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Pompy ciepła powietrze-woda BWL-1-A
(do montażu zewnętrznego)

Technika grzewcza

Pompy ciepła

Skład pakietów: 
• Pompa ciepła powietrze-woda BWL-1-A do montażu na zewnątrz budynku

- zakres mocy: -8, -10, -12, -14 kW
- doskonała efektywność energetyczna – współczynnik COP do 4,0
- maksymalna temperatura na zasilaniu +63°C
- minimalna temperatura powietrza -25 °C
- niski poziom emisji dźwięku < 27 dB (A)
- zintegrowany licznik ciepła
- elektronicznie regulowany system miękkiego startu
- układ dodatkowego ogrzewania z regulacją mocy 1-6 kW
- sterowany bezstopniowo, promieniowy wentylator o niskim zużyciu energii elektrycznej
- sprężarka czynnika chłodniczego z podwójnym odprzężeniem drgań
- funkcja odszraniania (przez system naturalny i proces odwrócony)
- komplet przyłączy do sterownika WPM-1 (o dł. 6 m)

• Zasobnik buforowy c.o. SPU-1 o pojemności 200 litrów 
lub SPU-2 o pojemności: 500, 800, 1000 lub 1500 litrów
- stojący zasobnik buforowy c.o. z izolacją cieplną

• Zasobnik c.w.u. SEW-1 o pojemności: 300 lub 400 litrów
- emaliowany zasobnik c.w.u.
- wysokosprawny wymiennik ciepła z rur gładkich z podwójnym skręceniem 

o powierzchni grzewczej ok. 3,5 m²

• Sterownik pompy ciepła WPM-1 z modułem obsługowym BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)
- pogodowy regulator temperatury 
- program czasowy c.o./ c.w.u. do regulacji pompowego obiegu grzewczego, 

obiegu mieszacza i ładowania ciepłej wody
- możliwość sterowania ogrzewaniem z dowolnego miejsca w budynku

1) Pompa ciepła powietrze-woda BWL-1-08-A
• sterownik pompy WPM-1
• przyłącza pompa-sterownik (dł. 6 m)

Pompa ciepła Regulacja

Bez zasobnika c.w.u.
i bez zasobnika
buforowego c.o.

Zasobnik buforowy c.o. SPU-1, SPU-2
Zasobnik c.w.u. SEW-1

SPU-1-200
SEW-1-300

SPU-1-200
SEW-1-400

SPU-2-500
SEW-1-300

SPU-2-500
SEW-1-400

SPU-2-800
SEW-1-400

BWL-1-08-A
(8 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

30 230 zł 39 370 zł  40 470 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy9145389E1 9145389E2 9145389E3

BWL-1-10-A
(10 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

 30 580 zł 39 720 zł 40 820 zł  41 020 zł 42 120 zł nie dotyczy9145390E1 9145390E2 9145390E3 9145390E4 9145390E5

BWL-1-12-A
(12 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

 33 180 zł nie dotyczy 44 250 zł * nie dotyczy  45 550 zł 46 500 zł
9145391E1 9145391E2 9145391E3 9145391E4

BWL-1-14-A
(14 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

36 230 zł nie dotyczy 47 300 zł * nie dotyczy 48 600 zł 49 550 zł
9145392E1 9145392E2 9145392E3 9145392E4

Cena od 30 230 zł 1)

2) Pompa ciepła powietrze-woda BWL-1-08-A
• zasobnik c.w.u. SEW-1-200
• zasobnik buforowy c.o. SPU-1-300
• sterownik pompy WPM-1 z modułem BM
• przyłącza pompa-sterownik (dł. 6 m)
• pompa obiegowa (7 m podnoszenia)
• zawór 3-drogowy

Cena od 39 370 zł 2)

• W pakietach z zasobnikami buforowymi c.o. oraz zasobnikami c.w.u., 
dodatkowo znajduje się 
- pompa obiegowa (o wysokości podnoszenia 7 lub 8 m) 
- zawór 3-drogowy

* konfi guracja możliwa tylko w przypadku szeregowego wpięcia zbiornika buforowego

SPU-1-200 SPU-1-200
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Technika grzewcza

Pompy ciepła

Pompy ciepła powietrze-woda BWL-1-I
(do montażu wewnętrznego)

Skład pakietów: 
• Pompa ciepła powietrze-woda BWL-1-I do montażu wewnątrz budynku

- zakres mocy: -8, -10, -12, -14 kW
- doskonała efektywność energetyczna – współczynnik COP do 4,0
- maksymalna temperatura na zasilaniu +63°C
- minimalna temperatura powietrza -25 °C
- niski poziom emisji dźwięku < 27 dB (A)
- zintegrowany licznik ciepła
- elektronicznie regulowany system miękkiego startu
- układ dodatkowego ogrzewania z regulacją mocy 1-6 kW
- sterowany bezstopniowo, promieniowy wentylator o niskim zużyciu energii elektrycznej
- sprężarka czynnika chłodniczego z podwójnym odprzężeniem drgań
- funkcja odszraniania (przez system naturalny i proces odwrócony)
- komplet przyłączy do sterownika WPM-1 (o dł. 6 m)

• Zasobnik buforowy c.o. SPU-1 o pojemności 200 litrów 
lub SPU-2 o pojemności 500, 800, 1000, 1500 litrów
- stojący zasobnik buforowy c.o. z izolacją cieplną

• Zasobnik c.w.u. SEW-1 o pojemności: 300 lub 400 litrów
- emaliowany zasobnik c.w.u.
- wysokosprawny wymiennik ciepła z rur gładkich z podwójnym skręceniem 

o powierzchni grzewczej ok. 3,5 m²

• Sterownik pompy ciepła WPM-1 z modułem obsługowym BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)
- pogodowy regulator temperatury 
- program czasowy c.o./ c.w.u. do regulacji pompowego obiegu grzewczego, 

obiegu mieszacza i ładowania ciepłej wody
- możliwość sterowania ogrzewaniem z dowolnego miejsca w budynku

Cena od 27 430 zł 1)

Cena od 36 570 zł 2)

1) Pompa ciepła powietrze-woda BWL-1-08-I
• sterownik pompy WPM-1
• przyłącza pompa-sterownik (dł. 6 m)

2) Pompa ciepła powietrze-woda BWL-1-08-I
• zasobnik c.w.u. SEW-1-200
• zasobnik buforowy c.o. SPU-1-300
• sterownik pompy WPM-1 z modułem BM
• przyłącza pompa-sterownik (dł. 6 m)
• pompa obiegowa (7 m podnoszenia)
• zawór 3-drogowy

Pompa ciepła Regulacja

Bez zasobnika c.w.u.
i bez zasobnika
buforowego c.o.

Zasobnik buforowy c.o. SPU-1, SPU-2
Zasobnik c.w.u. SEW-1

SPU-1-200
SEW-1-300

SPU-1-200
SEW-1-400

SPU-2-500
SEW-1-300

SPU-2-500
SEW-1-400

SPU-2-800
SEW-1-400

BWL-1-08-I
(8 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

27 430 zł 36 570 zł 37 670 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy9145394E1 9145394E2 9145394E3

BWL-1-10-I
(10 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

30 030 zł 39 170 zł 40 270 zł 40 470 zł 41 570 zł nie dotyczy9145395E1 9145395E2 9145395E3 9145395E4 9145395E5

BWL-1-12-I
(12 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

32 680 zł nie dotyczy 43 750 zł * nie dotyczy 45 050 zł 46 000 zł
9145396E1 9145396E2 9145396E3 9145396E4

BWL-1-14-I
(14 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

35 680 zł nie dotyczy 46 750 zł * nie dotyczy 48 050 zł 49 000 zł
9145397E1 9145397E2 9145397E3 9145397E4

• W pakietach z zasobnikami buforowymi c.o. oraz zasobnikami c.w.u., 
dodatkowo znajduje się 
- pompa obiegowa (o wysokości podnoszenia 7 lub 8 m) 
- zawór 3-drogowy

* konfi guracja możliwa tylko w przypadku szeregowego wpięcia zbiornika buforowego

• Pompa ciepła powietrze-woda BWL-1-I do montażu wewnątrz budynku

SPU-1-200
SEW-1-300

SPU-1-200
SEW-1-400
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Technika grzewcza

Pompy ciepła

Pompy ciepła solanka-woda BWS-1

Pompa ciepła Regulacja

Bez zasobnika c.w.u.
i bez zasobnika
buforowego c.o.

Zasobnik buforowy c.o. SPU-1, SPU-2
Zasobnik c.w.u. CEW-1, SEW-1

SPU-1-200
CEW-1-200

SPU-1-200
SEW-1-300

SPU-1-200
SEW-1-400

SPU-2-500
CEW-1-200

SPU-2-500
SEW-1-300

SPU-2-500
SEW-1-400

SPU-2-800
SEW-1-400

BWS-1-06
(6 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

24 080 zł 32 250 zł 31 900 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy9145384E1 9145384E2 9145384E3

BWS-1-08
(8 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

24 430 zł 32 600 zł 32 250 zł 33 350 zł 33 900 zł 33 550 zł 34 650 zł nie dotyczy9145385E1 9145385E2 9145385E3 9145385E4 9145385E5 9145385E6 9145385E7

BWS-1-10
(10 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

25 480 zł 33 650 zł 33 300 zł 34 400 zł 34 950 zł 34 600 zł 35 700 zł nie dotyczy9145386E1 9145386E2 9145386E3 9145386E4 9145386E5 9145386E6 9145386E7

BWS-1-12
(12 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

28 330 zł nie dotyczy 36 150 zł 37 250 zł* nie dotyczy 37 450 zł 38 550 zł
nie dotyczy

9145387E1 9145387E2 9145387E3 9145387E4 9145387E5

BWS-1-16
(16 kW)

W
PM

-1
 +

 B
M

32 230 zł nie dotyczy nie dotyczy 41 150 zł * nie dotyczy nie dotyczy 42 450 zł 43 400 zł
9145388E1 9145388E2 9145388E3 9145388E4

Skład pakietów: 

• Pompa ciepła solanka-woda BWS-1
- zakres mocy: -6, -8, -10, -12, -16 kW.
- doskonała efektywność energetyczna urządzenia, współczynnik COP do 5,0
- maksymalna temp. na zasilaniu +63°C
- elektronicznie regulowany system miękkiego startu (BWS-1-10, -12, -16)
- zintegrowany licznik ciepła
- wbudowane elektroniczne pompy obiegowe obiegu solankowego i grzewczego 

klasy efektywności energetycznej A
- izolowana grupa bezpieczeństwa obiegu c.o., c.w.u. i obiegu solanki
- niski poziom emisji dźwięku
- komplet przyłączy do sterownika WPM-1 (o dł. 4 m)

• Zasobnik buforowy c.o. SPU-1 o pojemności 200 litrów 
lub SPU-2 o pojemności 500, 800, 1000, 1500 litrów
- stojący zasobnik buforowy c.o. z izolacją cieplną

• Zasobnik c.w.u. CEW-1 o pojemności 200 litrów
- zasobnik c.w.u. dopasowany kształtem i kolorem do pompy ciepła BWS-1
- możliwość ustawienia zarówno obok, jak i bezpośrednio pod pompą ciepła

• Zasobnik c.w.u. SEW-1 o pojemności: 300 lub 400 litrów
- emaliowany zasobnik c.w.u.
- wysokosprawny wymiennik ciepła z rur gładkich z podwójnym skręceniem 

o powierzchni grzewczej ok. 3,5 m²

• Sterownik pompy ciepła WPM-1 z modułem obsługowym BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)
- pogodowy regulator temperatury 
- program czasowy c.o./ c.w.u. do regulacji grzewczego obiegu pompowego, 

obiegu mieszacza i ładowania ciepłej wody
- możliwość sterowania ogrzewaniem z dowolnego miejsca w budynku

* konfi guracja możliwa tylko w przypadku szeregowego wpięcia zbiornika buforowego

SPU-1-200 SPU-1-200

Cena od 32 250 zł 2)

2) Pompa ciepła solanka-woda BWS-1-06
• zasobnik c.w.u. CEW-1-200
• zasobnik buforowy c.o. SPU-1-200
• sterownik pompy WPM-1 z modułem BM
• przyłącza pompa-sterownik (dł. 4 m)

Cena od 31 900 zł 1)

1) Pompa ciepła solanka-woda BWS-1-06
• zasobnik c.w.u. SEW-1-300
• zasobnik buforowy c.o. SPU-1-200
• sterownik pompy WPM-1 z modułem BM
• przyłącza pompa-sterownik (dł. 4 m)

SPU-1-200 SPU-1-200SPU-1-200
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Zestawy podłączeniowe do kotła COB

Zestaw podłączeniowy kotła COB z zasobnikiem CS 
i podłączenie elastyczne kotła COB z instalacją c.o.

944 zł
2070948

Zestaw podłączeniowy kotła COB z zasobnikiem 
SE, SEM (z pompą ładującą zasobnik) 
i podłączenie elastyczne kotła COB z instalacją c.o.

1 888 zł
2070729

Zestaw przyłączeniowy kotła COB do instalacji c.o. 
z zaworem bezpieczeństwa kotła i manometrem

629 zł
2070666

Elastyczny zestaw podłączeniowy kotła COB 
do instalacji c.o.

629 zł
2070947

Technika grzewcza

Kondensacyjne kotły olejowe

Kondensacyjne olejowe kotły stojące COB

Skład pakietów: 

• Kondensacyjny olejowy kocioł stojący COB
- olejowy kondensacyjny kocioł grzewczy o mocy 15 kW, 20 kW, 29 kW i 40 kW
- możliwość zasilania olejem opałowym tradycyjnym, bezsiarkowym oraz bio-olejem B5.
- sprawność aż do 106 %, dzięki zastosowaniu techniki kondensacyjnej
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła o unikalnej, wertykalnej budowie komory spalania
- 2-stopniowy, niebieski palnik olejowy z inteligentnym sterowaniem pracy
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł”
- 5 lat gwarancji

• Zasobnik c.w.u. SE-2 o pojemności: 150, 200 lub 300 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- możliwa współpraca z dodatkową grzałką elektryczną (2,0-6,0 kW)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

• Warstwowy zasobnik c.w.u. CS o pojemności 160 litrów
- warstwowy zasobnik c.w.u. do współpracy z kotłami COB-15, -20, -29
- duża wydajność (przepływ 370-710 l/h)
- dopasowany kształtem i kolorem do obudowy kotła COB
- możliwość ustawienia obok oraz tyłem do kotła

• Moduł obsługowy BM
- moduł obsługowy pracującego systemu WRS z czytelnym wyświetlaczem LCD
- regulator pogodowy z czujnikiem temp. zewn.
- programy czasowe dla ogrzewania i c.w.u.
- opcjonalny montaż na podstawie ściennej (za dopłatą), 

jako wyniesione na ścianie sterowanie (np. w salonie)
- złącze e-Bus

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z 1 modułem mieszaczowym MM (1 x MM)
- z 2 modułami mieszaczowymi MM (2 x MM)

3) Kondensacyjny kocioł olejowy COB-15
• warstwowy zasobnik c.w.u. CS-160
• moduł obsługowy BM

2) Kondensacyjny kocioł olejowy COB-15
• emaliowany zasobnik solarny c.w.u. SEM-2-300
• moduł obsługowy BM

Olejowy kocioł kondensacyjny COB-20 otrzymał najwyższą oceną 
w swojej klasie, w niezależnym teście konsumenckim „Stiftung Warentest”. 

Cena od 17 670 zł 1)

1) Kondensacyjny kocioł olejowy COB-15
• emaliowany zasobnik c.w.u. SE-2-150
• moduł obsługowy BM

Cena od 19 611 zł 2)

Cena od 20 261 zł 3)
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Technika grzewcza

Kondensacyjne kotły olejowe

Kocioł Regulacja

Zasobnik c.w.u.

