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Dobór mocy kot a centralnego ogrzewania 
do instalacji grzewczej i konstrukcji budyn-
ku, jego sprawno  s  decyduj cymi elemen-
tami wp ywaj cymi na podj cie decyzji o in-
westycji. Rosn ce ceny paliw stawiaj  przed 
inwestorem dylemat, na które z nich warto 
postawi . Rozs dnym rozwi zaniem s  kot y
c.o. firmy Metal-Fach SOKÓ . Daj  one du
elastyczno  i pozwalaj  zaoszcz dzi  w przy-
padku niestabilnych cen paliw.

Kot y centralnego ogrzewania SOKÓ  serii 
SD Duo Bio, oferowane przez firm  Metal-Fach, 
przystosowane s  do spalania 5 rodzajów pa-
liw sta ych. Wykorzystuj  w giel kamienny 
sortymentu orzech i drewno opa owe, które 
spalane jest na sta ym ruszcie wodnym, na-
tomiast eko-groszek, pellet i ziarna zbó  prze-
twarzane s  na energi  ciepln  na palniku 
rynnowym opcjonalnie wyposa onym w za-
palark . Paliwo sypkie dostarczane jest z za-

sobnika o pojemno ci 200 lub 250 litrów, za 
pomoc  automatycznego podajnika.

Moc cieplna kot ów „SOKÓ ” SD Duo 
Bio, wynosi 14, 19, 28 i 38 kW. Pracuj  one 
w otwartym systemie centralnego ogrzewa-
nia z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszo-
nym i ogrzewaj  wod  maksymalnie do 95°C. 
Mocny korpus wodny wykonany ze stali ko-
t owej P265GH, przystosowany jest do pracy 
przy ci nieniu rz du 1,5 bara.

Prezentacja firmowa

O firmie

METAL-FACH to polska firma produkuj ca kot y centralnego ogrzewania SOKÓ , maszyny 
i urz dzenia rolnicze. Od 1989 roku mamy siedzib  w Sokó ce – w pó nocno-wschodniej cz -
ci Polski. Dbamy o jak najwy sz  jako  naszych produktów, zapewniamy Klientom wspar-

cie technologiczne. Dzielimy si  wiedz  w zakresie wymogów rynku oraz zmienno ci prawa 
podczas organizowanych szkole . Zespó  do wiadczonych i wykszta conych profesjonalistów 
zapewnia produkty najwy szej jako ci dostosowane do indywidualnych potrzeb na rynku pol-
skim i zagranicznym. 
SOKÓ  Kot y c.o. przeznaczone s  do systemów wodnych centralnego ogrzewania w domach 
jednorodzinnych, gospodarstwach wiejskich oraz pomieszczeniach gospodarczych i punk-
tach handlowych.  
Wszystkie  produkty posiadaj  deklaracje zgodno ci. Przed dopuszczeniem do sprzeda y  prze-
chodz  rygorystyczne testy techniczne i funkcjonalne, które s  gwarancj  ich najwy szej jako-
ci, bezpiecze stwa i niezawodno ci.

Zakup kotła centralnego ogrzewania 
to inwestycja na wiele lat. Wybór 
odpowiedniego modelu wymaga 
dokładnego przemyślenia. Rozwiązaniem 
są kotły SOKÓŁ SD Duo Bio, które są 
przystosowane do spalania 5 rodzajów 
paliw stałych.
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