
Koszty ogrzewania rosn . Kot y na gaz 

p ynny czy olej opa owy, cho  wygodne 

w eksploatacji, s  coraz mniej popularne, bo 

ceny tych paliw stale rosn . A paliwo sta e? 

No có , nawet gdy nastanie wielki kryzys, 

b dziemy mogli tanim kosztem ogrzewa

dom. Wystarczy pobliski tartak lub w asny 

kawa ek pola. 

W giel – energia ukryta 
w skale
W giel kamienny. Jest najbardziej popular-

nym paliwem w Polsce. Jest atwo dost pny

i tani. Ze spalenia 1 kilograma, w giel daje 

najwi cej ciep a ze wszystkich paliw sta-

ych. Ta w a ciwo , zwana warto ci  opa-

ow , nie jest sta a: zale y od tego, z jakiej 

kopalni pochodzi w giel i jaki jest jego sor-

tyment (czyli wielko  ziaren). Kiedy wy-

biera si  kocio , warto na to zwróci  uwa-

g , bo nowoczesne kot y s  przeznaczone 

do spalania okre lonych rodzajów pali-

wa o konkretnej granulacji. Kocio  opalany 

wskazanym paliwem uzyskuje najwi ksz

sprawno , a wtedy jego eksploatacja kosz-

tuje najmniej.

 Najpopularniejsze w domach jednoro-

dzinnych s : orzech, groszek i mia . Oprócz 

tego sprzedawany jest niemaj cy nic wspól-

nego z ekologi , tzw. ekogroszek, czy-

li w giel kamienny o granulacji 5–25 mm. 

Wprawdzie zawiera nieco mniej wody, siar-

ki (do 1%) i popio u (do 10%) ni  w giel nie-

poddany obróbce, ale zupe nie bezpodstaw-

nie nazywany jest „eko”.  

 Uwaga! Nale y kupowa  jedynie w giel 

gatunku I i II.

 Du  popularno ci  cieszy si  w giel ka-

mienny sprzedawany w postaci brykietów.

Z w gla kamiennego wytwarza si  te

koks, który powstaje w wyniku odgazowa-

nia w gla. Ma on najwy sz  warto  opa o-

w  ze wszystkich paliw sta ych.

W giel brunatny. Ma mniejsz  warto

opa ow  od kamiennego i sprzedawany jest 

przede wszystkim w postaci brykietów

– jest to w giel poddany wst pnej obrób-

ce. Zawiera mniej wody, siarki i zanieczysz-

cze  sta ych. W nowoczesnych kot ach jest 

wy cznie paliwem zast pczym.

Wybór kot a w glowego

Konstrukcje kot ów zale  przede wszyst-

kim od sortymentu w gla.

Najpopularniejszy jest kocio  na w giel 

gruby (typu orzech). Produkowane s  tak-

e kot y na mia  w glowy i kot y wyposa o-

ne w podajnik paliwa, zwane retortowymi, 

przeznaczone do spalanie przede wszystkim 

w gla typu groszek.

Kot y na w giel typu orzech. S  najta sze, 

bo ich budowa jest najprostsza. Mog  by

wykonane ze stali lub eliwa.

Kot y stalowe produkowane s  jako ko-

t y z górnym lub dolnym spalaniem. 

Wybieraj c taki kocio , sprawd my, jaka jest 

grubo  blachy, z której wykonana zosta-

a komora spalania i czy ma ona odpowied-

ni  izolacj  termiczn . Zbyt cienka blacha 

mo e szybko ulec korozji, a kiepska izola-

cja spowoduje niepotrzebne straty ciep a do 

otoczenia. 

Kot y ze spalaniem górnym przeznaczo-

ne s  do spalania przede wszystkim koksu 

(opalane nim maj  najwi ksz  wydajno ), 
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  Dorzu

Kot y na paliwo sta e

Monika Czeczotek

W giel? Koks? Drewno? Kojarz  si  z by

epok  i czarn  od py u kot owni  z topornym 

kot em i mnóstwem brudnej roboty. 

Czy teraz warto stosowa  taki kocio ?