Bez 
zasobnika 

c.w.u.*

warstwowy monowalentny solarny

CS-160 SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300 SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

CO
B-

15

BM

14 696 zł 20 261 zł 17 670 zł 18 210 zł 19 254 zł 19 611 zł 20 691 zł 21 069 zł
8906702K01 8906702K02 8906702K03 8906702K04 8906702K05 8906702K06 8906702K07 8906702K08

BM
 +

 M
M 15 237 zł 20 801 zł 18 210 zł 18 751 zł 19 773 zł 20 151 zł 21 232 zł 21 609 zł

8906702K09 8906702K10 8906702K11 8906702K12 8906702K13 8906702K14 8906702K15 8906702K16

BM
 +

 2
 x 

M
M

15 777 zł 21 342 zł 18 751 zł 19 291 zł 20 314 zł 20 691 zł 21 772 zł 22 149 zł
8906702K17 8906702K18 8906702K19 8906702K20 8906702K21 8906702K22 8906702K23 8906702K24

CO
B-

20

BM

15 777 zł 21 342 zł 18 751 zł 19 291 zł 20 314 zł 20 691 zł 21 772 zł 22 149 zł
8906481K01 8906481K02 8906481K03 8906481K04 8906481K05 8906481K06 8906481K07 8906481K08

BM
 +

 M
M 16 317 zł 21 882 zł 19 291 zł 19 826 zł 20 854 zł 21 232 zł 22 312 zł 22 690 zł

8906481K09 8906481K10 8906481K11 8906481K12 8906481K13 8906481K14 8906481K15 8906481K16

BM
 +

 2
 x 

M
M

16 857 zł 22 422 zł 19 826 zł 20 371 zł 21 394 zł 21 772 zł 22 852 zł 23 230 zł
8906481K17 8906481K18 8906481K19 8906481K20 8906481K21 8906481K22 8906481K23 8906481K24

CO
B-

29

BM

16 642 zł 22 364 zł 19 669 zł 20 204 zł 21 232 zł 21 719 zł 22 690 zł 23 067 zł
8906482K01 8906482K02 8906482K03 8906482K04 8906482K05 8906482K06 8906482K07 8906482K08

BM
 +

 M
M 17 182 zł 22 910 zł 20 204 zł 20 749 zł 21 772 zł 22 260 zł 23 230 zł 23 613 zł

8906482K09 8906482K10 8906482K11 8906482K12 890648213 8906482K14 8906482K15 8906482K16

BM
 +

 2
 x 

M
M

17 723 zł 23 445 zł 20 749 zł 21 284 zł 22 312 zł 22 800 zł 23 770 zł 24 153 zł
8906482K17 8906482K18 8906482K19 8906482K20 8906482K21 8906482K22 8906482K23 8906482K24

CO
B-

40

BM

18 588 zł
nie dotyczy

21 609 zł 22 149 zł 23 177 zł 23 665 zł 24 636 zł 25 013 zł
8906604K01 8906604K03 8906604K04 8906604K05 8906604K06 8906604K07 8906604K08

BM
 +

 M
M 19 123 zł

nie dotyczy
22 149 zł 22 690 zł 23 718 zł 24 205 zł 25 176 zł 25 553 zł

8906604K09 8906604K11 8906604K12 8906604K13 8906604K14 8906604K15 8906604K16

BM
 +

 2
 x 

M
M

19 669 zł
nie dotyczy

22 690 zł 23 230 zł 24 258 zł 24 746 zł 25 716 zł 26 094 zł
8906604K17 8906604K19 8906604K20 8906604K21 8906604K22 8906604K23 8906604K24

* W przypadku kompletacji bez zasobnika c.w.u. Wolf i konieczności współpracy z innym zasobnikiem należy dokupić elektroniczny czujnik zasobnika (nr art. 8852829, cena netto 160 zł)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• sterowanie obiegiem c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy
• możliwość wykorzystania jako regulatora 

pokojowego (niezbędna podstawa ścienna)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 2 obiegów mieszaczowych
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

Funkcje układów regulacji

Regulacja BM jako regulator pogodowy 
(z czujnikiem temp. zewn.)

Regulacja BM + moduł mieszaczowy MM Regulacja BM + 2 x moduł mieszaczowy MM

Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Ceny osprzętu powietrzno-spalinowego ➡ patrz strony 38-41

zasobnika 
warstwowy monowalentny

SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300

Bez 

Zasobnik c.w.u.

solarny

komin 
DN 110/160
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Technika grzewcza

Kondensacyjne gazowe dwufunkcyjne kotły ścienne

Kondensacyjne kotły gazowe CGB-K -20, -24

Skład pakietów: 

• Kondensacyjny dwufunkcyjny kocioł gazowy CGB-K
- dwufunkcyjny kocioł o mocy 20 kW lub 24 kW
- modulowany palnik gazowy o zakresie modulacji mocy:
 6,1-20,5 kW (CGB-K-20), 7,8-24,8 kW (CGB-K-24)
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła ALU-Pro pokryty warstwą polimerową
- uchylna konstrukcja komory spalania ułatwia czyszczenie i konserwacje
- sprawność do 110 %
- modulowana pompa obiegowa klasy energetycznej A
- zawór 3-drogowy do współpracy z podgrzewaczem c.w.u. w wyposażeniu standardowym
- przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

• Zestaw przyłączeniowy kotła do instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.*

• Wieszak do kotła

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową lub regulatorem pogodowym BM 
- z pakietem kominowym **

Kocioł Regulacja
Rodzaj 
gazu

Kondensacyjny dwufunkcyjny 
gazowy kocioł ścienny

Rodzaj instalacji CGB-K-20 Rodzaj instalacji CGB-K-24

CG
B-

K

ko
tło

w
a GZ 50

6 121 zł 6 567 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611052N01
8611052P01

Natynkowa
Podtynkowa

8611054N01
8611054P01

GZ 50
Pakiet kominowy 6 624 zł Pakiet kominowy 7 070 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611052V01
8611052W01

Natynkowa
Podtynkowa

8611054V01
8611054W01

BM

GZ 50
6 677 zł 7 123 zł

Natynkowa
Podtynkowa

8611052N02
8611052P02

Natynkowa
Podtynkowa

8611054N02
8611054P02

GZ 50
Pakiet kominowy 7 180 zł Pakiet kominowy 7 626 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611052V02
8611052W02

Natynkowa
Podtynkowa

8611054V02
8611054W02

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 38-41

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8611052N01LPG)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• sterowanie obiegiem c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy
• możliwość wykorzystania jako regulatora 

pokojowego (niezbędna podstawa ścienna)

Funkcje układów regulacji

Regulacja BM jako regulator pogodowy 
(z czujnikiem temp. zewn.)

  * Zestaw przyłączeniowy do instalacji 
gazowej c.o. / c.w.u.

- zestaw przyłączeniowy do natynkowej lub 
podtynkowej instalacji gazowej c.o. i c.w.u. 

- zawór bezpieczeństwa kotła zestaw do instalacji natynkowejzestaw do instalacji podtynkowej

** Pakiet kominowy
Zestaw podłączeniowy Ø 80/125 do komina 
powietrzno-spalinowego (LAS), kolor biały:
- 1 redukcja przewodu powietrzno-spalinowego
   z Ø 60/100 na Ø 80/125
- 1 kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe 
- 1 przewód powietrzno-spalinowy (dł. 500 mm)
- 1 rozeta (do ściany wewnętrznej)

1) Kondensacyjny kocioł CGB-K-20
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• wieszak do kotła

2) Kondensacyjny kocioł CGB-K-24
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• wieszak do kotła

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Cena od 6 677 zł 1)

Cena od 7 123 zł 2)

Rodzaj 
Rodzaj instalacji CGB-K-20

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A
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Technika grzewcza

Kondensacyjne gazowe dwufunkcyjne kotły ścienne

Kocioł Regulacja Rodzaj gazu

Kondensacyjny dwufunkcyjny 
gazowy kocioł ścienny

CGB-K-40/35

CG
B-

K

ko
tło

w
a GZ 50

8 460 zł
8612280W01

GZ 50
Pakiet kominowy 8 964 zł

8612280V01

BM

GZ 50
9 016 zł

8612280W02

GZ 50
Pakiet kominowy 9 520 zł

8612280V02

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 38-41

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8612280W01LPG)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• sterowanie obiegiem c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy
• możliwość wykorzystania jako regulatora 

pokojowego (niezbędna podstawa ścienna)

Funkcje układów regulacji

Regulacja BM jako regulator pogodowy 
(z czujnikiem temp. zewn.)

Kondensacyjny gazowy kocioł ścienny CGB-K-40/35
Skład pakietów: 

• Kondensacyjny dwufunkcyjny kocioł ścienny CGB-K-40/35
- dwufunkcyjny kocioł o mocy 40/35 kW (moc c.w.u./c.o.)
- modulowany palnik gazowy o zakresie modulacji mocy 9-35 kW
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła ALU-Pro pokryty warstwą polimerową
- uchylna konstrukcja komory spalania ułatwia czyszczenie i konserwacje
- sprawność do 110 %
- modulowana pompa obiegowa klasy energetycznej A
- zawór 3-drogowy do współpracy z podgrzewaczem c.w.u. w wyposażeniu standardowym
- przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

• Wieszak do kotła

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową lub regulatorem pogodowym BM 
- z pakietem kominowym *

* Pakiet kominowy

Zestaw podłączeniowy Ø 80/125 do komina 
powietrzno-spalinowego (LAS), kolor biały:
- 1 kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe 
- 1 przewód powietrzno-spalinowy (dł. 500 mm)
- 1 rozeta (do ściany wewnętrznej)

Cena od 9 016 zł 1)

1) Kondensacyjny kocioł CGB-K-40/35
• regulacja pogodowa BM
• wieszak do kotła

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Rodzaj gazu

Kondensacyjny dwufunkcyjny 
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Technika grzewcza

Centrale kondensacyjne z zasobnikami warstwowymi

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• sterowanie obiegiem c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy
• możliwość wykorzystania jako regulatora 

pokojowego (niezbędna podstawa ścienna)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 2 obiegów mieszaczowych
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

Funkcje układów regulacji

Regulacja BM jako regulator pogodowy 
(z czujnikiem temp. zewn.)

Regulacja BM + moduł mieszaczowy MM Regulacja BM + 2 x moduł mieszaczowy MM

Stojąca, kondensacyjna centrala gazowa CGS

• Stojąca kondensacyjna centrala gazowa CGS-20/160 lub CGS-24/200
- kondensacyjna centrala gazowa o mocy 20 kW lub 24 kW 
- zintegrowany emaliowany warstwowy zasobnik (poj. 90 l) o wydajności odpowiadającej 

tradycyjnemu zasobnikowi c.w.u. o poj. 160 litrów (CGS-20/160) lub 200 litrów (CGS-24/200)
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła ALU-Pro pokryty warstwą polimerową
- sprawność aż do 109 %
- modulowany palnik gazowy już od 5,7 kW (CGS-20) przystosowany do spalania gazu 

ziemnego GZ50, GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- wbudowana modulowana pompa obiegowa klasy energetycznej A
- wbudowana pompa ładująca układ c.w.u.
- orurowanie kocioł-zasobnik
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

• Zestaw podłączeniowy centrali do instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.
- zestaw przyłączeniowy do natynkowej lub podtynkowej instalacji gazowej c.o. i c.w.u. 
- zawór bezpieczeństwa kotła

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową lub regulatorem pogodowym BM
- z regulatorem pogodowym BM oraz 1 lub 2 modułami mieszaczowymi MM

Centrala Rodzaj gazu Rodzaj instalacji
Regulacja 

kotłowa Rodzaj instalacji
Regulacja 

BM Rodzaj instalacji
Regulacja 

BM + MM Rodzaj instalacji
Regulacja 

BM + 2 x  MM

CGS-20/160 GZ 50

11 224 zł 11 749 zł 12 168 zł 12 588 zł
Natynkowa 
Podtynkowa

8610865E13
8610865E14

Natynkowa 
Podtynkowa

 8610865E01
8610865E07

Natynkowa 
Podtynkowa

8610865E02
8610865E08

Natynkowa 
Podtynkowa

8610865E03
8610865E09

Pakiet kominowy 11 728 zł Pakiet kominowy 12 252 zł Pakiet kominowy 12 672 zł Pakiet kominowy 13 091 zł
Natynkowa 
Podtynkowa

8610865V13
8610865V14

Natynkowa 
Podtynkowa

8610865V01
8610865V07

Natynkowa 
Podtynkowa

8610865V02
8610865V08

Natynkowa 
Podtynkowa

8610865V03
8610865V09

CGS-24/200 GZ 50

11 801 zł 12 326 zł 12 745 zł 13 165 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611600E13
8611600E14

Natynkowa
Podtynkowa

8611600E01
8611600E07

Natynkowa
Podtynkowa

8611600E02
8611600E08

Natynkowa
Podtynkowa

8611600E03
8611600E09

Pakiet kominowy 12 305 zł Pakiet kominowy 12 829 zł Pakiet kominowy 13 249 zł Pakiet kominowy 13 668 zł
Natynkowa 
Podtynkowa

8611600V13
8611600V14

Natynkowa 
Podtynkowa

8611600V01
8611600V07

Natynkowa 
Podtynkowa

8611600V02
8611600V08

Natynkowa 
Podtynkowa

8611600V03
8611600V09

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8610865E13LPG)

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 38-41

Skład pakietów: 

Obudowa tylna orurowania 
centrali CGS

378 zł
8602660

Osłona górna centrali CGS 178 zł
8611032

Gazowa centrala kondensacyjna CGS-20/160 otrzymała najwyższą oceną 
w swojej klasie, w niezależnym teście konsumenckim „Stiftung Warentest” 

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

1) Kondensacyjna centrala CGS-20/160
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.

Cena od 11 749 zł 1)

Rodzaj instalacjiRodzaj instalacji Rodzaj instalacjiRodzaj instalacji
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Technika grzewcza

Centrale kondensacyjne z zasobnikami warstwowymi

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8611055E13LPG).
Uwaga: centrala CGW-11/100 nie współpracuje z gazem płynnym!

Centrala Rodzaj gazu Rodzaj instalacji
Regulacja 

kotłowa Rodzaj instalacji
Regulacja 

BM Rodzaj instalacji
Regulacja 

BM + MM Rodzaj instalacji
Regulacja 

BM + 2 x  MM

CGW-11/100 GZ 50

9 231 zł 9 756 zł 10 175 zł 10 595 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8613424E13
8613424E14

Natynkowa
Podtynkowa

8613424E01
8613424E04

Natynkowa
Podtynkowa

8613424E02
8613424E05

Natynkowa
Podtynkowa

8613424E03
8613424E06

Pakiet kominowy 9 735 zł Pakiet kominowy 10 259 zł Pakiet kominowy 10 679 zł Pakiet kominowy 11 098 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8613424V13
8613424V14

Natynkowa
Podtynkowa

8613424V01
8613424V04

Natynkowa
Podtynkowa

8613424V02
8613424V05

Natynkowa
Podtynkowa

8613424V03
8613424V06

CGW-20/120 GZ 50

9 441 zł 9 965 zł 10 385 zł 10 805 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611055E13
8611055E14

Natynkowa
Podtynkowa

8611055E01
8611055E04

Natynkowa
Podtynkowa

8611055E02
8611055E05

Natynkowa
Podtynkowa

8611055E03
8611055E06

Pakiet kominowy 9 944 zł Pakiet kominowy 10 469 zł Pakiet kominowy 10 889 zł Pakiet kominowy 11 308 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611055V13
8611055V14

Natynkowa
Podtynkowa

8611055V01
8611055V04

Natynkowa
Podtynkowa

8611055V02
8611055V05

Natynkowa
Podtynkowa

8611055V03
8611055V06

CGW-24/140 GZ 50

9 651 zł 10 175 zł 10 595 zł 11 014 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611601E13
8611601E14

Natynkowa
Podtynkowa

8611601E01
8611601E04

Natynkowa
Podtynkowa

8611601E02
8611601E05

Natynkowa
Podtynkowa

8611601E03
8611601E06

Pakiet kominowy 10 154 zł Pakiet kominowy 10 679 zł Pakiet kominowy 11 098 zł Pakiet kominowy 11 518 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611601V13
8611601V14

Natynkowa
Podtynkowa

8611601V01
8611601V04

Natynkowa
Podtynkowa

8611601V02
8611601V05

Natynkowa
Podtynkowa

8611601V03
8611601V06

Ścienna, kondensacyjna centrala gazowa CGW
Skład pakietów: 
• Gazowa kondensacyjna centrala ścienna CGW-11/100, CGW-20/120 lub CGW-24/140

- kondensacyjna centrala gazowa o mocy 11 kW, 20 kW lub 24 kW 
- zintegrowany warstwowy zasobnik ze stali szlachetnej (poj 50 l) o wydajności 

rzeczywistej odpowiadającej tradycyjnemu zasobnikowi o poj. 100, 120 lub 140 litrów
- modulowany palnik gazowy już od 3,6 kW (CGW-11) przystosowany do spalania gazu 

ziemnego GZ50, GZ 41,5 oraz gazu płynnego (CGW-11/110 – tylko gaz ziemny)
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła ALU-Pro pokryty warstwą polimerową
- sprawność aż do 110 %
- wbudowana modulowana pompa obiegowa klasy energetycznej A
- wbudowana pompa ładująca układ c.w.u.
- zintegrowane naczynie wzbiorcze o poj. 12 litrów
- orurowanie kocioł-zasobnik
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

• Zestaw podłączeniowy centrali do instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.
- zestaw przyłączeniowy do natynkowej lub podtynkowej instalacji gazowej c.o. i c.w.u. 
- zawór bezpieczeństwa kotła

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 38-41

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• sterowanie obiegiem c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy
• możliwość wykorzystania jako regulatora 

pokojowego (niezbędna podstawa ścienna)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 2 obiegów mieszaczowych
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

Funkcje układów regulacji

Regulacja BM jako regulator pogodowy 
(z czujnikiem temp. zewn.)

