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Prezentacja firmowa

Kocioł centralnego ogrzewania to 
nie tylko urządzenie ogrzewające 
nasze domy, to także lata doświad-
czeń i ciężkiej pracy producenta.

Kotły centralnego ogrzewania Spyra

Zakład Ślusarsko-Kotlarski Feliks Spyra już 
od 40 lat dostarcza Państwu różnego rodza-
ju kotły, które są niezawodnymi i trwały-
mi, a także bezpiecznymi źródłami ciepła. 
Tradycje produkcyjne w naszej firmie się-
gają już trzeciego pokolenia. Zobowiązuje 
to nas do ciągłego doskonalenia technolo-
gii i produktów, aby nie zawieść wysokich 
oczekiwań klientów.

Najważniejsze warunki, które musi speł-
niać każdy nowoczesny kocioł c.o., aby spro-
stał wymaganiom klienta to:
 niskie koszty eksploatacji – kotły KWKMP 

Spyra są kotłami miałowymi, w których 
można wykorzystywać paliwo o granulacji 
0–31,5 mm, umożliwia to stosowanie najtań-
szego, dostępnego na rynku paliwa,
 trwałość – wymiennik kotła KWKMP 

zbudowany jest z 6 mm blachy kotłowej, zaś 
trwałość konstrukcji przekracza 20 lat, dla-
tego nie od dziś kotły spod znaku „Kotły 

SPYRA” są jednymi z naj-
trwalszych kotłów na ryn-
ku,
 niezawodność – prosta kon-

strukcja kotłów decyduje o ich nie-
zawodności i bezproblemowej ob-
słudze. Wszystkie komponenty nie 
produkowane w naszej fir-
mie muszą być najwyższej 
jakości i pochodzić od naj-
lepszych producentów na 
rynku: sterownik „GECO”, 
napędy „NORD”. Należy do-
dać, że podajnik tłokowy ko-
tłów KWKMP jest najdłużej 
produkowanym podajnikiem tego 
typu na rynku i jego wysoka jakość została 
już wielokrotnie potwierdzona w praktyce,
 uniwersalność –  kotły KWKMP to urzą-

dzenia przystosowane do każdego rodza-
ju paliwa: taniego miału węglowego (EKO-
FINS®), węgla kwalifikowanego sortymentu 

„groszek” (od 8–25 mm), 
biopaliw, a także do paliw 
kalorycznych o wysokiej 
liczbie Rogi (węgiel typu 
32,1 – BORUTA®), 
 komfort użytkowania 

– nasze kotły zostały tak 
zaprojektowane aby ich 
obsługa była prosta, nie 
zajmowała dużo czasu, 
a dostęp do każdego 
czyszczonego miejsca, 
przy regularnej obsłudze, 
nie wymagał odkręcania 
żadnej śruby i był bezpro-
blemowy,
 ekologia – nasze ko-

tły to urządzenia o naj-
wyższej klasie efektywno-
ści – KLASIE A. Zostało to 
potwierdzone przez nie-
zależne laboratoria – ba-
dania „na znak bezpie-
czeństwa ekologicznego”. 
Kotły serii KWKMP zy-

skały uznanie wśród naszych klientów. 
Były one wielokrotnie nagradzane na wy-
stawach i targach branżowych. Znalazły 
się między innymi w czołówce konkursu 
na „Najlepsze urządzenia grzewcze małej 
mocy do ogrzewnictwa indywidualnego na 
paliwa stałe, ciekłe i gazowe” przeprowa-
dzonego przez serwis www.topten.info.pl, 
który jest częścią europejskiej inicjatywy 
EuroTopTen.
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