Tak, bo mo e by  on nowoczesny, sprawny, 

ekonomiczny, a przy tym – estetyczny 

i atwy w obs udze. Naprawd !

do pieca!
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a tak e w gla i mia u w glowego. Ruszt pa-

leniska jest sta y, a komora zasypowa po -

czona z komor  spalania. Powietrze jest tak 

do niej doprowadzane, e równocze nie a-

rzy si  ca e paliwo. To jednak powoduje nie-

ca kowite jego spalenie i obni a sprawno

urz dzenia. Kot y z górnym spalaniem wy-

magaj  silnego ci gu w kominie, ale nie s

do nich potrzebne wk ady kominowe ze sta-

li kwasoodpornej. Kot y te mog  by  dodat-

kowo wyposa one w wentylator, który regu-

luje ilo  dop ywaj cego powietrza 

 Kocio  nale y rozpala  codziennie, co 

kilka dni usuwa  popió , cz sto uzupe nia

paliwo (zwykle trzy, cztery razy dziennie) 

i przynajmniej raz w tygodniu czy ci  wy-

miennik i kana y spalinowe z sadzy oraz 

z ogów smo y. 

Kot y ze spalaniem dolnym maj  wy sz

sprawno  od poprzednich. Maj  dwu- lub 

trójci gowy przep yw spalin przez kocio ,

spaliny przebywaj  d u sz  drog  wzd u

paneli wype nionych wod  grzewcz , która 

odbiera od nich ciep o. Dzi ki temu spaliny 

w wi kszym stopniu oddaj  ciep o wodzie 

grzewczej, co zwi ksza sprawno  kot a, 

czyli efektywno  wykorzystania paliwa. 

Ponadto spaliny nie przechodz  przez ca

warstw  opa u, a jedynie przez t  cz , któ-

ra bierze udzia  w spalaniu, dzi ki czemu 

nast puje ich dopalenie. Do atmosfery ulat-

nia si  mniej zanieczyszcze , powstaje te

mniej popio ów. eby spaliny mog y prze-

p yn  przez p omieniówki, potrzebny jest 

wentylator. Wdmuchuje on powietrze do pa-

leniska i jednocze nie wypycha spaliny do 

komina.

Kot y eliwne s  troch  dro sze od stalo-

wych. S  bardziej odporne na korozj , ale 

fo
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 W kotle ze spalaniem górnym w palenisku arzy si  ca y za adunek paliwa

Kot y na w giel maj  ró n  konstrukcj  w zale no ci od tego, 

jaki sortyment (wielko  ziaren w gla) ma by  w nich spalany. 

Aby kocio  pracowa  z najwy sz  sprawno ci  – trzeba 

stosowa  tylko paliwo zalecane przez producenta

zasilanie
ogrzewania

spaliny

powrót

powietrze 
do spalania

za adunek

REKLAMA
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maj  mniejsz  wytrzyma o  na zmiany tem-

peratury, co mo e powodowa  ich p kanie. 

A wówczas uszkodzony element nale y wy-

mieni . S  przeznaczone do spalania tzw. 

paliwa krótkop omiennego, np. koksu, a po 

zamontowaniu dodatkowego palnika – tak e

gazu i oleju opa owego. Nie s  przeznaczone 

do palenia w glem – do tego paliwa nale y

stosowa  przede wszystkim kot y stalowe.

Kot y mia owe. Mia  pali si  trudniej ni

w giel w du ych kawa kach, co wynika 

z utrudnionego przep ywu powietrza wo-

kó  przylegaj cych do siebie drobnych zia-

ren. Dlatego komora spalania musi by  od-

powiednio skonstruowana i wyposa ona 

w wentylator nadmuchowy, co umo liwi do-

prowadzenie powietrza w g b masy opa u. 

Mog  by  wyposa one w podajnik palnika 

transportuj cy mia  w sposób ci g y.

Kot y retortowe. Zwyk e kot y wymaga-

j  pracoch onnej obs ugi – cz stego dosy-

pywania paliwa i czyszczenia z popio u. 

Alternatyw  dla nich s  kot y wyposa one 

w zasobnik i automatyczny podajnik paliwa. 

Przeznaczone s  do opalania w glem 

o drobnych ziarnach. Paliwo i powietrze do-

prowadzane jest w nich do paleniska w od-

powiednich proporcjach i w optymalnej ilo-

ci, dzi ki czemu mo na precyzyjnie sterowa

spalaniem. Kot y retortowe maj  bardzo wy-

sok  sprawno  – najwy sz  spo ród wszyst-

kich kot ów na paliwo sta e, a paliwo wystar-

czy dok ada  raz na kilka dni. Ze spalonego 

w gla pozostaje niewiele popio u, a do atmos-

fery trafia mniej tlenku w gla, dwutlenku 

siarki, tlenków azotu i py ów ni  w pozosta-

ych typach kot ów. Kot y te s  w pe ni zauto-

matyzowane, mog  wspó pracowa  z automa-

tyk  pogodow .