Regulacja BM + moduł mieszaczowy MM Regulacja BM + 2 x moduł mieszaczowy MM

Obudowa orurowania 
centrali CGW

420 zł
8610352

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową lub regulatorem pogodowym BM
- z regulatorem pogodowym BM oraz 1 lub 2 modułami mieszaczowymi MM

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Rodzaj instalacji

- z regulatorem pogodowym BM oraz 1 lub 2 modułami mieszaczowymi MM

Rodzaj instalacjiRodzaj instalacji

- z regulatorem pogodowym BM oraz 1 lub 2 modułami mieszaczowymi MM

Rodzaj instalacji

1) Centrala kondensacyjna CGW-11/100
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.

Cena od 9 756 zł 1)
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Technika grzewcza

Gazowe kondensacyjne centrale solarne

Gazowa kondensacyjna centrala solarna CSZ
Skład pakietów: 

• Gazowa kondensacyjna centrala solarna
- centrala solarna z kondensacyjnym kotłem gazowym o mocy 11 kW, 20 kW lub 24 kW 

i biwalentnym zasobnikiem c.w.u. o poj. 310 l
- modulowany palnik gazowy już od 3,6 kW (CSZ-11/300) przystosowany do spalania 

gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego (CSZ-11/300 tylko GZ 50 i GZ 41,5)
- sprawność kotła aż do 110 %
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła ALU-Pro, pokryty warstwą polimerową
- regulator pogodowy BM w wyposażeniu standardowym
- wspólne sterowanie kotłem i systemem solarnym pozwalające na optymalne wykorzystanie 

energii słonecznej
- wyposażenie centrali CSZ: 
 • naczynie wzbiorcze (12 l)
 • solarna grupa pompowa z modulowaną pompą klasy energetycznej A
 • przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej (25 l)
 • zbiornik na płyn solarny (10 l)
 • moduł sterowania instalacją solarną SM1
 • modulowana pompa obiegowa klasy energetycznej A

- zwarta budowa pozwala zamontować centralę na powierzchni 0,6 m2

- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji na kocioł grzewczy, 5 lat gwarancji na zasobnik c.w.u
- centrala solarna CSZ dostarczana jest w 3 opakowaniach

• Zestaw podłączeniowy centrali do instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.
- zestaw przyłączeniowy do natynkowej lub podtynkowej instalacji gazowej c.o. i c.w.u. 
- zawór bezpieczeństwa kotła

Regulacja Rodzaj gazu

Gazowa kondensacyjna centrala solarna

CSZ 11/300 CSZ 20/300 CSZ 24/300

BM+SM1 GZ50

16 784 zł 17 203 zł 17 623 zł
7701233E01 7701235E01 7701253E01

Pakiet kominowy Pakiet kominowy Pakiet kominowy
17 287 zł 17 707 zł 18 127 zł
7701233V01 7701235V01 7701253V01

Zestawy podłączeniowe i wyposażenie centrali solarnej CSZ

Zestaw podłączeniowy centrali solarnej CSZ 
do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem 
mieszającym i energooszczędną pompą cyrkulacyjną

2 203 zł
7701136

Zestaw podłączeniowy centrali solarnej CSZ 
do instalacji c.o. i układu solarnego

1 364 zł
7701126

Energooszczędna pompa cyrkulacyjna
(8 W poboru mocy)

703 zł
7701169

Licznik ciepła do pomiaru uzysku solarnego z zestawem 
przyłączeniowym do zabudowy na centrali solarnej CSZ

839 zł
7701129

Cena od 16 784 zł 1)

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 7701235E01LPG).
Uwaga: centrala CSZ-11/100 nie współpracuje z gazem płynnym!

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35 oraz 52-53 
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 38-41

Cena od 17 623 zł 2)

2) Kondensacyjna centrala solarna CSZ-24/300
• regulacja pogodowa BM
• moduł solarny SM1
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.

1) Kondensacyjna centrala solarna CSZ-11/300
• regulacja pogodowa BM
• moduł solarny SM1
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

- zawór bezpieczeństwa kotła

Gazowa kondensacyjna centrala solarna

CSZ 11/300

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A



15Pakiety korzyści • Edycja 2012

Technika grzewcza

Gazowe kondensacyjne centrale solarne

1) 2 płaskie kolektory słoneczne CFK-1
• 2 kolektory słoneczne CFK-1 
• pakiet akcesoriów solarnych do gazowej 

kondensacyjnej centrali solarnej 
CSZ-11/300, CSZ-20/300 oraz CSZ-24/300

2) 2 płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1
• 2 kolektory słoneczne TopSon F3-1
• pakiet akcesoriów solarnych do gazowej 

kondensacyjnej centrali solarnej 
CSZ-11/300, CSZ-20/300 oraz CSZ-24/300 

Cena od 7 023 zł 2)

3) 2 próżniowe kolektory słoneczne CRK-12
• 2 kolektory słoneczne CRK-12
• pakiet akcesoriów solarnych do gazowej 

kondensacyjnej centrali solarnej 
CSZ-11/300, CSZ-20/300 oraz CSZ-24/300 

Cena od 12 903 zł 3)

Centrala CSZ Typ montażu
2 kolektory 

CFK-1
2 kolektory 

TopSon F3-1
2 kolektory 

CRK-12

CSZ-11/300 
CSZ-20/300 
CSZ-24 / 300

Na dachówkach 5 565 zł 7 023 zł 12 903 zł
7700778N33 7700971N33 2483563N39

Na blachodachówce 6 005 zł 7 348 zł 12 483 zł
7700778N33blacha 7700971N33blacha 2483563B39

Powierzchnia płaska 6 551 zł 7 999 zł 12 378 zł
7700778P33 7700971P33 2483563P39

W połaci dachu 6 661 zł 8 429 zł nie dotyczy
7700778W33 7700971W33

Solarne zestawy uzupełniające 
do gazowych kondensacyjnych central solarnych CSZ

Centrala CSZ Typ montażu
3 kolektory 

CFK-1
3 kolektory 

TopSon F3-1
3 kolektory 

CRK-12

CSZ-11/300 
CSZ-20/300 
CSZ-24 / 300

Na dachówkach 7 967 zł 10 264 zł 19 092 zł
7700778N34 7700971N34 2483563N40

Na blachodachówce 8 402 zł 10 590 zł 17 833 zł
7700778N34blacha 7700971N34blacha 2483563B40

Powierzchnia płaska 9 604 zł 11 455 zł 18 043 zł
7700778P34 7700971P34 2483563P40

W połaci dachu 9 388 zł 11 995 zł nie dotyczy
7700778W34 7700971W34

Cena od 5 565 zł 1)

Zestawy 2 kolektorów słonecznych do współpracy z centralą CSZ

Zestawy 3 kolektorów słonecznych do współpracy z centralą CSZ

2 kolektory 

3 kolektory 

2 kolektory 

3 kolektory 3 kolektory 

2 kolektory 2 kolektory 
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Kondensacyjne jednofunkcyjne gazowe kotły ścienne

Kondensacyjne gazowe kotły CGB-11, -20, -24
ze stojącym zasobnikiem c.w.u.: CSW, SE-2, SEM-1 lub SEM-2

Skład pakietów: 

• Kondensacyjny jednofunkcyjny kocioł gazowy: CGB-11, CGB-20 lub CGB-24
- jednofunkcyjny kocioł o mocy: 11 kW, 20 kW lub 24 kW
- modulowany palnik gazowy o zakresie modulacji mocy:
 3,6-10,9 (CGB-11), 6,1-20,5 kW (CGB-20) oraz 7,8-24,8 kW (CGB-24)
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła ALU-Pro pokryty warstwą polimerową
- uchylna konstrukcja komory spalania ułatwia czyszczenie i konserwacje
- sprawność do 110 %
- modulowana pompa obiegowa klasy energetycznej A
- przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

• Zasobnik c.w.u. CSW-120 o pojemności 115 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- wysoka moc (29 kW) i wydajność (710 l/h)
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

• Zasobnik c.w.u. SE-2 o pojemności: 150, 200 lub 300 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej 
- możliwa współpraca z dodatkową grzałką elektryczną (2,0-6,0 kW)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

• Zestaw przyłączeniowy kotła do instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.*

• Kompletny zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik (z zaworem 3-drogowym) 
oraz elektroniczny czujnik zasobnika

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową lub regulatorem pogodowym BM
- z regulatorem pogodowym BM oraz 1 lub 2 modułami mieszaczowymi MM
- z pakietem kominowym **

  * Zestaw przyłączeniowy do instalacji 
gazowej c.o. / c.w.u.

- zestaw przyłączeniowy do natynkowej 
lub podtynkowej instalacji gazowej c.o. i c.w.u. 

- zawór bezpieczeństwa kotła zestaw do instalacji natynkowejzestaw do instalacji podtynkowej

Uwaga: pakiet CGB bez zasobnika nie zawiera zestawu podłączeniowego kocioł-zasobnik (nr kat. 8602715, cena 840 zł)!

** Pakiet kominowy
 Zestaw podłączeniowy Ø 80/125 do komina 

powietrzno-spalinowego (LAS), kolor biały:
- 1 redukcja przewodu powietrzno-spalinowego 
   z Ø 60/100 na Ø 80/125
- 1 kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe 
- 1 przewód powietrzno-spalinowy (dł. 500 mm)
- 1 rozeta (do ściany wewnętrznej)

1) Kondensacyjny kocioł CGB-20
• stalowy, podwójnie emaliowany zasobnik c.w.u. CSW-120
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.
• pakiet kominowy

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Cena od 9 404 zł 1)

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Cena od 11 633 zł 3)

3) Kondensacyjny kocioł CGB-20
• solarny biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2-300
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.
• pakiet kominowy

Cena od 9 960 zł 2)

3) Kondensacyjny kocioł CGB-20
• solarny biwalentny zasobnik c.w.u. SE-2-150
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.
• pakiet kominowy

Potwierdzeniem zalet kotła CGB-20 jest wysoka ocena w niezależnym 
niemieckim teście konsumenckim „Stiftung Warentest”.
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Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8611051N01LPG)

Kocioł Regulacja
Rodzaj 
gazu Rodzaj instalacji

Zasobnik c.w.u.

Bez 
zasobnika

c.w.u*

monowalentny solarny

CSW-120 SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300 SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

CG
B-

11

Ko
tło

w
a

GZ 50

6 011 zł 8 570 zł 9 126 zł 10 799 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611050N01 
8611050P01

8611050N02 
8611050P02

8611050N03
–

nie dotyczy nie dotyczy 8611050N04
–

nie dotyczy nie dotyczy

Pakiet kominowy 6 514 zł 9 074 zł 9 630 zł 11 303 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611050V01 
8611050W01

8611050V02 
8611050W02

8611050V03
–

nie dotyczy nie dotyczy 8611050V04
–

nie dotyczy nie dotyczy

BM

6 567 zł 9 126 zł 9 682 zł 11 355 zł
Natynkowa
Podtynąkowa

8611050N05 
8611050P03

8611050N06 
8611050P04

8611050N07
–

nie dotyczy nie dotyczy 8611050N08
–

nie dotyczy nie dotyczy

Pakiet kominowy 7 070 zł 9 630 zł 10 186 zł 11 859 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611050V05 
8611050W03

8611050V06 
8611050W04

8611050V07
–

nie dotyczy nie dotyczy 8611050V08
–

nie dotyczy nie dotyczy

BM
 +

 M
M

7 123 zł 9 682 zł 10 238 zł 11 911 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611050N09 
8611050P05

8611050N10 
8611050P06

8611050N11
–

nie dotyczy nie dotyczy 8611050N12
–

nie dotyczy nie dotyczy

Pakiet kominowy 7 626 zł 10 186 zł 10 742 zł 12 415 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611050V09 
8611050W05

8611050V10 
8611050W06

8611050V11
–

nie dotyczy nie dotyczy 8611050V12
–

nie dotyczy nie dotyczy

BM
 +

 2
 x 

M
M

7 679 zł 10 238 zł 10 799 zł 12 467 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611050N13 
8611050P07

8611050N14 
8611050P08

8611050N15
–

nie dotyczy nie dotyczy 8611050N16 
–

nie dotyczy nie dotyczy

Pakiet kominowy 8 182 zł 10 742 zł 11 303 zł 12 971 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611050V13 
8611050W07

8611050V14 
8611050W08

8611050V15
–

nie dotyczy nie dotyczy 8611050V16
–

nie dotyczy nie dotyczy

CG
B-

20

Ko
tło

w
a

GZ 50

6 457 zł 8 848 zł 9 404 zł 9 850 zł 10 962 zł 11 077 zł 13 133 zł 14 413 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611051N01 
8611051P01

8611051N02 
8611051P02

8611051N03
–

8611051N04
–

8611051N05
–

B611051N06
–

8611051N07
–

8611051N08
–

Pakiet kominowy 6 960 zł 9 352 zł 9 908 zł 10 354 zł 11 465 zł 11 581 zł 13 637 zł 14 917 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611051V01 
8611051W01

8611051V02 
8611051W02

8611051V03
–

8611051V04
–

8611051V05
–

8611051V06
–

8611051V07
–

8611051V08
–

BM

7 012 zł 9 404 zł 9 960 zł 10 406 zł 11 518 zł 11 633 zł 13 689 zł 14 969 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611051N09 
8611051P03

8611051N10 
8611051P04

8611051N11
–

8611051N12
–

8611051N13
–

8611051N14
–

8611051N15
–

8611051N16
–

Pakiet kominowy 7 516 zł 9 908 zł 10 464 zł 10 909 zł 12 021 zł 12 137 zł 14 193 zł 15 473 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611051V09 
8611051W03

8611051V10 
8611051W04

8611051V11
–

8611051V12
–

8611051V13
–

8611051V14
–

8611051V15
–

8611051V16
–

BM
 +

 M
M

7 568 zł 9 960 zł 10 521 zł 10 962 zł 12 079 zł 12 189 zł 14 245 zł 15 525 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611051N17 
8611051P05

8611051N18 
8611051P06

8611051N19
–

8611051N20
–

8611051N21
–

8611051N22
–

8611051N23
–

8611051N24
–

Pakiet kominowy 8 072 zł 10 464 zł 11 025 zł 11 465 zł 12 583 zł 12 693 zł 14 749 zł 16 029 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611051V17 
8611051W05

8611051V18 
8611051W06

8611051V19
–

8611051V20
–

8611051V21
–

8611051V22
–

8611051V23
–

8611051V24
–

BM
 +

 2
 x 

M
M

8 124 zł 10 521 zł 11 077 zł 11 518 zł 12 635 zł 12 745 zł 14 801 zł 16 081 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611051N25 
8611051P07

8611051N26 
8611051P08

8611051N27
–

8611051N28
–

8611051N29
–

8611051N30
–

8611051N31
–

8611051N32
–

Pakiet kominowy 8 628 zł 11 025 zł 11 581 zł 12 021 zł 13 139 zł 13 249 zł 15 305 zł 16 585 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611051V25 
8611051W07

8611051V26 
8611051W08

8611051V27
–

8611051V28
–

8611051V29
–

8611051V30
–

8611051V31
–

8611051V32
–

CG
B-

24

Ko
tło

w
a

GZ 50

6 902 zł 9 236 zł 9 798 zł 10 238 zł 11 355 zł 11 465 zł 13 521 zł 14 801 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611053N01 
8611053P01

8611053N02 
8611053P02

8611053N03
–

8611053N04
–

8611053N05
–

8611053N06
–

8611053N07
–

8611053N08
–

Pakiet kominowy 7 406 zł 9 740 zł 10 301 zł 10 742 zł 11 859 zł 11 969 zł 14 025 zł 15 305 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611053V01 
8611053W01

8611053V02 
8611053W02

8611053V03
–

8611053V04
–

8611053V05
–

8611053V06
–

8611053V07
–

8611053V08
–

BM

7 458 zł 9 792 zł 10 354 zł 10 799 zł 11 911 zł 12 021 zł 14 077 zł 15 357 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611053N09 
8611053P03

8611053N10 
8611053P04

8611053N11
–

8611053N12
–

8611053N13
–

8611053N14
–

8611053N15
–

8611053N16
–

Pakiet kominowy 7 962 zł 10 296 zł 10 857 zł 11 303 zł 12 415 zł 12 525 zł 14 581 zł 15 861 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611053V09 
8611053W03

8611053V10 
8611053W04

8611053V11
–

8611053V12
–

8611053V13
–

8611053V14 
–

8611053V15
–

8611053V16
–

BM
 +

 M
M

7 700 zł 10 354 zł 10 909 zł  11 355 zł 12 467 zł 12 577 zł 14 639 zł 15 918 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611053N17 
8611053P05

8611053N18 
8611053P06

8611053N19
–

8611053N20
–

8611053N21
–

8611053N22
–

8611053N23
–

8611053N24
–

Pakiet kominowy 8 203 zł 10 857 zł 11 413 zł 11 859 zł 12 971 zł 13 081 zł 15 142 zł 16 422 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611053V17 
8611053W05

8611053V18 
8611053W06

8611053V19
–

8611053V20
–

8611053V21
–

8611053V22
–

8611053V23
–

8611053V24
–

BM
 +

 2
 x 

M
M

8 570 zł 10 909 zł 11 465 zł 11 911 zł 13 023 zł 13 133 zł 15 195 zł 16 474 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611053N25 
8611053P07

