owni,

 wygodny, szybki i atwy za adunek paliwa 

do kosza zasypowego,

 automatyczny proces podtrzymania ognia,

 ergonomiczne umiejscowienie sterownika 

utrudniaj ce dost p najm odszym,

 mo liwa regulacja temperatury z poziomu 

mieszkania dzi ki zastosowaniu termostatu 

pokojowego (opcja),

 pe ne bezpiecze stwo energetyczne wy-

nikaj ce z zastosowania palnika retorto-

wego umo liwiaj cego optymalne spalanie 

i wspó spalanie ró nych paliw,

 konstrukcja kot a uniemo liwia niekon-

trolowany wyp yw spalin,

 mo liwo  szybkiego do o enia rusztu 

(opcja) i korzystania z kot a, jak z tradycyj-

nego kot a zasypowego, w przypadku braku 

zasilania lub awarii.

Do produkcji kot ów uniRET u ywane s

materia y i komponenty najwy szej jako ci. 

Wymiennik zbudowany jest z atestowanej 

stali kot owej, zapewniaj c wysok  trwa o

i odporno  na warunki wyst puj ce w pro-

cesie spalania.

Wszystkie elementy s u ce do produk-

cji poddawane s  kontroli zgodnie z przyj -

tymi procedurami i normami europejskimi. 

Ka dy gotowy produkt podlega indywidual-

nej kontroli jako ci na poszczególnych eta-

pach produkcji. Procedury zgodne z ISO 

gwarantuj  pe n  powtarzalno  i standa-

ryzacj  produkcji. Produkt ma niezale ne

wiadectwo badania na znak „bezpiecze -

stwa ekologicznego tzw. „Zielone jab uszko” 

wydane przez IChPW w Zabrzu. Produkt 

oznaczony jest europejskim znakiem CE.

Ekologiczne kot y c.o. uniRET
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Zak ad Produkcji Kot ów c.o.

Korzkwy 26, 63-300 Pleszew

tel./faks 062 742 22 69

tel. 062 741 80 75

tel. kom. 0601 560 114

www.kotlostal.com.pl

e-mail: kotlostal@kotlostal.com.pl

Zak ad Produkcji Kot ów „KOT OSTAL”

rozpocz  dzia alno  w 1989 roku. 

Dzi  KOT OSTAL jest dynamicznie 

rozwijaj c  si  firm  produkcyjn ,

znan  i cenion  na terenie ca ego kraju. 

Posiada nowoczesn  struktur  zarz dzania 

oraz wykwalifikowany personel. 

Poprzez szybki i dynamiczny rozwój zak ad 

sta  si  liderem w produkcji nowoczesnych 

kot ów z rozbudowan  sieci  handlow .

Prezentacja firmowa