Biomasa – najstarsze paliwo 
ludzko ci
Drewno uwa a si  za paliwo gorsze ni  koks 

czy w giel, gdy  ma ni sz  warto  opa o-

w . Poza tym spala si  szybciej od w gla, co 

oznacza, e trzeba je cz ciej uzupe nia .

Biomasa ma wiele zalet. Jest paliwem od-

nawialnym, czyli takim, które mo e si

szybko odtwarza  (w porównaniu z czasem 

powstawania np. w gla). W Polsce stosuje 

si  g ównie odpady drewna, s om  i ro liny 

zwane energetycznymi. Produkty spalania 

biomasy zdecydowanie mniej zanieczysz-

czaj rodowisko ni  produkty spalania 

w gla. 

 Warto  opa owa biomasy jest dwukrot-

nie ni sza ni  w gla, a to oznacza, e po-

trzeba jej znacznie wi cej, a zatem nale y

przeznaczy  odpowiednio du  powierzch-

ni  na jej sk adowanie. Paliwo powinno by

sk adowane tak, by nie ulega o zawilgo-

ceniu, gdy  im jest bardziej wilgotne, tym 

mniejsza jest jego warto  opa owa. Drewno 

przeznaczone na opa  powinno mie  na 

przyk ad wilgotno  nieprzekraczaj c  25%, 

a to oznacza, e musi by  sezonowane przy-

najmniej rok.

 Odpady drewna to kora, zr bki, ga zie, 

wióry, trociny, oraz odpady w postaci prze-

tworzonej: brykiet i pelety. W odpady

drzewne warto zaopatrywa  si  w najbli -

szym le nictwie lub tartaku (wtedy jest 

W kot ach ze zwyk ej stali mo na spala  tylko drewno drzew 

li ciastych, do drewna drzew iglastych nale y stosowa  kot y

z komor  wykonan  ze stali kwasoodpornej
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 Kocio  na mia  z podajnikiem  Budowa kot a na mia  w glowy

woda ogrzana do instalacji c.o.

woda powrotna
z instalacji c.o.

króciec
spustowy

odprowadzenie spalin

pokrywa zasobnika 
paliwa

zasobnik
paliwa

t ok podajnika

silnik

wentylator
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 W kotle ze spalaniem dolnym pali si  jedynie ta cz  w gla, która znajduje si  w palenisku, 
a spaliny przebywaj  d u sz  drog , oddaj c wi cej ciep a

za adunek

powietrze 
do spalania

powrót

zasilanie
ogrzewania

spaliny
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taniej), a pelety czy brykiety mo na zamawia  (nawet przez 

Internet) w workach, z transportem do domu.    

 Biopaliwem mog  by  tak e ziarna zbó , kukurydza czy pest-

ki owoców.

Pelety otrzymuje si  przez sprasowanie trocin pod wysokim 

ci nieniem. Odznaczaj  si  bardzo nisk  zawarto ci  popio u

– poni ej 1%. atwo je magazynowa , gdy  s  drobne – grubo

pojedynczego peletu nie przekracza 3 cm. Dzi ki temu, e pele-

ty zawieraj  niewielk  ilo  popio u (ze 100 kg peletów powsta-

je 0,5 kg popio u), wybiera si  go raz na kilka tygodni i mo na go 

wykorzystywa  w ogrodzie jako naturalny nawóz. Kupuj c pele-

ty, warto poszuka  sprawdzonego dostawcy. 

Pelety sprzedawane s  w workach 10 i 25 kg, u du ych produ-

centów dostaw  mo na zamówi  przez telefon lub Internet. Czas 

realizacji dostawy to 3 dni robocze, cena jest sta a, niezale nie 

od regionu Polski. 

Dom o powierzchni 150 m2 rocznie na ogrzewanie zu yje 6–7 

ton peletów (650–700 z /ton ).

S oma. Najbardziej op aca si  stosowa  j  w postaci sprasowa-

nych balotów. Jej zalet  jest niewielka ilo  popio u, jaki zosta-

Czego unika  przy paleniu 
drewnem?