8611053N26 
8611053P08

8611053N27
–

8611053N28
–

8611053N29
–

8611053N30
–

8611053N31
–

8611053N32
–

Pakiet kominowy 9 074 zł 11 413 zł 11 969 zł 12 415 zł 13 527 zł 13 637 zł 15 698 zł 16 978 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8611053V25 
8611053W07

8611053V26 
8611053W08

8611053V27
–

8611053V28
–

8611053V29
–

8611053V30
–

8611053V31
–

8611053V32
–

* W przypadku kompletacji bez zasobnika Wolf i konieczności współpracy z innym zasobnikiem należy dokupić zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik (nr kat. 8602715, cena netto 840 zł)

Technika grzewcza

Kondensacyjne jednofunkcyjne gazowe kotły ścienne

Bez 

Zasobnik c.w.u.

solarnymonowalentny 

SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300

monowalentny 
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Kondensacyjne gazowe kotły ścienne CGB-35, -50
ze stojącym zasobnikiem c.w.u.: CSW, SE-2, SEM-1 lub SEM-2

Skład pakietów: 

• Kondensacyjny jednofunkcyjny kocioł gazowy CGB-35 lub CGB-50
- jednofunkcyjny kocioł o mocy: 35 kW lub 50 kW
- modulowany palnik gazowy o zakresie mocy: 9-35 kW (CGB-30) lub 12,2-50 kW (CGB-50)
- aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła ALU-Pro pokryty warstwą polimerową
- uchylna konstrukcja komory spalania ułatwia czyszczenie i konserwacje
- sprawność do 110 %
- modulowana pompa obiegowa klasy energetycznej A
- przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

• Zasobnik c.w.u. CSW-120 o pojemności 115 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- wysoka moc (29 kW) i wydajność (710 l/h)
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

• Zasobnik c.w.u. SE-2 o pojemności: 150, 200 lub 300 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej 
- możliwa współpraca z dodatkową grzałką elektryczną (2,0-6,0 kW)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

• Zestaw akcesoriów podłączeniowych (dotyczy pakietów z zasobnikiem c.w.u.)
- zawór 3-drogowy 
- elektroniczny czujnik zasobnika

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową lub regulatorem pogodowym BM
- z regulatorem pogodowym BM oraz 1 lub 2 modułami mieszaczowymi MM
- z pakietem kominowym *

Uwaga: pakiet CGB bez zasobnika nie zawiera zaworu rozdzielającego c.o./c.w.u. i elektronicznego czujnika zasobnika 
           (nr kat. 2791059E02, cena 719 zł)

* Pakiet kominowy

Zestaw podłączeniowy Ø 80/125 do komina 
powietrzno-spalinowego (LAS), kolor biały:
- 1 kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe 
- 1 przewód powietrzno-spalinowy (dł. 500 mm)
- 1 rozeta (do ściany wewnętrznej)

- modulowany palnik gazowy o zakresie mocy: 9-35 kW (CGB-30) lub 12,2-50 kW (CGB-50)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)

Uwaga: pakiet CGB bez zasobnika nie zawiera zaworu rozdzielającego c.o./c.w.u. i elektronicznego czujnika zasobnika 

1) Kondensacyjny kocioł CGB-35
• stalowy, podwójnie emaliowany zasobnik c.w.u. CSW-120
• regulacja pogodowa BM
• zawór rozdzielający c.o./c.w.u.
• elektroniczny czujnik zasobnika

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Cena od 10 909 zł 1)

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Pompa obiegowa 
klasy energetycznej A

Cena od 13 469 zł 3)

3) Kondensacyjny kocioł CGB-20
• solarny biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2-300
• regulacja pogodowa BM
• zawór rozdzielający c.o./c.w.u.
• elektroniczny czujnik zasobnika

Cena od 11 696 zł 2)

3) Kondensacyjny kocioł CGB-20
• solarny biwalentny zasobnik c.w.u. SE-2-150
• regulacja pogodowa BM
• zawór rozdzielający c.o./c.w.u.
• elektroniczny czujnik zasobnika
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• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• sterowanie obiegiem c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy
• możliwość wykorzystania jako regulatora 

pokojowego (niezbędna podstawa ścienna)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 2 obiegów mieszaczowych
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

Funkcje układów regulacji

Regulacja BM jako regulator pogodowy 
(z czujnikiem temp. zewn.)

Regulacja BM + moduł mieszaczowy MM Regulacja BM + 2 x moduł mieszaczowy MM

Kocioł Regulacja
Rodzaj 
gazu

Rodzaj 
instalacji

Zasobnik c.w.u.

Bez 
zasobnika

c.w.u.*

monowalentny solarny

CSW-120 SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300 SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

CG
B-

35

Ko
tło

w
a

GZ 50

8 350 zł 10 354 zł 10 909 zł 11 355 zł 12 467 zł 12 913 zł 14 639 zł 15 918 zł
8611598N01 8611598N02 8611598N03 8611598N04 8611598N05 8611598N06 8611598N07 8611598N08

Pakiet kominowy 8 853 zł 10 857 zł 11 413 zł 11 859 zł 12 971 zł 13 417 zł 15 142 zł 16 422 zł
8611598V01 8611598V02 8611598V03 8611598V04 8611598V05 8611598V06 8611598V07 8611598V08

BM

8 906 zł 10 909 zł 11 465 zł 11 911 zł 13 023 zł 13 469 zł 15 195 zł 16 474 zł
8611598N09 8611598N10 8611598N11 8611598N12 8611598N13 8611598N14 8611598N15 8611598N16

Pakiet kominowy 9 409 zł 11 413 zł 11 969 zł 12 415 zł 13 527 zł 13 973 zł 15 698 zł 16 978 zł
8611598V09 8611598V10 8611598V11 8611598V12 8611598V13 8611598V14 8611598V15 8611598V16

BM
 +

 M
M

9 462 zł 11 465 zł 12 021 zł 12 467 zł 13 579 zł 14 025 zł 15 751 zł 17 030 zł
8611598N17 8611598N18 8611598N19 8611598N20 8611598N21 8611598N22 8611598N23 8611598N24

Pakiet kominowy 9 965 zł 11 969 zł 12 525 zł 12 971 zł 14 083 zł 14 529 zł 16 254 zł 17 534 zł
8611598V17 8611598V18 8611598V19 8611598V20 8611598V21 8611598V22 8611598V23 8611598V24

BM
 +

 2
 x 

M
M 10 018 zł 12 021 zł 12 577 zł 13 023 zł 14 135 zł 14 570 zł 16 307 zł 17 586 zł

8611598N25 8611598N26 8611598N27 8611598N28 8611598N29 8611598N30 8611598N31 8611598N32

Pakiet kominowy 10 521 zł 12 525 zł 13 081 zł 13 527 zł 14 639 zł 15 074 zł 16 810 zł 18 090 zł
8611598V25 8611598V26 8611598V27 8611598V28 8611598V29 8611598V30 8611598V31 8611598V32

CG
B-

50

Ko
tło

w
a

GZ 50

10 485 zł 13 941 zł 14 481 zł 14 911 zł 15 992 zł 16 427 zł 18 100 zł 19 343 zł
8611599N01 8611599N02 8611599N03 8611599N04 8611599N05 8611599N06 8611599N07 8611599N08

Pakiet kominowy 10 988 zł 14 445 zł 14 985 zł 15 415 zł 16 495 zł 16 931 zł 18 604 zł 19 847 zł
8611599V01 8611599V02 8611599V03 8611599V04 8611599V05 8611599V06 8611599V07 8611599V08

BM

11 025 zł 14 481 zł 15 022 zł 15 452 zł 16 532 zł 16 967 zł 18 641 zł 19 884 zł
8611599N09 8611599N10 8611599N11 8611599N12 8611599N13 8611599N14 8611599N15 8611599N16

Pakiet kominowy 11 528 zł 14 985 zł 15 525 zł 15 955 zł 17 036 zł 17 471 zł 19 144 zł 20 387 zł
8611599V09 8611599V10 8611599V11 8611599V12 8611599V13 8611599V14 8611599V15 8611599V16

BM
 +

 M
M

11 565 zł 15 022 zł 15 562 zł 15 992 zł 17 072 zł 17 508 zł 19 181 zł 20 424 zł
8611599N17 8611599N18 8611599N19 8611599N20 8611599N21 8611599N22 8611599N23 8611599N24

Pakiet kominowy 12 069 zł 15 525 zł 16 065 zł 16 495 zł 17 576 zł 18 011 zł 19 684 zł 20 927 zł
8611599V17 8611599V18 8611599V19 8611599V20 8611599V21 8611599V22 8611599V23 8611599V24

BM
 +

 2
 x 

M
M 12 105 zł 15 562 zł 16 102 zł 16 532 zł 17 613 zł 18 048 zł 19 721 zł 20 964 zł

8611599N25 8611599N26 8611599N27 8611599N28 8611599N29 8611599N30 8611599N31 8611599N32

Pakiet kominowy 12 609 zł 16 065 zł 16 606 zł 17 036 zł 18 116 zł 18 551 zł 20 225 zł 21 468 zł
8611599V25 8611599V26 8611599V27 8611599V28 8611599V29 8611599V30 8611599V31 8611599V32

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8611051N01LPG)

* W przypadku kompletacji bez zasobnika Wolf i konieczności współpracy z innym zasobnikiem należy dokupić zawór rozdzielający c.o./c.w.u. i elektroniczny czujnik zasobnika 
 (nr kat. 2791059E02 cena 719 zł).

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 38-41

monowalentny Bez solarny

Zasobnik c.w.u.

monowalentny monowalentny 
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Konwencjonalne gazowe kotły dwufunkcyjne CGG-1K

Skład pakietów: 

• Konwencjonalny gazowy kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGG-1K-24/28
- dwufunkcyjny, gazowy kocioł grzewczy ze zintegrowanym płytowym wymiennikiem c.w.u.
- dwie wielkości: 24 kW i 28 kW
- przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- modulowany palnik gazowy w zakresie 9,4-24 kW (CGG-1K-24) lub 10,9-28 kW (CGG-1K-24)
- elektroniczny zapłon i kontrola płomienia
- wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze
- 3-stopniowa pompa obiegowa
- możliwość pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu kotłowni

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową 
- regulatorem AR
- regulatorem pogodowym BM

Kocioł Regulacja
Rodzaj 
gazu Rodzaj instalacji

Dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania

CGG-1K-24 CGG-1K-28
1 szt. 4 szt. 8 szt. 1 szt. 4 szt. 8 szt.

CG
G-

1K

ko
tło

w
a

GZ 50

2 990 zł 11 680 zł 23 040 zł 3 409 zł 13 322 zł 26 015 zł
8612351N01 8612351N04 8612351N07 8612352N01 8612352N04 8612352N07

Pakiet kominowy 3 462 zł 13 427 zł 26 015 zł 3 776 zł 14 581 zł 28 428 zł
8612351V01 8612351V04 8612351V07 8612352V01 8612352V04 8612352V07

AR GZ 50

3 210 zł 12 404 zł 24 158 zł 3 483 zł 13 611 zł 26 571 zł
8612351N02 8612351N05 8612351N08 8612352N02 8612352N05 8612352N08

Pakiet kominowy 3 535 zł 13 637 zł 26 539 zł 3 881 zł 14 896 zł 28 952 zł
8612351V02 8612351V05 8612351V08 8612352V02 8612352V05 8612352V08

BM GZ 50

3 661 zł 14 172 zł 27 379 zł 3 934 zł 15 378 zł 29 791 zł
8612351N03 8612351N06 8612351N09 8612352N03 8612352N06 8612352N09

Pakiet kominowy 3 986 zł 15 420 zł 29 791 zł 4 301 zł 16 679 zł 32 204 zł
8612351V03 8612351V06 8612351V09 8612352V03 8612352V06 8612352V09

CGG-1K-24

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 36-37

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ50 + LPG na końcu indeksu, np. 8612352V04LPG)

Element przyłączeniowy pionowy 
systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 do kotła

168 zł
2651236

Element przyłączeniowy poziomy 
systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 do kotła

168 zł
2651237

Element przyłączeniowy kotła do systemu rozdzielnego
powietrznego Ø 80 i spalinowego Ø 80

262 zł
2651250

Cena od 2 990 zł 1)

SUPER 

  CENA !

1) Konwencjonalny kocioł CGG-1K-24
• zamknięta komora spalania
• modulowany palnik gazowy

Niezbędne elementy do podłączenia kotłów CGG-1K do systemu powietrzno-spalinowego 



Cena od 5 366 zł 2)

2) Konwencjonalny kocioł CGG-2K-18
• zamknięta komora spalania
• modulowany palnik gazowy chłodzony wodą
• regulator pogodowy BM
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Kocioł Regulacja
Rodzaj 
gazu Rodzaj instalacji

Dwufunkcyjny kocioł gazowy 
z otwartą komorą spalania

Dwufunkcyjny kocioł gazowy 
z zamkniętą komorą spalania

CGU-2K-18 CGU-2K-24 CGG-2K-18 CGG-2K-24

CG
U-

2K
  / 

 C
GG

-2
K

ko
tło

w
a

GZ 50

4 117 zł 4 233 zł 4 731 zł 4 841 zł
8612928N01 8612929N01 8612924N01 8612925N01

Pakiet kominowy
nie występuje nie występuje

5 067 zł 5 177 zł
8612924V01 8612925V01

AR GZ 50

4 196 zł 4 311 zł 4 810 zł 4 920 zł
8612928N02 8612929N02 8612924N02 8612925N02

Pakiet kominowy
nie dotyczy nie występuje

5 145 zł 5 255 zł
8612924V02 8612925V02

BM GZ 50

4 752 zł 4 867 zł 5 366 zł 5 476 zł
8612928N03 8612929N03 8612924N03 8612925N03

Pakiet kominowy
nie występuje nie występuje

5 701 zł 5 811 zł
8612924V03 8612925V03

BM
 +

 M
M

GZ 50

5 308 zł 5 423 zł 5 922 zł 6 032 zł
8612928N04 8612929N04 8612924N04 8612925N04

Pakiet kominowy
nie występuje nie występuje

6 257 zł 6 367 zł
8612924V04 8612925V04

• Konwencjonalne dwufunkcyjne kotły gazowe: 
 CGG-2K-18/24 o mocy 18 i 24 kW (z zamkniętą komorą spalania) 
 CGU-2K-18/24 o mocy 18 i 24 kW (z otwartą komorą spalania)

- kotły przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- oszczędny, modulowany palnik (44-100%) w zakresie mocy 8-18 kW lub 10,9-24 kW, 

z żaroodpornej stali szlachetnej, chłodzony wodą (aż do 15 % mniejsze zużycie gazu)
- wymiennik płytowy c.w.u. ze stali szlachetnej
- wysoka sprawność do 94%
- 3-stopniowa pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrów 

zintegrowane z kotłem i zawór 3-drogowy w wyposażeniu standardowym
- system HYDROTEC gwarantujący szybką dostępność ciepłej wody użytkowej 
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

Konwencjonalne gazowe kotły CGG-2K / CGU-2K

Skład pakietów: 

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową 
- regulatorem AR
- regulatorem pogodowym BM
- regulatorem pogodowym BM oraz modułem mieszaczowym MM

Dwufunkcyjny kocioł gazowy 

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8612924N01LPG)

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 36-37
(dotyczy CGG-2K)

Dwufunkcyjny kocioł gazowy 
z zamkniętą komorą spalania

modulowany palnik 
chłodzony wodą

modulowany palnik 
chłodzony wodą

Element przyłączeniowy pionowy 
systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 do kotła

168 zł
2651236

Element przyłączeniowy poziomy 
systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 do kotła

168 zł
2651237

Element przyłączeniowy kotła do systemu rozdzielnego
powietrznego Ø 80 i spalinowego Ø 80

262 zł
2651250

Cena od 4 752 zł 1)

1) Konwencjonalny kocioł CGU-2K-18
• otwarta komora spalania
• modulowany palnik gazowy chłodzony wodą
• regulator pogodowy BM

Niezbędne elementy do podłączenia kotłów CGG-2K do systemu powietrzno-spalinowego 
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Technika grzewcza

Konwencjonalne jednofunkcyjne gazowe kotły ścienne

• Konwencjonalny jednofunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania 
 CGU-2-18/24 o mocy 18 i 24 kW

- wysoka sprawność do 94%
- oszczędny, modulowany palnik (44-100%) w zakresie mocy 8-18 kW lub 10,9-24 kW, 

z żaroodpornej stali szlachetnej, chłodzony wodą (aż do 15 % mniejsze zużycie gazu)
- 3-stopniowa pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrów 

zintegrowane z kotłem i zawór 3-drogowy w wyposażeniu standardowym
- przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

• Zasobnik c.w.u. CSW-120 o pojemności 115 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- wysoka moc (29 kW) i wydajność (710 l/h)
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

• Zasobnik c.w.u. SE-2 o pojemności: 150, 200 lub 300 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej 
- możliwa współpraca z dodatkową grzałką elektryczną (2,0-6,0 kW)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

• Zestaw przyłączeniowy kotła do instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.

• Zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik oraz elektroniczny czujnik zasobnika

Gazowe kotły z otwartą komorą spalania CGU-2

Skład pakietów: 

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową 
- regulatorem AR
- regulatorem pogodowym BM
- regulatorem pogodowym BM oraz modułem mieszaczowym MM

modulowany palnik 
chłodzony wodą

modulowany palnik 
chłodzony wodą

modulowany palnik 
chłodzony wodą

Uwaga: pakiet CGU-2 bez zasobnika nie zawiera zestawu podłączeniowego kocioł-zasobnik (nr kat. 2071248, cena 420 zł)

1) Kocioł gazowy z otwartą komorą spalania CGU-2-18
• stalowy, podwójnie emaliowany zasobnik c.w.u. CSW-120
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.

Cena od 7 123 zł 1)

Cena od 9 572 zł 3)

3) Kocioł gazowy z otwartą komorą spalania CGU-2-18
• solarny biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2-300
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.

Cena od 7 736 zł 2)

2) Kocioł gazowy z otwartą komorą spalania CGU-2-18
• solarny biwalentny zasobnik c.w.u. SE-2-150
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.
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Kocioł Regulacja
Rodzaj 
gazu

Rodzaj 
instalacji

Bez
zasobnika 

c.w.u.*

Zasobnik c.w.u.

monowalentny solarny

CSW-120 SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300 SEM-2-300SEM-2-400SEM-1-500

CG
U-

2-
18

ko
tło

w
a

GZ 50

3 955 zł 6 567 zł 7 180 zł 7 458 zł 8 680 zł 9 016 zł 10 799 zł 11 240 zł
Natynkowa
Pod tynkowa

8612926N01 
8612926P01

8612926N02 
8612926P02

8612926N03
–

8612926N04
–

8612926N05
–

8612926N06
–

8612926N07
–

8612926N08
–

Pakiet kominowy nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje

AR GZ 50

4 028 zł 6 645 zł 7 259 zł 7 537 zł 8 759 zł 9 095 zł 10 873 zł 11 319 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612926N09 
8612926P03

8612926N10 
8612926P04

8612926N11
–

8612926N12
–

8612926N13
–

8612926N14
–

8612926N15
–

8612926N16
–

Pakiet kominowy nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje

BM GZ 50

4 511 zł 7 123 zł 7 736 zł 8 014 zł 9 236 zł 9 572 zł 11 355 zł 11 801 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612926N17 
8612926P05

8612926N18 
8612926P06

8612926N19
–

8612926N20
–

8612926N21
–

8612926N22
–

8612926N23
–

8612926N24
–

Pakiet kominowy nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje

BM
 +

 M
M

GZ 50

5 067 zł 7 679 zł 8 292 zł 8 570 zł 9 798 zł 10 128 zł 11 911 zł 12 357 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612926N25 
8612926P07

8612926N26 
8612926P08

8612926N27
–

8612926N28
–

8612926N29
–

8612926N30
–

8612926N31
–

8612926N32
–

Pakiet kominowy nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje

CG
U-

2-
24

ko
tło

w
a

GZ 50

4 117 zł 7 123 zł 7 458 zł 7 568 zł 9 016 zł 9 462 zł 11 240 zł 12 410 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612927N01 
8612927P01

8612927N02 
8612927P02

8612927N03
–

8612927N04
–

8612927N05
–

3612927N06
–

8612927N07
–

8612927N08
–

Pakiet kominowy nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje

AR GZ 50

4 196 zł 7 201 zł 7 537 zł 7 647 zł 9 095 zł 9 541 zł 11 319 zł 12 488 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612927N09 
8612927P03

8612927N10 
8612927P04

8612927N11
–

8612927N12
–

8612927N13
–

8612927N14
–

8612927N15
–

8612927N16
–

Pakiet kominowy nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje

BM GZ 50

4 678 zł 7 679 zł 8 014 zł 8 130 zł 9 572 zł 10 018 zł 11 801 zł 12 966 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612927N17 
8612927P05

8612927N18 
8612927P06

8612927N19
–

8612927N20
–

8612927N21
–

8612927N22
–

8612927N23
–

8612927N24
–

Pakiet kominowy nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje

BM
 +

 M
M

GZ 50

5 234 zł 8 240 zł 8 570 zł 8 680 zł 10 128 zł 10 574 zł 12 357 zł 13 521 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612927N25 
8612927P07

8612927N26 
8612927P08

8612927N27
–

8612927N28
–

8612927N29
–

8612927N30
–

8612927N31
–

8612927N32
–

Pakiet kominowy nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje

Technika grzewcza

Konwencjonalne jednofunkcyjne gazowe kotły ścienne

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32 Obudowa orurowania do kotłów CGB, CGU, CGG

z przygotowanymi otworami na orurowanie
220 zł
8612672

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8612924N01LPG)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• sterowanie obiegiem c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy
• możliwość wykorzystania jako regulatora pokojowego 

(niezbędna podstawa ścienna)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

Funkcje układów regulacji
Regulacja BM jako regulator pogodowy 
(z czujnikiem temp. zewn.)

Regulacja BM + moduł mieszaczowy MMRegulacja AR

• pokojowa, analogowa regulacja zasilania instalacji c.o. 
(nie e-Bus)

*  W przypadku kompletacji bez zasobnika Wolf i konieczności współpracy z innym zasobnikiem należy dokupić zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik (nr kat. 2071248, cena netto 420 zł)

Bez solarny

Zasobnik c.w.u.

monowalentny
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Technika grzewcza

Konwencjonalne jednofunkcyjne gazowe kotły ścienne

• Konwencjonalny jednofunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 
 CGG-2-18/24 o mocy 18 i 24 kW

- wysoka sprawność do 94%
- oszczędny, modulowany palnik (44-100%) w zakresie mocy 8-18 kW lub 10,9-24 kW, 

z żaroodpornej stali szlachetnej, chłodzony wodą (aż do 15 % mniejsze zużycie gazu)
- elektroniczna kontrola odprowadzania spalin oraz dopasowanie długości przewodów 

powietrzno-spalinowych ERA
- 3-stopniowa pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrów 

zintegrowane z kotłem i zawór 3-drogowy w wyposażeniu standardowym
- przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41,5 oraz gazu płynnego
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- 2 lata gwarancji

• Zasobnik c.w.u. CSW-120 o pojemności 115 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- wysoka moc (29 kW) i wydajność (710 l/h)
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej

• Zasobnik c.w.u. SE-2 o pojemności: 150, 200 lub 300 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej 
- możliwa współpraca z dodatkową grzałką elektryczną (2,0-6,0 kW)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

• Zestaw przyłączeniowy kotła do instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.

• Zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik oraz elektroniczny czujnik zasobnika

Gazowe kotły z zamkniętą komorą spalania CGG-2

Skład pakietów: 

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją kotłową 
- regulatorem AR
- regulatorem pogodowym BM
- regulatorem pogodowym BM oraz modułem mieszaczowym MM

modulowany palnik 
chłodzony wodą

modulowany palnik 
chłodzony wodą

modulowany palnik 
chłodzony wodą

Uwaga: pakiet CGG-2 bez zasobnika nie zawiera zestawu podłączeniowego kocioł-zasobnik (nr kat. 2071248, cena 420 zł)

1) Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania CGG-2-18
• stalowy, podwójnie emaliowany zasobnik c.w.u. CSW-120
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.

Cena od 8 256 zł 1)

Cena od 10 663 zł 3)

3) Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania CGG-2-18
• solarny biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2-300
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.

Cena od 8 596 zł 2)

2) Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania CGG-2-18
• solarny biwalentny zasobnik c.w.u. SE-2-150
• regulacja pogodowa BM
• zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej c.o., c.w.u.
• zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik c.w.u.

Element przyłączeniowy pionowy 
systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 do kotła

168 zł
2651236

Element przyłączeniowy poziomy 
systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 do kotła

168 zł
2651237

Element przyłączeniowy kotła do systemu rozdzielnego
powietrznego Ø 80 i spalinowego Ø 80

262 zł
2651250

Niezbędne elementy do podłączenia kotłów CGG-2 do systemu powietrzno-spalinowego 
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Obudowa orurowania do kotłów CGB, CGU, CGG
z przygotowanymi otworami na orurowanie

220 zł
8612672

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• sterowanie obiegiem c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy
• możliwość wykorzystania jako regulatora pokojowego 

(niezbędna podstawa ścienna)

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.
• cyfrowy programator tygodniowy

Funkcje układów regulacji

Regulacja BM jako regulator pogodowy 
(z czujnikiem temp. zewn.)

Regulacja BM + moduł mieszaczowy MMRegulacja AR

• pokojowa, analogowa regulacja zasilania instalacji c.o. 
(nie e-Bus)

Kocioł Regulacja
Rodzaj 
gazu

Rodzaj 
instalacji

Bez
zasobnika*

Zasobnik c.w.u.

monowalentny solarny

CSW-120 SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300 SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

CG
G-

2-
18

ko
tło

w
a

GZ 50

4 117 zł 7 123 zł 7 458 zł 7 568 zł 9 016 zł 9 462 zł 11 240 zł 12 410 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612922N01 
8612922P01

8612922N02 
8612922P02

8612922N03
–

8612922N04
–

8612922N05
–

8612922N06
–

8612922N07
–

8612922N08
–

Pakiet kominowy 4 589 zł 7 684 zł 8 025 zł 8 140 zł 9 630 zł 10 091 zł 11 922 zł 13 128 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612922V01 
8612922W01

8612922V02 
8612922W02

8612922V03
–

8612922V04
–

8612922V05
–

8612922V06
–

8612922V07
–

8612922V08
–

AR GZ 50

4 196 zł 7 201 zł 7 537 zł 7 647 zł 9 095 zł 9 541 zł 11 319 zł 12 488 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612922N09 
8612922P03

8612922N10 
8612922P04

8612922N11
–

8612922N12
–

8612922N13
–

8612922N14
–

8612922N15
–

8612922N16
–

Pakiet kominowy 4 668 zł 7 763 zł 8 109 zł 8 219 zł 9 708 zł 10 170 zł 12 006 zł 13 207 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612922V09 
8612922W03

8612922V10 
8612922W04

8612922V11
–

8612922V12
–

8612922V13
–

8612922V14
–

8612922V15
–

8612922V16
–

BM GZ 50

4 678 zł 7 679 zł 8 014 zł 8 130 zł 9 572 zł 10 018 zł 11 801 zł 12 966 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612922N17 
8612922P05

8612922N18 
8612922P06

8612922N19
–

8612922N20
–

8612922N21
–

8612922N22
–

8612922N23
–

8612922N24
–

Pakiet kominowy 5 161 zł 8 256 zł 8 596 zł 8 712 zł 10 201 zł 10 663 zł 12 499 zł 13 700 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612922V17 
8612922W05

8612922V18 
8612922W06

8612922V19
–

8612922V20
–

8612922V21
–

8612922V22
–

8612922V23
–

8612922V24
–

BM
 +

 M
M

GZ 50

5 234 zł 8 240 zł 8 570 zł 8 680 zł 10 128 zł 10 574 zł 12 357 zł 13 521 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612922N25 
8612922P07

8612922N26 
8612922P08

8612922N27
–

8612922N28
–

8612922N29
–

8612922N30
–

8612922N31
–

8612922N32
–

Pakiet kominowy 5 733 zł 8 827 zł 9 173 zł 9 289 zł 10 778 zł 11 235 zł 13 070 zł 14 272 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612922V25 
8612922W07

8612922V26 
8612922W08

8612922V27
–

8612922V28
–

8612922V29
–

8612922V30
–

8612922V31
–

8612922V32
–

CG
G-

2-
24

ko
tło

w
a

GZ 50

4 401 zł 7 238 zł 7 736 zł 8 014 zł 9 236 zł 9 572 zł 11 355 zł 11 801 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612923N01 
8612923P01

8612923N02 
8612923P02

8612923N03
–

8612923N04
–

8612923N05
–

B612923N06
–

8612923N07
–

8612923N08
–

Pakiet kominowy 4 726 zł 7 731 zł 8 061 zł 8 172 zł 9 619 zł 10 065 zł 11 848 zł 13 013 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612923V01 
8612923W01

8612923V02 
8612923W02

8612923V03
–

8612923V04
–

8612923V05
–

8612923V06
–

8612923V07
–

8612923V08
–

AR GZ 50

4 474 zł 7 311 zł 7 815 zł 8 093 zł 9 315 zł 9 651 zł 11 429 zł 11 875 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612923N09 
8612923P03

8612923N10 
8612923P04

8612923N11
–

8612923N12
–

8612923N13
–

8612923N14
–

8612923N15
–

8612923N16
–

Pakiet kominowy 4 799 zł 7 804 zł 8 140 zł 8 250 zł 9 698 zł 10 144 zł 11 922 zł 13 091 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612923V09 
8612923W03

8612923V10 
8612923W04

8612923V11
–

8612923V12
–

8612923V13
–

8612923V14
–

8612923V15
–

8612923V16
–

BM GZ 50

4 956 zł 7 794 zł 8 292 zł 8 570 zł 9 798 zł 10 128 zł 11 911 zł 12 357 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612923N17 
8612923P05

8612923N18 
8612923P06

8612923N19
–

8612923N20
–

8612923N21
–

8612923N22
–

8612923N23
–

8612923N24
–

Pakiet kominowy 5 282 zł 8 287 zł 8 617 zł 8 728 zł 10 175 zł 10 621 zł 12 404 zł 13 569 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612923V17 
8612923W05

8612923V18 
8612923W06

8612923V19
–

8612923V20
–

8612923V21
–

8612923V22
–

8612923V23
–

8612923V24
–

BM
 +

 M
M

GZ 50

5 512 zł 8 350 zł 8 848 zł 9 126 zł 10 354 zł 10 684 zł 12 467 zł 12 913 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612923N25 
8612923P07

8612923N26 
8612923P08

8612923N27
–

8612923N28
–

8612923N29
–

8612923N30
–

8612923N31
–

8612923N32
–

Pakiet kominowy 5 838 zł 8 843 zł 9 173 zł 9 289 zł 10 731 zł 11 177 zł 12 960 zł 14 130 zł
Natynkowa
Podtynkowa

8612923V25 
8612923W07

8612923V26 
8612923W08

8612923V27
–

8612923V28
–

8612923V29
–

8612923V30
–

8612923V31
–

8612923V32
–

Technika grzewcza

Konwencjonalne jednofunkcyjne gazowe kotły ścienne

Ceny dodatkowych akcesoriów do kotłów ➡ patrz strona 34-35
Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32
Osprzęt powietrzno-spalinowy ➡ patrz strony 36-37

Gaz płynny – dopłata 168 zł (nr pakietu na gaz płynny jest taki sam jak pakietu na gaz ziemny GZ 50 + LPG na końcu indeksu, np. 8612923V05LPG)

*  W przypadku kompletacji bez zasobnika Wolf i konieczności współpracy z innym zasobnikiem należy dokupić zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik (nr kat. 2071248, cena netto 420 zł)

solarnymonowalentny



26 Pakiety korzyści • Edycja 2012

Technika grzewcza

Niskotemperaturowe stalowe kotły z palnikiem olejowym

• Stalowy kocioł stojący CNK-17, CNK-20, CNK-25, CNK-32, CNK-40, CNK-50 lub CNK-63
- zakres mocy: 14-17 kW (CNK-17), 17-20 kW (CNK-20), 20-25 kW (CNK-25), 

28-32 kW (CNK-32), 32-40 kW (CNK-40), 40-50 kW (CNK-50), 50-63 kW (CNK-63)
- wysoka sprawność do 95%
- ożebrowana komora spalania wykonana z gładkich profi li stalowych, ułatwiających 

czyszczenie kotła
- opatentowany system zabezpieczenia temperatury powrotu
- możliwość niezależnego podłączenia dwóch obiegów grzewczych i obiegu ładowania 

zasobnika przy minimalnym stopniu orurowania
- fabrycznie okablowana regulacja z zastosowaniem połączeń wtykowych w celu ułatwienia montażu
- najwyższej jakości obudowa malowana proszkowo
- 6 lat gwarancji na kocioł

• Dobrany do mocy kotła, palnik olejowy ELCO wraz z obudową palnika i ramką montażową

• Zasobnik c.w.u. CB o pojemności 155 lub 200 litrów
- leżący zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej
- dopasowany kształtem i kolorem do kotła CNK ustawiany pod kotłem
 (niepotrzebny cokół pod kocioł)
- wężownica grzejna wykonana z szybkonagrzewającej się gładkiej rury bez szwu 

o dużej powierzchni wymiany ciepła
- 5 lat gwarancji na zasobnik c.w.u.

