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Artyku  promocyjny

MASTER – M UNI to kocio  grzewczy 

przeznaczony do spalania paliw sta ych 

w sposób zautomatyzowany. Ale ju  w tym 

miejscu chapeau bas dla konstruktorów cha-

rakternego wn trza kot a. Ju  pobie na oce-

na wskazuje na to, e po wi cono mu wiele 

uwagi. Palnik o oryginalnym kszta cie 

i muskularnej eliwnej budowie niew tpli-

wie wró y mu d ug ywotno .  Przejrzysta 

i czytelna konstrukcja z pewno ci  nie na-

str czy trudno ci w eksploatacji. Co jednak 

najwa niejsze dla potencjalnego u ytkowni-

ka: palnik ch tnie „konsumuje” szeroki zakres 

dost pnych obecnie na rynku paliw sta ych: 

od mia u, poprzez groszek, w giel brunat-

ny, a  po pelety, wykazuj c przy tym niespo-

tykan  ekonomik  w zu yciu. Czy by wi c

tytu owy „Mistrz” mia  apetyt na wszystko? 

Niew tpliwie tak, w granicach rozs dku okre-

lonych w parametrach eksploatacyjnych 

producenta. W dobie niedoboru na rynku pa-

liw jako ciowych, odgrywa to decyduj c  rol

w wyborze ród a ciep a dla naszego ogniska 

domowego. Nie bez znaczenia pozostaj  rów-

nie  pozosta e elementy urz dzenia. 

Do zbudowania wymiennika u yto stali ko-

t owej nie a uj c na ilo ci i jako ci materia u. 

Prostopad o cienna budowa, w której umiesz-

czono trójci gowy wymiennik p ytowy na-

daje mu mimo odpowiedniej wagi, lekko-

ci i smuk o ci. Ca o  solidnie wzmocniono 

w celu osi gni cia wytrzyma o ci ci nienio-

wej. Wymiennik pozwala na skuteczny odbiór 

temperatury ze spalin ze sprawno ci  kot a

przekraczaj c  86%. Komor  spalania, wypo-

sa ono dodatkowo w ruszt wodny o mo liwo-

ci uzyskania pe nej mocy je li palnik g ówny 

nie jest wykorzystywany. Czyszczenie wy-

miennika odbywa si  z przodu  poprzez du

wygodn  furtk . Standardowo kocio  zarz -

dzany jest za po rednictwem czytelnego i in-

tuicyjnego sterownika. Natomiast strumie

paliwa w podajniku zabezpieczono zaworem 

termostatycznym wbudowanym.

 Proste? Niezwykle! I jak e funkcjonalne!

 Czy dzi ki swoim walorom MASTER M 

UNI zdob dzie nasze uznanie? Nie da si  za-

przeczy , e jego pojawienie si  wiele zmie-

nia. Jest równie  efektem kompilacji rzetelnej 

wiedzy in ynierskiej ze zdroworozs dko-

w  analiz  sytuacji paliw na polskim ryn-

ku. Bli sze przyjrzenie si  temu produktowi 

pozwala na nabranie zaufania do producen-

ta, który ponownie zaskakuje swoj  daleko-

wzroczno ci  w zrozumieniu potrzeb swoich 

klientów. 

Mistrz ma apetyt na… 
wszystko?

HEF Wytwórnia Kot ów Grzewczych

42-793 Ciasna, Zborowskie

ul. Borkowa 5

tel. 34 353 57 00, 34 353 57 06

www.hef.pl

handlowy@hef.pl

MASTER – M UNI stanowi ca kowit  nowo

w gamie produktów firmy HEF. 
Przyjrzyjmy si  mu bli ej: 

Okiem malkontenta: z wygl du przeci tniak, 

Okiem sportowca: z charakteru Mistrz z nieodpart  wol

zwyci stwa, 

Okiem kobiety: przystojny i ciep y domator,

Prywatnie: niewybredny „niejadek”,   

Na powa nie: budz cy zaufanie, niezawodny.