Nie nale y pali  drewnem lakierowanym, klejonym lub zabez-

pieczonym rodkami chemicznymi. To nie tylko kwestia naszej 

dba o ci o ochron rodowiska, ale tak e ryzyko uszkodzenia kot a

na skutek reakcji tych zwi zków ze stal .

 W adnym wypadku nie wolno pali  w nich mieci. Tak naprawd

mieci nie wolno w ogóle pali , gdy  powstaj ce spaliny s  zazwyczaj 

silnie truj ce dla otoczenia (zw aszcza gdy zawieraj  tworzywa sztucz-

ne). Ponadto powoduje to przyspieszon  korozj  elementów stalowych 

i zatykanie kana ów, którymi spaliny przep ywaj  przez kocio .

 Wilgotnego drewna. Z drewna dobrze wysuszonego, o wilgotno-

ci 15–20% uzyskamy prawie dwa razy wi cej ciep a ni  ze spalenia 

takiej samej ilo ci drewna o wilgotno ci 50%.

 Kocio  retortowy osi ga bardzo wysok  sprawno , a jego praca jest 
w du ym stopniu zautomatyzowana

wylot spalin

zasobnik paliwa

podajnik limakowy

palnik retortowy

spalinywymiennik ciep a
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wia po spaleniu. Jej wilgotno  nie powinna 

przekracza  20%, wtedy ze spalenia 1,7 tony 

uzyskuje si  tyle samo energii, co z 1 tony 

w gla. S oma przeznaczona na opa  wymaga  

du o miejsca do magazynowania.

Ro liny energetyczne. Tak nazywa si  do-

starczaj ce drewna ro liny charakteryzuj ce 

si  szybkim wzrostem i ma ymi wymagania-

mi glebowymi. S  bardziej ekonomiczne od 

drzew, gdy  rosn  nieporównywalnie szyb-

ciej. Najcz ciej uprawia si wierzb , miskant 

olbrzymi lub malw  pensylwa sk . Rocznie 

z jednego hektara uprawy ro lin energetycz-

nych mo na uzyska  20–30 ton suchej masy.

Wybór kot a na biomas

Najprostsze (i najta sze) kot y przeznaczo-

ne s  do spalania drewna, zr bków, wiórów 

i innych odpadów bioorganicznych. S  to

kot y ze spalaniem górnym i dolnym, omó-

wione przy okazji kot ów w glowych. 

Kot y zgazowuj ce. W nowoczesnych ko-

t ach na drewno proces spalania jest tak pro-

wadzony, eby przebiega  prawid owo i bez-

piecznie dla domowników i rodowiska. 

Zapylenie i powstawanie sadzy w trakcie pa-

lenia ograniczone jest do minimum. 

 Najpierw zachodzi suszenie i odgazowy-

wanie drewna znajduj cego si  w komorze 

spalania. Potem ma miejsce proces spala-

nia zupe nego, przebiegaj cego w tempera-

turze ok. 1000oC, podczas którego nast pu-

je dopalanie cz steczek. Ostatnim etapem 

jest spalanie ca kowite, czyli dopalenie 

cz steczek sta ych opadaj cych z rusztu. 

Jest to zjawisko pirolizy, czyli suchej de-

stylacji drewna, w wyniku której uzyskuje-

my gaz drzewny. Zjawisko to zachodzi, gdy 

komora za adowcza kot a i przewód komi-

nowy s  szczelnie zamkni te, a wentyla-

tor dostarcza jedynie niewielkie ilo ci po-

wietrza. Powstaj cy gaz kierowany jest do 

dyszy, do której tak e doprowadzone jest 

powietrze tzw. wtórne. I tu ma miejsce do-

palenie produktów pirolizy. 

 Z uwagi na skomplikowany proces spala-

nia kot y te musz  by  wyposa one w roz-

budowan  automatyk , a to zapewnia rów-

nie  wysok  sprawno  pracy kot a. 

 Przeznaczone s  do opalania kawa kami 

drewna o dowolnej wielko ci. Mog  to by

nawet cinki i wióry drzewne, chocia , eby 

proces palenia takiego opa u przebiega  pra-

wid owo, drobne kawa ki musz  by  spala-

ne razem z wi kszymi. Czas pracy mi dzy 

zasypami wynosi od kilku do kilkunastu 

godzin. 

