
148 2 0 0 7 1−2

PREZENTACJA

Oferujemy nowoczesne, oszczędne i ekolo-

giczne kotły grzewcze LOGITERM służące

do ogrzewania domów mieszkalnych jedno-

i wielorodzinnych, pawilonów handlowo-

usługowych, szkół, przedszkoli, szpitali,

budynków administracyjnych i użyteczno-

ści publicznej, hal przemysłowych, obiek-

tów rolniczych, hoteli, moteli, pensjonatów,

kościołów i obiektów sakralnych: 

� ekoMAX – pierwsze w Polsce, rewela-

cyjnie oszczędne, okrągłe, trójpłasz-

czowe, automatyczne kotły grzewcze

z palnikiem retortowym i podajnikiem

ślimakowym, na eko-groszek, sterowa-

ne elektronicznie (18-1200 kW) 

� carboMAX – półautomatyczne, tanie

w eksploatacji, miałowe kotły grzewcze

sterowane elektronicznie (20-300 kW)

� duoMAX – wygodne i ekonomiczne,

automatyczne kotły grzewcze z palni-

kiem retortowym i podajnikiem ślima-

kowym oraz opcjonalnym dodatko-

wym paleniskiem (18-300 kW)

� virgoMAX – oszczędne kotły półauto-

matyczne do spalania odpadów drzew-

nych (18-300 kW)

� uniMAX – uniwersalne i oszczędne

kotły grzewcze z miarownikiem cią-

gu lub sterowaniem elektronicznym

(12-50 kW)

Zapewniamy:

� 6-letnią rzeczywistą gwarancję na

szczelność całego wymiennika kotła

� 24 h serwis                            

� doradztwo, projektowanie i realizację

kompletnych kotłowni i instalacji

c.o.

Nasze kotły wyróżnia:

� innowacyjność – zastosowanie uni-

kalnych rozwiązań technicznych,

chronionych prawem patentowym

� nowoczesność – połączenie zaawanso-

wanych konstrukcji wymienników

i palenisk z najnowocześniejszymi

układami sterowania elektronicznego,

wiodącej firmy GECO

� niezawodność – na nasze wyroby

udzielamy: 6 lat gwarancji na szczel-

ność kotła, 3 lata gwarancji na popraw-

ne działanie elementów kotła, 2 lata

gwarancji na niezawodność urządzeń

elektrycznych.

� do konstrukcji wymienników stosuje-

my blachy i rury z wysokogatunkowej

stali kotłowej  gatunku  P265GH

z Atestem 3.1B

� oszczędność – w zależności od modelu

oszczędność kosztów ogrzewania w cią-

gu sezonu grzewczego wynosi:

- do 40% w stosunku do tradycyjnych

kotłów węglowych

- 2-3 krotna w porównaniu z ogrzewa-

niem gazowym/olejowym

- 4 krotna w porównaniu z ogrzewa-

niem elektrycznym

� komfort – wygoda użytkowania zwią-

zana z bezobsługową eksploatacją –

w zależności od modelu od 12 godzin

do 6 dni

� ekologia – nasze wyroby mają odpo-

wiednie Certyfikaty i Świadectwa wy-

dane przez ICHPW w Zabrzu.

Nasze kotły zdobyły uznanie fachowców,

instalatorów, ale przede wszystkim użyt-

kowników – zadowolonych z ich nieza-

wodnej eksploatacji oraz uzyskanych

oszczędności kosztów ogrzewania. 

LOGITERM

ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

ul. 1 Maja 87, 42-288 Strzebiń 

tel./faks 034 357 00 00

tel. kom. 0 608 655 588

tel. kom. 0 668 171 056

e-mail: logiterm@logiterm.pl

Ekologiczne

kotły grzewcze LOGITERM
Jeżeli  szukają Państwo nowoczesnych urządzeń grzewczych, spełniają-

cych najwyższe wymagania jakościowe oraz ekologiczne – polecamy 

kotły LOGITERM dające zadowolenia z niezawodnej eksploatacji, 

a także zapewniające odczuwalne i rzeczywiste oszczędności  w sezonie

grzewczym, przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego.
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