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Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów firma ZGM „Z BIEC” S.A. wprowadzi a na rynek nowoczesne rozwi zania 

konstrukcyjne kot ów, przystosowane do spalania wszystkich rodzajów paliw sta ych i biomasy.

Szeroka oferta produkcyjna oraz ci g a modernizacja i wdra anie nowych rozwi za , pozwoli y firmie na osi gni cie pozycji lidera 

rynku grzewczego.

KOT Y Z BIEC – tradycja i nowoczesno

ZGM „Z BIEC” S.A.

27-200 Starachowice

tel. 041 27 67 400, 27 67 517

faks 041 27 67 500, 27 67 418

www.zebiec.com.pl

e-mail: zebiec@zebiec.com.pl

Firma nasza przygotowa a równie :

bezp atne szkolenia dla instalatorów, w a cicieli oraz przedstawi-

cieli firm handlowych pragn cych udoskonali  swoj  wiedz ,

promocj  dla instalatorów – ka dorazowo po zainstalowaniu kot a

Z biec, instalator zostanie nagrodzony kuponem premiowym. W pro-

mocji bior  udzia  wszystkie kot y znajduj ce si  w punktach handlo-

wych,

promocj  „Pierwsze uruchomienie kot a KP” u klienta – bezp atne 

pierwsze rozpalenie w kotle oraz szkolenie w zakresie jego obs ugi,

promocj  „Kot y Z BIEC na ca e ycie” – za 50 % katalogowej ceny 

kot a mo na przywróci  mu z powrotem pe ne walory u ytkowe wy-

mieniaj c „serce kot a” czyli wymiennik ciep a.

Szczegó y  na naszej stronie www.zebiec.com.pl

Typ Rodzaj spalania
Moc

[kW]

Pojemno

komory za adowczej

[dm3]

Czas pracy mi dzy 

zasypami

[h]

Sprawno

cieplna

[%]

Paliwo podstawowe

KWP
górne

wyd u ony obieg spalin

10; 15; 

21; 30
19–60 4,5–22 do 82

w giel kamienny, koks opa owy,

drewno

KWK
górne

wyd u ony obieg spalin

12; 16; 

20; 25
23–47 4,5–16 do 82 w giel kamienny, koks opa owy, drewno

KU górne 6 14 5–13 do 82 w giel kamienny, drewno

KMW górne 16; 23; 30 38–82 10–30 do 82 mia  w glowy, w giel kamienny, drewno

KWKD dolne 15; 22 42–50 5–35 do 82
w giel kamienny, drewno,

miesz. w giel/koks

KDU dolne 20/26 85 10–26 do 82 drewno, w giel kamienny

SWK górne
14; 21; 

28; 35; 44
28–160 5–30 do 82 w giel kamienny, koks opa owy, drewno

KP palnik retortowy
15, 20; 

30, 50
100–300 24–160 > 91 w giel groszek II, pellet

KPP DUO

dwufunkcyjny

palnik retortowy,

ruszt sta y wodny
25 200

40–125

(ruszt sta y 5,5–18)
do 86

w giel groszek II / I, pellet,

w giel kamienny, koks opa owy

KPM DUO

dwufunkcyjny

palnik mia owy,

ruszt sta y eliwny
20 150

32–95

(ruszt sta y 8–22)
do 84

mia  w glowy, w giel groszek,

w giel kamienny, drewno 

KWP

KP

KPM DUOKMW KPP DUO

NOWO !
NOWO !
w ofercie kot y DUO
w ofercie kot y DUO
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