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dom energooszczędny • ogrzewanie

JAKIE MAJĄ ZALETY?
� prosta konstrukcja oraz solidne wykonanie

� wysoka sprawność i stałopalność 

� łatwość czyszczenia i obsługi

� dobre parametry przy spalaniu paliw za-

stępczych

� 10 lat gwarancji na szczelność spoin korpu-

su wodnego (SWK, KWK, KWKD,

KWKP)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Usługi: bezpłatny transport (dla firm handlowych), doradztwo tech-

niczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, bezpłatne szkolenia

(dla handlowców, klientów indywidualnych)

Gwarancja: 10 lat na szczelność połączeń spawanych korpusu wod-

nego kotła (SWK, KWK, KWKD, KWKP), 2 lata (KMW, KDU,

KU), 5 lat (KP)

Aprobaty, certyfikaty: 

Świadectwo Badania na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego,

Deklaracja Zgodności WE

Nagrody i wyróżnienia:

Laureat w X edycji Konkursu „Polskiej Nagrody Jakości” 2004;

Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 2002,

2003, 2005, 2006; Przedsiębiorstwo „Fair Play” 2004, 2005

Nowość 2006:

� kotły  KP o mocy 20 i 30 kW na węgiel groszek i pellety z auto-

matycznym podajnikiem  paliwa i sprawnością przekraczającą 91%. 

Pozostała oferta: sita blaszane, sprężyny, piaski otaczane żywicą sto-

sowane w odlewnictwie, bentonit stosowany w odlewnictwie, perlit

ekspandowany (materiał izolacyjny)

ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU

SPÓŁKA AKCYJNA

27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

tel. 041 27 67 400

faks 041 27 67 500 (501)

www.zebiec.com.pl

e-mail: marketing@zebiec.com.pl

� promocja

Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna produkcją kotłów na paliwa stałe zajmują się od ponad 30 lat i są obecnie li-

derem na krajowym rynku w branży grzewczej. Kotły przeznaczone są do centralnego ogrzewania domków jednorodzinnych, pawilonów

handlowych, usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych itp.; do pracy w instalacjach wodnych systemu otwartego o obiegu grawita-

cyjnym lub wymuszonym. Szeroka oferta produkcyjna (22 jednostki w ośmiu typoszeregach) oraz ciągła modernizacja i nowe rozwiązania

konstrukcyjne pozwoliły firmie Zębiec na osiągnięcie pozycji lidera. Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne firmy to kotły na paliwa stałe

z automatyczną regulacją procesu spalania, w których obsługa ograniczona jest do minimum.

CHARAKTERYSTYKA

kotły centralnego ogrzewania

na paliwo stałe

TYP RODZAJ MOC POJEMNOŚĆ CZAS PRACY SPRAWNOŚĆ PALIWO

(stojący SPALANIA [kW] KOMORY MIĘDZYZASYPAMI CIEPLNA PODSTAWOWE

jednofunkcyjny) ZAŁADOWCZEJ [dm3] [h] [%]

SWK
górne

10; 14; 21; 28; 35; 44; 28-160 węgiel kamienny,

SWK/S 21; 28 55/95 koks opałowy,

KWK górne – wydłużony 12; 16; 25 23-47 8-15 do 82 mieszanka węgla

KWK/S obieg spalin 16; 25 30/47 z  koksem

KWKD dolne 15; 22 42-50 węgiel kamienny 

KP palenisko retortowe 20; 30 150 24-160 do 91 węgiel groszek II (GK II)

KWKP palenisko retortowe 25 150 30-100 węgiel groszek II (GK II), 

KMW górne 16; 23 38-57 9-30 miał węglowy 

KDU dolne 20/26 85 10-26 do 82
drewno kawałkowe,

węgiel kamienny

KU górne 6 14 5-13
węgiel kamienny,

drewno kawałkowe

D
O

M
 E

N
ER

GO
O

SZ
CZ

ĘD
N

Y

zebiec.qxd  06-08-25  09:15  Page 110