 Stalowe kot y zgazowuj ce przeznaczo-

ne s  do drewna li ciastego; drewno iglaste 

mog oby spowodowa  uszkodzenie urz dze-

nia ze wzgl du na r ce w a ciwo ci zawar-

tej w nim ywicy: do takiego drewna prze-

znaczone s  kot y z wymiennikiem ze stali 

kwasoodpornej.

Kot y retortowe. Ich budowa i zasada 

dzia ania zosta y omówione w cz ci doty-

cz cej kot ów na w giel. Kot y te poza drob-

nym w glem mog  spala  tak e pelety, 

a niektóre z nich – równie  ziarna zbó .

Konstrukcja palników w takich kot ach za-

pobiega spiekaniu popio u powstaj cego 

w wyniku spalania tych biologicznych pa-

liw, a sterowniki maj  programy optymali-

zuj ce ich prac  w zale no ci od zastosowa-

nego paliwa. 

 Kot y te wspó pracuj  z zasobnikiem pali-

wa. Zazwyczaj jest on sprzedawany w kom-

plecie z kot em. Optymalnie dobrany zbior-

nia na pelety o pojemno ci 180 l zapewnia 

bezobs ugow  prac  urz dzenia nawet przez 

7 dni.  

 Do palenia peletów i zbó  wykorzystuje 

si podajniki limakowe i pneumatyczne.

Kot y wsadowe do spalania s omy. Baloty 

umieszcza si  w nich w pionowej komorze 

za adowczej. Przegroda, dziel ca j  od ko-

mory spalania, ma w dolnej cz ci otwór. 

Naprzeciw niego znajduje si  dmuchawa, 

która t oczy powietrze prostopadle do balo-

tów, tam te  nast puje spalanie s omy. Gazy 

lotne uchodz  do komory paleniskowej 

w kierunku przeciwnym do wdmuchiwane-

go powietrza, gdzie ulegaj  dopaleniu. Gdy 

s oma z najni szego balotu si  spali, na jej 

miejsce osuwa si  nast pny balot.

Instalacja dla kot a
Kot y na paliwo sta e mog  wspó praco-

wa  wy cznie z pompow  lub grawitacyj-
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 Coraz wi ksz  popularno ci  ciesz  si
przetworzone odpady z drewna – brykiety (a) 
i pelety (b)

 Wierzba to paliwo przysz o ci – ma ma e
wymagania gruntowe i klimatyczne i ro nie 
bardzo szybko

a

b
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 Kocio  zgazowuj cy (a), zasada dzia ania kot a zgazowuj cego (b)

a b

suszenie

dopalanie

piroliza

spalanie wst pne

spalanie g ówne
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n  instalacj  zabezpieczon  otwartym na-

czyniem wzbiorczym. A to oznacza ryzyko 

szybszej korozji grzejników z powodu kon-

taktu wody z powietrzem. 

 Co zrobi , eby instalacja dzia a a

w uk adzie zamkni tym, a jednocze nie 

mo na by o zastosowa  kocio  na paliwo 

sta e? Mo na wykorzysta  zbiornik bufo-

rowy, czyli akumulacyjny lub p ytowy wy-

miennik ciep a. Urz dzenie takie czy dwa 

obiegi wodne – otwarty obieg kot owy i za-

mkni ty – grzejnikowy. Mo e tak e czy

kilka niezale nych róde  ogrzewania, na 

przyk ad kocio  na paliwo sta e, kocio  na 

paliwo p ynne i kolektor s oneczny. 

 Bufor z wymiennika jest te  niezb dny 

w instalacji z kot em opalanym s om , gdy

w czasie jej spalania powstaje bardzo du o

ciep a, ale trwa to krótko. Zbiornik aku-

mulacyjny gromadzi to ciep o i w ten spo-

sób niweluje nierówno ci pracy kot a – dzi -

ki temu temperatura wody wyp ywaj cej ze 

zbiornika nie zmienia si  gwa townie.

 Zaleca si , eby minimalna pojemno

zbiornika wynosi a 500 l na ka de 10 kW 

mocy cieplnej kot a. Niestety taki zbiornik 

jest bardzo du y, zajmuje du o miejsca i nie 

do ka dego budynku da si  go wnie , jest 

te  drogi. 

fo
t.