• Zasobnik c.w.u. SE-2 o pojemności: 150, 200 lub 300 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej 
- możliwa współpraca z dodatkową grzałką elektryczną (2,0-6,0 kW)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

Skład pakietów: 

1) Kocioł stalowy CNK-17
• palnik ELCO
• obudowa palnika
• regulacja R1
• zasobnik c.w.u. SE-2-150

(cokół stanowi wyposażenie dodatkowe ➡ patrz tabela niżej)

Cena od 9 798 zł 1)

2) Kocioł stalowy CNK-17
• palnik ELCO
• obudowa palnika
• regulacja R1
• zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej CB-155

Cena od 10 464 2)

3) Kocioł stalowy CNK-17
• palnik ELCO
• obudowa palnika
• regulacja R1
• solarny zasobnik c.w.u. SEM-2-300

(cokół stanowi wyposażenie dodatkowe ➡ patrz tabela obok)

Cena od 11 906 zł 3)

Stalowe niskotemperaturowe kotły CNK z palnikiem olejowym 

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją stałotemperaturową R1
- z regulacją pogodową R2 lub R3

• Dodatkowo, pakiety dostępne są z następującymi akcesoriami: 
- dodatki: 1N, 2N, 3N, 4N, 5N i 6N 
  zawartość dodatkowych pakietów z akcesoriami ➡ patrz strona 33
- osprzęt regulacyjny 
  ➡ patrz strona 32

Cokół do stalowych kotłów stojących
17-20 kW
      25 kW
32-40 kW
50-63 kW

525 zł
8903807
8903808
8903809
8903810

W przypadku wybrania pakietu z kotłem bez zasobnika lub z zasobnikiem SE-2, SEM-2, SEM-1
należy dokupić cokół pod kocioł CNK
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Kocioł Regulacja
Bez 

zasobnika c.w.u.

Zasobnik c.w.u.

monowalentny solarny

CB-155 CB-200 SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300 SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

CN
K-

17

R1 7 238 zł 10 464 zł 10 962 zł 9 798 zł 10 070 zł 11 355 zł 11 906 zł 13 301 zł 14 523 zł
8903731K01 8903731K02 8903731K03 8903731K04 8903731K05 8903731K06 8903731K07 8903731K08 8903731K09

R2 8 114 zł 11 298 zł 11 854 zł 10 684 zł 10 909 zł 12 168 zł 12 798 zł 14 193 zł 15 415 zł
8903731K10 8903731K11 8903731K12 8903731K13 8903731K14 8903731K15 8903731K16 8903731K17 8903731K18

R3 8 570 zł 11 743 zł 12 299 zł 11 130 zł 11 355 zł 12 688 zł 13 243 zł 14 639 zł 15 861 zł
8903731K19 8903731K20 8903731K21 8903731K22 8903731K23 8903731K24 8903731K25 8903731K26 8903731K27

CN
K-

20

R1 7 348 zł 10 521 zł 11 020 zł 9 908 zł 10 128 zł 11 408 zł 12 021 zł 13 411 zł 14 639 zł
8903732K01 8903732K02 8903732K03 8903732K04 8903732K05 8903732K06 8903732K07 8903732K08 8903732K09

R2 8 240 zł 11 408 zł 11 911 zł 10 799 zł 11 020 zł 12 299 zł 12 855 zł 14 245 zł 15 525 zł
8903732K10 8903732K11 8903732K12 8903732K13 8903732K14 8903732K15 8903732K16 8903732K17 8903732K18

R3 8 680 zł 11 854 zł 12 352 zł 11 187 zł 11 455 zł 12 745 zł 13 301 zł 14 749 zł 15 918 zł
8903732K19 8903732K20 8903732K21 8903732K22 8903732K23 8903732K24 8903732K25 8903732K26 8903732K27

CN
K-

25

R1 7 516 zł 10 684 zł 11 298 zł 10 238 zł 10 406 zł 11 686 zł 12 242 zł 12 903 zł 14 859 zł
8903733K01 8903733K02 8903733K03 8903733K04 8903733K05 8903733K06 8903733K07 8903733K08 8903733K09

R2 8 402 zł 11 633 zł 12 132 zł 11 020 zł 11 240 zł 10 527 zł 13 133 zł 14 523 zł 15 751 zł
8903733K10 8903733K11 8903733K12 8903733K13 8903733K14 8903733K15 8903733K16 8903733K17 8903733K18

R3 8 848 zł 12 079 zł 12 577 zł 11 455 zł 11 686 zł 13 023 zł 13 579 zł 14 969 zł 16 196 zł
8903733K19 8903733K20 8903733K21 8903733K22 8903733K23 8903733K24 8903733K25 8903733K26 8903733K27

CN
K-

32

R1 8 292 zł 11 518 zł 12 079 zł 10 909 zł 12 174 zł 12 410 zł 13 023 zł 14 413 zł 15 640 zł
8903734K01 8903734K02 8903734K03 8903734K04 8903734K05 8903734K06 8903734K07 8903734K08 8903734K09

R2 9 184 zł 12 410 zł 12 966 zł 11 743 zł 12 126 zł 13 301 zł 13 857 zł 15 305 zł 16 474 zł
8903734K10 8903734K11 8903734K12 8903734K13 8903734K14 8903734K15 8903734K16 8903734K17 8903734K18

R3 9 630 zł 12 855 zł 13 359 zł 12 242 zł 12 467 zł 13 747 zł 14 303 zł 15 693 zł 16 920 zł
8903734K19 8903734K20 8903734K21 8903734K22 8903734K23 8903734K24 8903734K25 8903734K26 8903734K27

CN
K-

40

R1 8 796 zł nie dotyczy 12 798 zł 11 465 zł 11 686 zł 12 913 zł 13 579 zł 14 917 zł 16 139 zł
8903735K01 8903735K03 8903735K04 8903735K05 8903735K06 8903735K07 8903735K08 8903735K09

R2 9 682 zł nie dotyczy 13 689 zł 12 242 zł 12 577 zł 13 799 zł 14 361 zł 15 803 zł 17 030 zł
8903735K10 8903735K12 8903735K13 8903735K14 8903735K15 8903735K16 8903735K17 8903735K18

R3 10 128 zł nie dotyczy 14 135 zł 12 688 zł 13 023 zł 14 245 zł 14 801 zł 16 249 zł 17 476 zł
88903735K19 8903735K21 8903735K22 8903735K23 8903735K24 8903735K25 8903735K26 8903735K27

CN
K-

50

R1 9 682 zł nie dotyczy 13 579 zł 12 357 zł 12 577 zł 13 915 zł 14 471 zł 15 803 zł 17 140 zł
8903736K01 8903736K04 8903736K05 8903736K06 8903736K07 8903736K08 8903736K09 8903736K10

R2 10 574 zł nie dotyczy 14 361 zł 13 243 zł 13 469 zł 14 801 zł 15 357 zł 16 695 zł 17 917 zł
88903736K02 8903736K11 8903736K12 8903736K13 8903736K14 8903736K15 8903736K16 8903736K17

R3 11 020 zł nie dotyczy 14 801 zł 13 689 zł 13 915 zł 15 247 zł 15 803 zł 17 140 zł 18 363 zł
8903736K03 8903736K18 8903736K19 8903736K20 8903736K21 8903736K22 8903736K23 8903736K24

CN
K-

63

R1 12 745 zł nie dotyczy 16 307 zł 15 195 zł 15 473 zł 16 752 zł 17 308 zł 18 641 zł 19 920 zł
8903737K01 8903737K04 8903737K05 8903737K06 8903737K07 8903737K08 8903737K09 8903737K10

R2 12 903 zł nie dotyczy 17 418 zł 16 081 zł 16 307 zł 17 586 zł 18 142 zł 19 590 zł 20 366 zł
8903737K02 8903737K11 8903737K12 8903737K13 8903737K14 8903737K15 8903737K16 8903737K17

R3 14 077 zł nie dotyczy 17 864 zł 16 527 zł 16 752 zł 18 032 zł 18 588 zł 20 036 zł 20 812 zł
8903737K03 8903737K18 8903737K19 8903737K20 8903737K21 8903737K22 8903737K23 8903737K24

Dodatki 1N 2N 3N 4N 5N 6N

Kocioł + zasobnik leżący 2012059K09/CNK-... 2012059K01/CNK-... 2012059K02/CNK-... 2012059K03/CNK-... 2012059K04/CNK-...

Kocioł + zasobnik stojący Cokół/CNK-... 2012059K09/CNK-... 2012059K05/CNK-... 2012059K06/CNK-... 2012059K07/CNK-... 2012059K08/CNK-...

W przypadku kompletacji bez zasobnika Wolf i konieczności współpracy z innym zasobnikiem należy dokupić elektroniczny czujnik zasobnika (nr art. 8852829, cena netto 160 PLN)

Technika grzewcza

Niskotemperaturowe stalowe kotły olejowe

• pogodowa regulacja zasilania 
   instalacji c.o.
• ładowanie zasobnika c.w.u.

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.

Funkcje układów regulacji

Regulacja R1

• stałotemperaturowa regulacja 
   zasilania instalacji c.o.
• ładowanie zasobnika c.w.u.

Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości i ceny poszczególnych dodatkowych pakietów z akcesoriami  ➡ patrz strona 33

Regulacja R3 + moduły MMRegulacja R3Regulacja R2

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja do 7 obiegów mieszaczowych
• ładowanie zasobnika c.w.u.

Zasobnik c.w.u.
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Technika grzewcza

Niskotemperaturowe żeliwne kotły olejowe

Cena od 10 238 zł 1)

Cena od 10 128 zł 2)

Cena od 12 357 zł 3)

• Żeliwny kocioł stojący CHK-22, CHK-29, CHK-37, CHK-45 lub CHK-60
- zakres mocy: 15-22 kW (CHK-22), 22-29 kW (CHK-29), 29-37 kW (CHK-37),
   37-45 kW (CHK-45), 48-60 kW (CHK-60) 
- wysoka sprawność do 95%
- człony i drzwi kotła wykonane z wytrzymałej i odpornej na korozję ferrytyczno-perlitycznej 

konstrukcji żeliwnej
- komora spalania całkowicie otoczona wodą zapobiegająca kondensacji, dodatkowo 

wyciszająca dźwięki powstałe w wyniku wrzenia wody bądź zmiany objętości metalu
- fabrycznie okablowana regulacja z zastosowaniem połączeń wtykowych w celu ułatwienia montażu
- najwyższej jakości obudowa malowana proszkowo
- 6 lat gwarancji na kocioł

• Dobrany do mocy kotła, palnik olejowy ELCO wraz z obudową palnika i ramką montażową

• Zasobnik c.w.u. CB o pojemności 155 lub 200 litrów
- leżący zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej
- dopasowany kształtem i kolorem do kotła CNK, ustawiany pod kotłem
 (niepotrzebny cokół pod kocioł)
- wężownica grzejna wykonana z szybkonagrzewającej się gładkiej rury bez szwu 

o dużej powierzchni wymiany ciepła
- 5 lat gwarancji na zasobnik c.w.u.

• Zasobnik c.w.u. SE-2 o pojemności: 150, 200 lub 300 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej 
- możliwa współpraca z dodatkową grzałką elektryczną (2,0-6,0 kW)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

Skład pakietów: 

Żeliwne niskotemperaturowe kotły CHK z palnikiem olejowym 

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją stałotemperaturową R1
- z regulacją pogodową R2 lub R3

• Dodatkowo, pakiety dostępne są z następującymi akcesoriami: 
- dodatki: 1H, 2H, 3N, 4H, 5H i 6H 
  zawartość dodatkowych pakietów z akcesoriami ➡ patrz strona 33
- osprzęt regulacyjny 
  ➡ patrz strona 32

Cokół do żeliwnych kotłów stojących
22 kW
29 kW
37 kW
45 kW
60 kW

525 zł
8903805
8903811
8903812
8903813
8903814

W przypadku wybrania pakietu z kotłem bez zasobnika lub z zasobnikiem SE-2, SEM-2, SEM-1
należy dokupić cokół pod kocioł CHK

1) Kocioł żeliwny CHK-22
• palnik ELCO
• obudowa palnika
• regulacja R1
• zasobnik c.w.u. SE-2-150

(cokół stanowi wyposażenie dodatkowe ➡ patrz tabela niżej)

2) Kocioł żeliwny CHK-22
• palnik ELCO
• obudowa palnika
• regulacja R1
• zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej CB-155

3) Kocioł żeliwny CHK-22
• palnik ELCO
• obudowa palnika
• regulacja R1
• solarny zasobnik c.w.u. SEM-2-300

(cokół stanowi wyposażenie dodatkowe ➡ patrz tabela obok)
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Kocioł Regulacja
Bez 

zasobnika c.w.u.

Zasobnik c.w.u.

monowalentny solarny

CB-155 CB-200 SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300 SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

CH
K-

22

R1 7 679 zł 10 128 zł 12 021 zł 10 238 zł 10 464 zł 11 801 zł 12 357 zł 13 799 zł 15 053 zł
8903745K01 8903745K02 8903745K03 8903745K04 8903745K05 8903745K06 8903745K07 8903745K08 8903745K09

R2 8 570 zł 11 020 zł 12 798 zł 11 130 zł 11 355 zł 12 688 zł 13 243 zł 14 691 zł 15 918 zł
8903745K10 8903745K11 8903745K12 8903745K13 8903745K14 8903745K15 8903745K16 8903745K17 8903745K18

R3 9 016 zł 11 465 zł 13 243 zł 11 576 zł 11 801 zł 13 133 zł 13 689 zł 15 137 zł 16 359 zł
8903745K19 8903745K20 8903745K21 8903745K22 8903745K23 8903745K24 8903745K25 8903745K26 8903745K27

CH
K-

29

R1 8 014 zł 10 684 zł 12 577 zł 10 574 zł 10 799 zł 12 132 zł 12 688 zł 14 135 zł 15 357 zł
8903747K01 8903747K02 8903747K03 8903747K04 8903747K05 8903747K06 8903747K07 8903747K08 8903747K09

R2 8 906 zł 11 576 zł 13 359 zł 11 465 zł 11 686 zł 13 023 zł 13 579 zł 12 929 zł 16 249 zł
8903747K10 8903747K11 8903747K12 8903747K13 8903747K14 8903747K15 8903747K16 8903747K17 8903747K18

R3 9 352 zł 12 021 zł 13 799 zł 11 911 zł 12 132 zł 13 469 zł 14 025 zł 15 473 zł 16 695 zł
8903747K19 8903747K20 8903747K21 8903747K22 8903747K23 8903747K24 8903747K25 8903747K26 8903747K27

CH
K-

37

R1 8 796 zł nie dotyczy 12 798 zł 11 465 zł 11 686 zł 12 913 zł 13 579 zł 14 917 zł 16 139 zł
8903749K01 8903749K03 8903749K04 8903749K05 8903749K06 8903749K07 8903749K08 8903749K09

R2 9 682 zł nie dotyczy 13 689 zł 12 242 zł 12 577 zł 13 799 zł 14 361 zł 15 803 zł 17 030 zł
8903749K10 8903749K12 8903749K13 8903749K14 8903749K15 8903749K16 8903749K17 8903749K18

R3 10 128 zł nie dotyczy 14 135 zł 12 688 zł 13 023 zł 14 245 zł 14 801 zł 16 249 zł 17 476 zł
8903749K19 8903749K21 8903749K22 8903749K23 8903749K24 8903749K25 8903749K26 8903749K27

CH
K-

45

R1 9 462 zł nie dotyczy 13 359 zł 12 132 zł 12 357 zł 13 689 zł 14 245 zł 15 583 zł 16 920 zł
8903751K01 8903751K03 8903751K04 8903751K05 8903751K06 8903751K07 8903751K08 8903751K09

R2 10 354 zł nie dotyczy 14 135 zł 13 023 zł 13 243 zł 14 581 zł 15 137 zł 16 474 zł 17 696 zł
8903751K10 8903751K12 8903751K13 8903751K14 8903751K15 8903751K16 8903751K17 8903751K18

R3 10 799 zł nie dotyczy 14 581 zł 13 469 zł 13 689 zł 15 027 zł 15 583 zł 16 920 zł 18 142 zł
8903751K19 8903751K21 8903751K22 8903751K23 8903751K24 8903751K25 8903751K26 8903751K27

CH
K-

60

R1 11 240 zł nie dotyczy 15 027 zł 13 799 zł 14 135 zł 15 357 zł 15 918 zł 17 361 zł 18 588 zł
8903753K01 8903753K04 8903753K05 8903753K06 8903753K07 8903753K08 8903753K09 8903753K10

R2 12 132 zł nie dotyczy 15 918 zł 14 691 zł 15 027 zł 16 249 zł 16 805 zł 18 252 zł 19 585 zł
8903753K02 8903753K11 8903753K12 8903753K13 8903753K14 8903753K15 8903753K16 8903753K17

R3 12 577 zł nie dotyczy 16 359 zł 15 137 zł 15 473 zł 16 695 zł 17 251 zł 18 698 zł 19 920 zł
8903753K03 8903753K18 8903753K19 8903753K20 8903753K21 8903753K22 8903753K23 8903753K24

Dodatki 1H 2H 3H 4H 5H 6H

Kocioł + zasobnik leżący 2012060K09/CHK-... 2012060K01/CHK-... 2012060K02/CHK-... 2012060K03/CHK-... 2012060K04/CHK-...

