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Kot y to nasza pasja
od ponad 38 lat
Najnowszym produktem spod znaku „KOT Y

SPYRA” s  kot y serii KWKMP. 

To ekologiczne kot y centralnego ogrzewa-

nia, posiadaj ce retort  p ask  zwan  fi sk

oraz nowoczesny podajnik t okowy o bardzo 

prostej budowie, co zapewnia jego du  nie-

zawodno  i mo liwo  stosowania szerokiej 

gamy w glowych paliw dost pnych na rynku.

Mo liwo  stosowania paliwa o granulacji 

0-31,5 mm jest jednym z g ównych atutów ko-

t a KWKMP. Gdy chcemy ogrzewa  najtaniej 

jak to mo liwe na rynku, wystarczy zastoso-

wa  mia  w glowy (EKO-FINS®). Na to w a-

nie paliwo sta e zosta  zaprojektowany kocio

KWKMP. Gdy nie chcemy zbyt cz sto czy ci

kot a oraz zminimalizowa  ilo  popio u na-

le y zastosowa  w giel kwalifikowany sorty-

mentu „groszek” (od 8–25 mm). Je li natomiast 

mamy dost p do biopaliw (np. zr bki wierz-

by energetycznej, trociny, itp.) wystarczy wy-

miesza  posiadane biopaliwo z mia em w -

glowym. 

Kot y „SPYRA” zawsze przewy sza y trwa-

o ci  wi kszo  kot ów na rynku.  Na ich 

trwa o  wp yw ma odpowiednia konstruk-

cja oraz zastosowane do jego produkcji ma-

teria y  – szczególnie wymiennik ciep a. We 

wszystkich kot ach wymiennik wykona-

ny jest z 6 mm blachy kot owej. Ma to bezpo-

redni wp yw na wyd u enie ywotno  ko-

t ów, która cz sto przekracza 20 lat. Pozosta e

komponenty, pochodz ce od najlepszych pro-

ducentów na rynku (sterownik „GECO”, na-

p dy „NORD”), daj  gwarancj  wieloletniego 

bezpiecznego i niezawodnego u ytkowa-

nia. Rozwi zania techniczne zastosowa-

ne w kot ach KWKMP s  prawnie chronione 

w Urz dzie Patentowym RP, przez co nie po-

siadaj  swoich odpowiedników w ród konku-

rencji na rynku.

Kot y „od Spyry” spe niaj  wszystkie normy 

wymagane dla ekologicznych róde  energii.  

Zosta y one zakwalifikowane przez ICHPW 

pod wzgl dem sprawno ci energetycznej, przy 

zachowaniu bezpiecze stwa obs ugi oraz gra-

nicznych warto ci emisji, do kot ów Klasy 

A (najwy szej klasie efektywno ci) – badania 

„na znak bezpiecze stwa ekologicznego”. 

Kot y serii KWKMP przeznaczone s  do za-

stosowania w wodnych instalacjach c.o. wraz 

z ca orocznym ogrzewaniem wody u ytkowej 

w domach jednorodzinnych (tak nowych jak 

i starszych) oraz budynkach u yteczno ci pu-

blicznej.

Kot y serii KWKMP zyska y uznanie w ród 

naszych klientów. By y one wielokrotnie na-

gradzane na wystawach i targach bran o-

wych.

Tradycje produkcyjne w Zak adzie 

lusarsko-Kotlarskim Feliks Spyra si ga-

j  ju  trzeciego pokolenia (od 1945 roku). 

Zobowi zuje nas to do ci g ego doskonalenia 

technologii i produktów, aby nie zawie  wy-

sokich oczekiwa  naszych klientów.

Zak ad lusarsko-Kotlarski  Feliks Spyra  od wielu lat jest znanym produ-

centem kot ów centralnego ogrzewania, które charakteryzuj  si  dosko-

na  funkcjonalno ci  oraz bardzo du  trwa o ci  i uniwersalno ci .

Kocio  na lata, komfort 
i bezpiecze stwo na co dzie
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