 U
lr

ic
h

 Kocio  na pelety mo e wspó pracowa  np. 
z zestawem solarnym i/lub kominkiem wodnym 

fo
t.

 M
e
ta

le
rg

 Je li mamy dost p do s omy z w asnego pola, 
zastanówmy si  nad zastosowaniem kot a
wsadowego. Takie ogrzewanie b dzie darmowe

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY
BUDERUS 061 816 71 01 www.buderus.pl
CHT-CICHEWICZ 023 662 60 01  www.cichewicz.pl
DRAGON  062 741 84 60 www.kotlydragon.republika.pl
FERRUM  087 567 96 72  www.ekokotly.com.pl
HEF  034 353 00 68  www.hef.com.pl
HITON  022 374 13 73  www.hiton.pl
KLIMOSZ  032 475 21 77  www.klimosz.pl

KOSTRZEWA  087 428 53 51  www.kostrzewa.com.pl
KOT Y YWIEC  033 861 53 19 www.kotly-zywiec.com.pl
KRZACZEK  081 880 60 18 www.kotly.pulawy.pl
METALERG  071 313 57 14  www.metalerg.pl
MONUMENT ENGINEERING/LOGITERM

 608 655 588  www.logiterm.pl
NESKOP  085 682 47 44  www.neskop.pl

SAS  041 378 46 19 www.sas.busko.pl
SOWA  042 611 20 81 www.jaspi.pl
SPYRA  032 210 34 31 www.spyra.pl
ZAK AD LUSARSKO-KOTLARSKI JACEK MARKIEWICZ

 062 742 38 37 www.kotly-grzewcze.com.pl
Z BIEC  041 276 74 00  www.zebiec.com.pl

– ceny brut to – 

INFO RYNEK Ile kosztuj  kot y na paliwa sta e?

typ: jednofunkcyjny z górnym spalaniem
moc: 25 kW
paliwo podstawowe: w giel kamienny, koks, 
brykiety z w gla kamiennego 
lub brunatnego
paliwo zast pcze:
drewno
sprawno : do 82%
gwarancja: 2 lata
Z biec, model KWK 
25

typ: jednofunkcyjny z dolnym spalaniem
moc: 24 kW
paliwo podstawowe: w giel kamienny 
sortymentu orzech
paliwo zast pcze:
drewno w ró nych
postaciach, w giel
brunatny, koks, 
mieszanka w gla
kamiennego i koksu
sprawno : 78–86%
gwarancja: 3 lata
ZPH Krzaczek,
model SKDR

typ: jednofunkcyjny dwupaleniskowy, 
z podajnikiem t okowym
moc: 23 kW
paliwo podstawowe: w giel kamienny  sortymentu 
mia
paliwo zast pcze: drewno 
i inne paliwa alternatywne 
(w trybie pracy tradycyjnej)
sprawno : 83,2–84,2%
gwarancja: 4 lata
cechy szczególne:
mo liwo  pracy kot a
w dwóch trybach: 
automatycznym
i tradycyjnym
SAS, model Eco

typ: jednofunkcyjny dwupaleniskowy, 
z zasobnikiem i podajnikiem limakowym
moc: 15 kW
paliwo podstawowe: w giel kamienny 
groszek, pelety, 
paliwo zast pcze:
ziarno owsa i innych zbó ,
w trybie pracy tradycyjnej 
– drewno, w giel
sprawno : do 92%
gwarancja: 2 lata
cechy szczególne:
mo liwo  pracy kot a
w dwóch trybach: 
automatycznym 
i tradycyjnym
Klimosz, model Ling Duo

typ: jednofunkcyjny z podajnikiem limakowym 
moc: 15-24 kW
paliwo podstawowe: pelety
paliwo zast pcze: drewno opa owe
sprawno : do 91,7%
gwarancja: 2 lata
cechy szczególne:
mo liwo  pracy kot a
w dwóch trybach: 
automatycznym
i tradycyjnym; do 
kot a nale y dokupi
zasobnik paliwa
CHT-Cichewicz,
model Futura Pel-letS

typ: jednofunkcyjny
moc: 25 kW
paliwo podstawowe:
drewno
paliwo zast pcze:
kostki s omy
sprawno : 80%
gwarancja: 2 lata
Metalerg,
model Biowat U-245

3233 z

4040 z 8894 z

7000 z 12 600 z

– ceny brut to – 

10 187 z
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