Kocioł + zasobnik stojący cokół/CHK-... 2012060K09/CHK-... 2012060K05/CHK-... 2012060 K06/CHK-... 2012060K07/CHK-... 2012060 K08/CHK-...

Technika grzewcza

Niskotemperaturowe żeliwne kotły olejowe

W przypadku kompletacji bez zasobnika Wolf i konieczności współpracy z innym zasobnikiem należy dokupić elektroniczny czujnik zasobnika (nr art. 8852829, cena netto 160 PLN)

• pogodowa regulacja zasilania 
   instalacji c.o.
• ładowanie zasobnika c.w.u.

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.

Funkcje układów regulacji

Regulacja R1

• stałotemperaturowa regulacja 
   zasilania instalacji c.o.
• ładowanie zasobnika c.w.u.

Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości i ceny poszczególnych dodatkowych pakietów z akcesoriami  ➡ patrz strona 33

Regulacja R3 + moduły MMRegulacja R3Regulacja R2

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja do 7 obiegów mieszaczowych
• ładowanie zasobnika c.w.u.

Zasobnik c.w.u.
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Technika grzewcza

Niskotemperaturowe żeliwne gazowe kotły stojące

• Żeliwny kocioł stojący FNG-17 (17 kW), FNG-21 (20 kW), FNG-26 (26 kW), 
FNG-34 (34 kW), FNG-41 (41 kW) lub FNG-57 (57 kW)
- wysoka sprawność do 92,5%
- komora spalania całkowicie otoczona wodą eliminująca straty promieniowania cieplnego
- fabrycznie okablowana regulacja z zastosowaniem połączeń wtykowych dla ułatwienia montażu
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł” (zasilanie gazem ziemnym)
- wyjątkowo niska emisja substancji szkodliwych, o wartościach poniżej wymagań znaku 

,,Błękitny Anioł" (zasilanie gazem ziemnym)
- 6 lat gwarancji na kocioł
- najwyższej jakości obudowa malowana proszkowo z ozdobnymi panelami

• Atmosferyczny palnik gazowy z elektronicznym zapłonem
- przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ 50 i GZ 41 oraz gazu płynnego
- wykonany z odpornej na wysokie temperatury stali nierdzewnej

• Zasobnik c.w.u. FB o pojemności 155 lub 200 litrów
- leżący zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej, dopasowany kształtem i kolorem 

do kotła FNG, ustawiany pod kotłem
- wężownica grzejna wykonana z szybkonagrzewającej się gładkiej rury bez szwu 

o dużej powierzchni wymiany ciepła
- 5 lat gwarancji na zasobnik c.w.u.

• Zasobnik c.w.u. SE-2 o pojemności: 150, 200 lub 300 litrów
- stalowy, podwójnie emaliowany, monowalentny zasobnik c.w.u.
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej 
- możliwa współpraca z dodatkową grzałką elektryczną (2,0-6,0 kW)

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

Skład pakietów: 

Żeliwne niskotemperaturowe kotły gazowe FNG 

• Pakiety dostępne są w opcjach: 
- z regulacją stałotemperaturową R1
- z regulacją pogodową R2 lub R3

• Dodatkowo, pakiety dostępne są z następującymi akcesoriami: 
- dodatki: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G i 6G 
  zawartość dodatkowych pakietów z akcesoriami ➡ patrz strona 33
- osprzęt regulacyjny 
  ➡ patrz strona 32

Cokół do gazowych kotłów stojących
10-26 kW
29-41 kW
48-57 kW

525 zł
8903804
8903805
8903806

W przypadku wybrania pakietu z kotłem bez zasobnika lub z zasobnikiem SE-2, SEM-2, SEM-1
należy dokupić cokół pod kocioł FNG

Cena od 7 794 zł 1)

Cena od 8 460 zł 2)

Cena od 9 908 zł 3)

1) Gazowy kocioł żeliwny FNG-17
• regulacja R1
• zasobnik c.w.u. SE-2-150
• panele ozdobne na obudowę

(cokół stanowi wyposażenie dodatkowe ➡ patrz tabela niżej)

2) Gazowy kocioł żeliwny FNG-17
• regulacja R1
• zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej FB-155
• panele ozdobne na obudowę

3) Gazowy kocioł żeliwny FNG-17
• regulacja R1
• solarny zasobnik c.w.u. SEM-2-300
• panele ozdobne na obudowę

(cokół stanowi wyposażenie dodatkowe ➡ patrz tabela obok)



• pogodowa regulacja zasilania 
   instalacji c.o.
• ładowanie zasobnika c.w.u.

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja 1 obiegu mieszaczowego
• ładowanie zasobnika c.w.u.

Funkcje układów regulacji

Regulacja R1

• stałotemperaturowa regulacja 
   zasilania instalacji c.o.
• ładowanie zasobnika c.w.u.

Ceny osprzętu regulacyjnego ➡ patrz strona 32

Regulacja R3 + moduły MMRegulacja R3Regulacja R2

• pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o.
• regulacja do 7 obiegów mieszaczowych
• ładowanie zasobnika c.w.u.
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Dodatki 1G 2G 3G 4G 5G 6G

Kocioł + zasobnik leżący 2012061K09/FNG-... 2012061K01/FNG-... 2012061K02/FNG-... 2012061K03/FNG-... 2012061K04/FNG-...

Kocioł + zasobnik stojący Cokół/FNG-... 2012061K09/FNG-... 2012061K05/FNG-... 2012061K06/FNG-... 2012061K07/FNG-... 2012061K08/FNG-...

Zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny FNG-17 FNG-21 FNG-26 FNG-34 FNG-41 FNG-57

Numer artykułu 89 02 505 89 02 505 89 02 506 89 02 507 89 02 508 89 02 509

Cena 136 zł 136 zł 136 zł 210 zł 210 zł 231 zł

Kocioł Regulacja
Bez 

zasobnika c.w.u.

Zasobnik c.w.u.

monowalentny solarny

CB-155 CB-200 SE-2-150 SE-2-200 SE-2-300 SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

FN
G-

17

R1 5 234 zł 8 460 zł 8 906 zł 7 794 zł 8 124 zł 9 352 zł 9 908 zł 11 355 zł 12 577 zł
8903764K01 8903764K02 8903764K03 8903764K04 8903764K05 8903764K06 8903764K07 8903764K08 8903764K09

R2 6 121 zł 9 352 zł 9 798 zł 8 680 zł 9 016 zł 10 238 zł 10 799 zł 12 242 zł 13 469 zł
8903764K10 8903764K11 8903764K12 8903764K13 8903764K14 8903764K15 8903764K16 8903764K17 8903764K18

R3 6 457 zł 9 682 zł 10 238 zł 9 126 zł 9 462 zł 10 684 zł 11 240 zł 12 688 zł 13 915 zł
8903764K19 8903764K20 8903764K21 8903764K22 8903764K23 8903764K24 8903764K25 8903764K26 8903764K27

FN
G-

21

R1 5 455 zł 8 680 zł 9 236 zł 8 014 zł 8 350 zł 9 572 zł 10 128 zł 11 576 zł 12 798 zł
8903765K01 8903765K02 8903765K03 8903765K04 8903765K05 8903765K06 8903765K07 8903765K08 8903765K09

R2 6 236 zł 9 572 zł 10 128 zł 8 906 zł 9 236 zł 10 464 zł 11 020 zł 12 467 zł 13 689 zł
8903765K10 8903765K11 8903765K12 8903765K13 8903765K14 8903765K15 8903765K16 8903765K17 8903765K18

R3 6 677 zł 10 018 zł 10 574 zł 9 352 zł 9 682 zł 10 909 zł 11 465 zł 12 913 zł 14 135 zł
8903765K19 8903765K20 8903765K21 8903765K22 8903765K23 8903765K24 8903765K25 8903765K26 8903765K27

FN
G-

26

R1 5 455 zł 8 906 zł 9 462 zł 8 350 zł 8 570 zł 9 908 zł 10 464 zł 11 911 zł 13 133 zł
8903766K01 8903766K02 8903766K03 8903766K04 8903766K05 8903766K06 8903766K07 8903766K08 8903766K09

R2 6 346 zł 9 798 zł 10 354 zł 9 236 zł 9 462 zł 10 799 zł 11 355 zł 12 798 zł 14 025 zł
8903766K10 8903766K11 8903766K12 8903766K13 8903766K14 8903766K15 8903766K16 8903766K17 8903766K18

R3 6 792 zł 10 238 zł 10 799 zł 9 682 zł 9 908 zł 11 240 zł 11 801 zł 13 243 zł 14 471 zł
8903766K19 8903766K20 8903766K21 8903766K22 8903766K23 8903766K24 8903766K25 8903766K26 8903766K27

FN
G-

34

R1 6 236 zł 9 462 zł 10 018 zł 8 796 zł 9 126 zł 10 354 zł 10 909 zł 12 357 zł 13 579 zł
8903767K01 8903767K02 8903767K03 8903767K04 8903767K05 8903767K06 8903767K07 8903767K08 8903767K09

R2 7 123 zł 10 354 zł 10 909 zł 9 682 zł 10 018 zł 11 240 zł 11 801 zł 13 243 zł 14 471 zł
8903767K10 8903767K11 8903767K12 8903767K13 8903767K14 8903767K15 8903767K16 8903767K17 8903767K18

R3 7 568 zł 10 799 zł 11 355 zł 10 128 zł 10 464 zł 11 686 zł 12 242 zł 13 689 zł 14 917 zł
8903767K19 8903767K20 8903767K21 8903767K22 8903767K23 8903767K24 8903767K25 8903767K26 8903767K27

FN
G-

41

R1 6 902 zł
nie dotyczy

10 909 zł 9 682 zł 9 908 zł 11 240 zł 11 801 zł 13 243 zł 14 471 zł
8903768K01 8903768K03 8903768K04 8903768K05 8903768K06 8903768K07 8903768K08 8903768K09

R2 7 794 zł
nie dotyczy

11 686 zł 10 574 zł 10 799 zł 12 132 zł 12 688 zł 14 025 zł 15 247 zł
8903768K10 8903768K12 8903768K13 8903768K14 8903768K15 8903768K16 8903768K17 8903768K18

R3 8 240 zł
nie dotyczy

12 132 zł 11 020 zł 11 240 zł 12 577 zł 13 133 zł 14 471 zł 15 693 zł
8903768K19 8903768K21 8903768K22 8903768K23 8903768K24 8903768K25 8903768K26 8903768K27

FN
G-

57

R1 9 016 zł
nie dotyczy nie dotyczy

11 686 zł 12 021 zł 13 243 zł 13 799 zł 15 247 zł 16 474 zł
8903769K01 8903769K04 8903769K05 8903769K06 8903769K07 8903769K08 8903769K09

R2 9 798 zł
nie dotyczy nie dotyczy

12 577 zł 12 913 zł 14 135 zł 14 691 zł 16 139 zł 17 361 zł
8903769K02 8903769K10 8903769K11 8903769K12 8903769K13 8903769K14 8903769K15

R3 10 238 zł
nie dotyczy nie dotyczy

13 023 zł 13 359 zł 14 570 zł 15 137 zł 16 585 zł 17 807 zł
8903769K03 8903769K16 8903769K17 8903769K18 8903769K19 8903769K20 8903769K21

Technika grzewcza

Niskotemperaturowe żeliwne gazowe kotły stojące

W przypadku kompletacji bez zasobnika Wolf i konieczności współpracy z innym zasobnikiem należy dokupić elektroniczny czujnik zasobnika (nr art. 8852829, cena netto 160 PLN)

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości i ceny poszczególnych dodatkowych pakietów z akcesoriami  ➡ patrz strona 33

solarny
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Artykuł Nr art. Cena  

Termostat pokojowy AR 2734000 84 zł

Podstawa ścienna dla modułu obsługowego BM
• przy zastosowaniu jako zdalne sterowanie dla regulacji R2 lub R3
• dodatkowo w zestawie pokrywa do regulacji kotła wraz z pokrętłami

2744330 89 zł

Regulacja BM
• cyfrowy regulator pogodowo-pokojowy
• programy czasowe dla ogrzewania i c.w.u.
• podświetlany wyświetlacz LCD
• łatwa obsługa menu
• obsługa pokrętłem z funkcją przycisku 

(wybór funkcji i zatwierdzanie nastaw)
• 4 przyciski funkcyjne 

(ogrzewanie, c.w.u., obniżanie temperatury, informacje)
• montaż do wyboru: w kotle lub w podstawie ściennej 

(jako zdalne sterowanie)
• opcjonalnie - zastosowanie do modułu mieszaczowego MM 

(jako zdalne sterowanie)
• przy instalacjach wieloobiegowych potrzebny tylko 

1 moduł obsługowy BM do komunikacji 
z modułami mieszaczowymi MM

• złącze e-Bus

sterowanie pogodowe 8905256 1 049 zł

sterowanie pokojowe 2791043K02 1 012 zł

Podstawa ścienna dla modułu obsługowego BM
przy zastosowaniu jako zdalne sterowanie

2744275 68 zł

Analogowy moduł zdalnego sterowania AFB
zastosowanie jako zdalne sterowanie dla obiegu bezpośredniego lub mieszaczowego, 
z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia (nastawa temperatury i wybór trybu pracy), 
tylko w połączeniu z modułem obsługowym BM

2744551 367 zł

Regulator BM-SR z podstawą ścienną
jako sterowanie do starych kotłów (TGB, TGU , TGG, GU , GG), 
komunikacja SCOM, menu tylko w języku niemieckim i angielskim

2744762 556 zł

Moduł mieszaczowy MM
• moduł rozszerzający układ regulacji pogodowej BM o dodatkowy obieg z mieszaczem
• przy instalacjach wieloobiegowych możliwość skonfi gurowania do 7 modułów mieszaczowych 

MM z regulacją BM
• łatwa konfi guracja regulacji za pomocą zdefi niowanych typów instalacji
• opcjonalnie: wmontowany w module MM moduł obsługowy BM 

lub moduł obsługowy BM zamontowany w podstawie ściennej 
– zastosowanie jako zdalne sterowanie dla obiegu z mieszaczem

• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania 

8905262 839 zł

Moduł kaskadowy KM
• moduł rozszerzający układ pogodowej regulacji BM o sterowanie instalacją kaskadową 

(wielokotłową - do 5 kotłów) oraz instalacją ze sprzęgłem hydraulicznym
• sterowanie 1 obiegiem mieszaczowym oraz pompą ładującą c.w.u. 

(lub zamiennie 1 obiegiem bezpośrednim pompowym c.o.)
• łatwa konfi guracja regulacji za pomocą zdefi niowanych typów instalacji
• opcjonalnie: wmontowany w module KM moduł obsługowy BM 

lub moduł obsługowy BM zamontowany w podstawie ściennej 
– zastosowanie jako zdalne sterowanie dla obiegu z mieszaczem

• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii

8906338 1 521 zł

Technika grzewcza

Osprzęt do kotłów grzewczych

Osprzęt regulacyjny do kotłów stojących i ściennych
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Artykuł Cena

Dodatek 1N, 1H, 1G
• cokół pod kocioł

525 zł

Dodatek 2N, 2H, 2G
• grupa bezpieczeństwa kotła
• komplet czwórników podłączeniowych

493 zł

Dodatek 3N, 3H, 3G
• grupa bezpieczeństwa kotła
• grupa bezpieczeństwa zasobnika
• zestaw orurowania kocioł-zasobnik (wraz z pompą ładującą)
• komplet czwórników podłączeniowych

1 636 zł

Dodatek 4N, 4H, 4G – obieg c.o.
• grupa bezpieczeństwa kotła
• grupa bezpieczeństwa zasobnika
• zestaw orurowania kocioł-zasobnik (wraz z pompą ładującą)
• komplet czwórników podłączeniowych
• grupa pompowa obwodu grzewczego (z pompą UPS 25-60), 
• zestaw podłączeniowy grupy pompowej do kotła

2 874 zł

Dodatek 5N, 5H, 5G – obieg mieszacza
• grupa bezpieczeństwa kotła
• grupa bezpieczeństwa zasobnika
• zestaw orurowania kocioł-zasobnik (wraz z pompą ładującą)
• komplet czwórników podłączeniowych
• grupa pompowa obwodu z mieszaczem 

(z pompą UPS 25-60 i trójdrogowym zaworem mieszającym DN25 wraz z siłownikiem)
• zestaw podłączeniowy grupy pompowej do kotła

3 472 zł

Dodatek 6N, 6H, 6G – obieg c.o. i mieszacza
• grupa bezpieczeństwa kotła
• grupa bezpieczeństwa zasobnika
• zestaw orurowania kocioł-zasobnik (wraz z pompą ładującą)
• komplet czwórników podłączeniowych
• grupa pompowa obwodu z mieszaczem 

(z pompą UPS 25-60 i trójdrogowym zaworem mieszającym DN25 wraz z siłownikiem)
• zestaw podłączeniowy grupy pompowej do kotła
• grupa pompowa obwodu grzewczego (z pompą UPS 25-60)
• rozdzielacz hydrauliczny dla dwóch grup pompowych

5 161 zł

Pakiety dodatkowych akcesoriów do kotłów stojących

Technika grzewcza

Osprzęt do kotłów grzewczych
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Dodatkowe akcesoria do kotłów ściennych

Technika grzewcza

Osprzęt do kotłów grzewczych

Artykuł Nr art. Cena

Zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej, c.o., z.w. i c.w.u.
(dotyczy dwufunkcyjnych kondensacyjnych gazowych kotłów 
ściennych CGB-K o mocy do 24 kW)

natynkowy 8612683 524 zł

podtynkowy 8612687 629 zł

Zestaw przyłączeniowy do instalacji gazowej, c.o., z.w. i c.w.u. 
(dotyczy dwufunkcyjnych gazowych kotłów ściennych 
CGG-1K, CGU-2K i CGG-2K)

natynkowy 8612188 315 zł

podtynkowy 8612189 472 zł

Zestaw przyłączeniowy do instalacji c.o.
(dotyczy kondensacyjnych kotłów ściennych: CGB-35, CGB-50 i CGB-K-40/35)

2070375 315 zł

Zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik 
(z elektronicznym czujnikiem zasobnika)

gazowe kotły ścienne: 
CGU-2 i CGG-2

2071248 420 zł

kondensacyjne kotły ścienne: 
CGB-11,-20,-24

8602715 840 zł

Zawór rozdzielający c.o./c.w.u. i elektroniczny czujnik zasobnika 
(dotyczy kondensacyjnych kotłów ściennych: CGB-35 i CGB-50)

2791059E02 719 zł

Obudowa orurowania
(do kotłów: CGB, CGU i CGG)

8612672 220 zł

Zaślepki do kotłów CGU-2 i CGG-2
(zaślepki do podłączenia zasobnika)

2070927 31 zł

Zestaw orurowania kocioł-instalacja c.o., c.w.u., z.w. i gaz 
(dotyczy central kondensacyjnych CGS)

8602709 1 049 zł

Anoda elektryczna do zasobników
zastępuje anodę magnezową (centrale kondensacyjne CGS)

2483556 892 zł

Zestaw: trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem DN 20 kvs 6,3
DN 25 kvs 10,0

2791056E01
2791057E01

551 zł
577 zł

Neutralizator kondensatu z klipsami mocującymi do 35 kW 
do 50 kW 

2400370
2482404

1 080 zł
1 185 zł
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Osprzęt do kotłów grzewczych

Artykuł Nr art. Cena

Separator powietrza 1¼”
(do kotłów: CGB-35, CGB-50 i CGB-K-40/35)

2070407 755 zł

Grupa pompowa obwodu grzewczego
(z pompą UPS 25-60)

2012050 1 049 zł

Grupa pompowa obwodu z mieszaczem
(z pompą UPS 25-60 i trójdrogowym zaworem mieszającym DN25 wraz z siłownikiem)

2012054 1 678 zł

Grupa orurowania obiegu grzewczego z elektromagnetycznym zaworem odcinającym 2070432 1 101 zł

Wieszak ścienny do grupy pompowej 2012076 84 zł

Odmulacz 1¼”
(dla kotłów: CGB-35, CGB-50 i CGB-K-40/35)

2070406 535 zł

Regulator przepływu
0-36 l/min, kvs 3,5

2070433 189 zł

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
z cyfrowym zegarem sterującym

2011112 944 zł

Grupa bezpieczeństwa zasobnika, bez reduktora ciśnienia 
(dotyczy zasobników: SE-2, SEM-1 i SEM-2)

2796176 441 zł

Rozdzielacz hydrauliczny do 2 grup pompowych
do 3 grup pompowych

2012066
2012067

734 zł
1 049 zł 

Grupa bezpieczeństwa zasobnika warstwowego, bez reduktora ciśnienia
(dotyczy central kondensacyjnych: CGS i CGW)

2011109 315 zł

Sprzęgło hydrauliczne do 4,5 m³/h 2011333 871 zł

do 10 m³/h 2011334 1 836 zł

Grupa bezpieczeństwa 
wraz z orurowaniem podłączeniowym zasobnika warstwowego, bez reduktora ciśnienia
(dotyczy central kondensacyjnych CGW)

8610476 435 zł
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Systemy powietrzno-spalinowe

Artykuł Nr art. Cena

Przewód powietrzno-spalinowy Ø 60/100 długość 500 mm
długość 1000 mm

2651238
2651239

152 zł
220 zł

Rura odwodnieniowa do kondensatu, wersja pionowa 
do systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100

2651248 304 zł

Rura odwodnieniowa do kondensatu, wersja pozioma 
do systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100

2651249 304 zł

Zestaw podłączeniowy do doprowadzania powietrza 
i odprowadzania spalin Ø 60/100 poziome przejście przez ścianę 
lub dach płaski, kolor biały, składa się z:
• 1 kolana powietrzno-spalinowego 90°
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego z wiatrochronem (dł. 1041 mm)
• 2 rozet (do ściany wewnętrznej i zewnętrznej)

2651277 420 zł

Element przyłączeniowy pionowy systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 do kotła
Element przyłączeniowy niezbędny do podłączenia kotłów CGG -1K, CGG -2 i CGG -2K 
do systemu powietrzno-spalinowego

2651236 168 zł

Element przyłączeniowy poziomy systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 do kotła
Element przyłączeniowy niezbędny do podłączenia kotłów CGG -1K, CGG -2 i CGG -2K 
do systemu powietrzno-spalinowego

2651237 168 zł

Element przyłączeniowy kotła do systemu rozdzielnego powietrznego Ø 80 
i spalinowego Ø 80

2651250 262 zł

Kolano 90° do systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 2651243 147 zł

Adapter przyłączeniowy powietrzno-spalinowy Ø 60/100 
do systemu powietrzno-spalinowego Ø 63/96 

2651684 262 zł

Systemy kominowe Ø 60/100 do gazowych kotłów ściennych: CGG-1K, CGG-2 i CGG-2K
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Technika grzewcza

Systemy powietrzno-spalinowe

Artykuł Nr art. Cena

Przewód powietrzno-spalinowy Ø 80/125
stal nierdzewna

długość 500 mm
długość 1000 mm

4651238
4651239

152 zł
220 zł

Przewód spalinowy Ø 80
stal nierdzewna

długość 500 mm
długość 1000 mm

4651502
4651503

65 zł
86 zł

Kolano wspornikowe 87°do przewodu spalinowego Ø 80
stal nierdzewna

4651513 147 zł

Kolano do przewodu spalinowego Ø 80
stal nierdzewna

Kolano do przewodu spalinowego Ø 80
stal nierdzewna

90°

45°

4651507

4651508

105 zł

94 zł

Kolano 45° do systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125
stal nierdzewna
(1 komplet = 2 sztuki)

4651242 294 zł

Kolano 90° do systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125
stal nierdzewna

4651243 184 zł

Pokrycie szachtu kominowego dla przewodu spalinowego Ø 80 
ze zintegrowanym doprowadzaniem powietrza i odprowadzaniem spalin
stal nierdzewna

4651511 136 zł

Trójnik rewizyjny do systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125 wraz z uszczelkami
stal nierdzewna

4651683 420 zł

Zestaw podłączeniowy do doprowadzania powietrza 
i odprowadzania spalin Ø 80/125 poziome przejście przez ścianę 
lub dach płaski, kolor biały, stal nierdzewna, składa się z:
• 1 kolana powietrzno-spalinowego 90°
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego z wiatrochronem
• 2 rozet (do ściany wewnętrznej i zewnętrznej)

4651277 472 zł

Element przyłączeniowy pionowy systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125 do kotła 
stal nierdzewna

Element przyłączeniowy niezbędny do podłączenia kotłów CGG-1K, CGG-2 i CGG-2K 
do systemu powietrzno-spalinowego

4651236 168 zł

Element przyłączeniowy poziomy systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125 do kotła 
stal nierdzewna

Element przyłączeniowy niezbędny do podłączenia kotłów CGG-1K, CGG-2 i CGG-2K
do systemu powietrzno-spalinowego

4651237 168 zł

Systemy kominowe Ø 80/125 ze stali nierdzewnej do gazowych kotłów ściennych: 
CGG-1K, CGG-2 i CGG-2K
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Systemy powietrzno-spalinowe

System Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych: COB (15-29 kW), CGB-K, CGS, CGW, CSZ i CGB
System Ø 110/160 do kotłów kondensacyjnych COB-40

Artykuł Nr art. Cena

Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Ø 80/125, do przeprowadzenia 
przez ścianę lub dach pochyły, kolor biały, składa się z:
• 1 redukcji przewodu powietrzno-spalinowego z Ø 60/100 na Ø 80/125
• 1 kolana rewizyjnego powietrzno-spalinowego
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego (dł. 1000 mm)
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego z wiatrochronem (dł. 1040 mm)
• 2 rozet (do ściany wewnętrznej i zewnętrznej)

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 2651495Z01 766 zł

Zestaw podłączeniowy Ø 80/125 lub Ø 110/160 do komina 
powietrzno-spalinowego (LAS), kolor biały, składa się z:
• 1 redukcji przewodu powietrzno-spalinowego z Ø 60/100 na Ø 80/125*
• 1 kolana rewizyjnego powietrzno-spalinowego
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego (dł. 500 mm)
• 1 rozety (do ściany wewnętrznej)

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB
COB-40

2651480Z01
2651555

650 zł
1 049 zł

Zestaw podłączeniowy pionowy, do doprowadzania powietrza 
i odprowadzania spalin Ø 80/125 lub Ø 110/160 przez dach pochyły 
lub płaski, składa się z:
• 1 redukcji przewodu powietrzno-spalinowego z Ø 60/100 na Ø 80/125*
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego (dł. 1250 mm) do montażu pionowego
• 1 rewizji przewodu powietrzno-spalinowego (dł. 250 mm)*
• 1 mocowania
• 1 obejmy
• 1 uniwersalnej ukośnej płyty do pokryć dachówkowych, dla dachu o nachy-

leniu od 25° do 45°, z adapterem do pionowego przewodu koncentrycznego

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB
kolor czarny

kolor czerwono-brunatny

COB-40 
kolor czarny

kolor czerwono-brunatny

2651474Z01
2651475Z01

2651538Z01
2651539Z01

1 070 zł
1 070 zł

1 311 zł
1 311 zł

Zestaw podłączeniowy koncentryczny do doprowadzania powietrza 
i odprowadzania spalin Ø 80/125, do zabudowy w szachcie, kolor biały, 
składa się z:
• 1 redukcji przewodu powietrzno-spalinowego z Ø 60/100 na Ø 80/125
• 1 kolana rewizyjnego powietrzno-spalinowego
• 1 białego przewodu powietrzno-spalinowego (dł. 500 mm)
• 1 rozety (do ściany wewnętrznej)
• 1 kolana wspornikowego powietrzno-spalinowego 87° z podporą
• 1 pokrywy szachtu kominowego ze zintegrowanym doprowadzaniem 

powietrza i odprowadzaniem spalin
• 4 przewodów powietrzno-spalinowych (dł. 2000 mm)

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 2651498Z01 2 449 zł

Zestaw podłączeniowy przewodu powietrzno-spalinowego do zabudowy 
szachtowej Ø 80/125 lub Ø 110/160, kolor biały, składa się z:
• 1 redukcji przewodu powietrzno-spalinowego z Ø 60/100 na Ø 80/125*
• 1 kolana rewizyjnego powietrzno-spalinowego
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego (dł. 500 mm)
• 1 rozety (do ściany wewnętrznej)
• 1 kolana wspornikowego spalinowego 87° z podporą
• 1 pokrywy szachtu kominowego ze zintegrowanym doprowadzaniem 

powietrza i odprowadzaniem spalin
• 4 elementów dystansowych (centrujących przewód spalinowy w szachcie)
• 4 przewodów spalinowych (dł. 2000 mm) do zabudowy szachtowej

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ i CGB
COB-40

2651497Z01
2651554Z01

1 337 zł
2 995 zł

* Element nie stanowi wyposażenia zestawu Ø 110/160 do kotłów kondensacyjnych COB-40

8 M

8 M



39Pakiety korzyści • Edycja 2012

Technika grzewcza

Systemy powietrzno-spalinowe

System Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych: COB (15-29 kW), CGB-K, CGS, CGW, CSZ i CGB
System Ø 110/160 do kotłów kondensacyjnych COB-40
(c.d.)

Artykuł Nr art. Cena

Zestaw podłączeniowy przewodu spalinowego Ø 80 lub Ø 110, 
do zabudowy w szachcie, składa się z:
• 1 redukcji przewodu powietrzno-spalinowego z Ø 60/100 na Ø 80/125 *
• 1 kolana spalinowego z rewizją 87°
• 1 mufy przesuwnej (dł. 200 mm)
• 1 przewodu spalinowego (dł. 500 mm)
• 1 rozety (do ściany wewnętrznej)
• 1 kolana wspornikowego spalinowego 87° z podporą
• 1 rewizji przewodu spalinowego (dł. 250 mm)
• 1 pokrywy szachtu kominowego ze zintegrowanym doprowadzaniem powietrza 

i odprowadzaniem spalin
• 4 elementów dystansowych (centrujących przewód spalinowy w szachcie)
• 4 przewodów spalinowych (dł. 2000 mm) do zabudowy szachtowej

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB
COB-40

2651520Z01 
2651572Z01

1 573 zł
2 397 zł

Zestaw z przewodem spalinowym elastycznym Ø 80 lub Ø 110, 
do zabudowy szachtowej z pokrywą szybu, składa się z:
• 1 redukcji przewodu powietrzno-spalinowego z Ø 60/100 na Ø 80/125*
• 1 elastycznego przewodu (dł. 12 m)
• 1 mocowania do przewodu elastycznego z pierścieniem zaciskowym
• 1 pokrywy szachtu kominowego ze zintegrowanym doprowadzaniem powietrza 

i odprowadzaniem spalin
• 1 kolana wspornikowego spalinowego 87° z podporą
• 4 elementów dystansowych 

(centrujących elastyczny przewód spalinowy w szachcie)

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB
COB-40

2651574Z01
2651714Z01

3 116 zł
3 671 zł

Zestaw do doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin przewodem 
powietrzno-spalinowym 
Ø 80/125 zamontowanym na elewacji (ścianie zewnętrznej), kolor biały, 
składa się z:
• 1 kolana powietrzno-spalinowego z rewizją 87°
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego (dł. 500 mm)
• 1 przewodu powietrzno-spalinowego (dł. 1000 mm) 

(stal nierdzewna-polipropylen), element zewnętrzny
• 1 koncentrycznego przejścia przez ścianę
• 1 rozety (do ściany wewnętrznej)
• 1 zewnętrznej konsoli ściennej do podstawy komina Ø 80/125 

(stal nierdzewna-polipropylen), element zewnętrzny
• 1 koncentrycznego zakończenia komina zewnętrznego z obejmą mocującą

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 2651501Z01 3 231 zł

Redukcja przewodu powietrzno-spalinowego z Ø 60/100 na Ø 80/125

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 2651733 152 zł

Adapter przyłączeniowy kotła do systemu rozdzielnego: 
powietrznego Ø 80 lub Ø 110 i spalinowego Ø 80 lub Ø 110
(do kotłów kondensacyjnych CGB o mocy do 24 KW niezbędna jest redukcja: 
nr art. 2651733)

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB
COB-40

2651487
2651553

195 zł
367 zł

* Element nie stanowi wyposażenia zestawu Ø 110/160 do kotłów kondensacyjnych COB-40

8,5 M

12 M
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Technika grzewcza

Systemy powietrzno-spalinowe

Artykuł Nr art. Cena

Przewód powietrzno-spalinowy Ø 80/125 lub Ø 110/160 kolor biały

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB

COB-40

długość:
   500 mm
1000 mm
2000 mm

długość:
  500 mm
1000 mm
2000 mm

2651466
2651467
2651469

2651540
2651541
2651542

177 zł
285 zł
509 zł

231 zł
336 zł
598 zł

Kolano do przewodu powietrzno-spalinowego Ø 80/125 lub Ø 110/160 kolor biały 
(kolano 45°: 1 kpl. = 2 szt.) 

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB:

COB-40: 

 kolano 45° 
kolano 90°

kolano 45° 
kolano 90°
kolano 15°
kolano 30°

2651472
2651471

2651545
2651554
2651759
2651760

328 zł
195 zł

315 zł
385 zł
168 zł
168 zł

Pokrywa szachtu kominowego Ø 80 lub Ø 110 ze zintegrowanym 
doprowadzaniem powietrza i odprowadzaniem spalin 
(płyta mocująca 30 cm x 30 cm)

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB
COB-40

2651511
2651559

385 zł
423 zł

Kolano powietrzno-spalinowe z rewizją 87°Ø 80/125 kolor biały

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 2651489 372 zł

Kolano wspornikowe spalinowe 87° Ø 80 lub Ø 110, z podporą

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB
COB-40

2651513
2651568

106 zł
238 zł

Kolano wspornikowe powietrzno-spalinowe 87° Ø 80/125, z podporą

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 2651800 582 zł

Przewód spalinowy Ø 80 lub Ø 110 do zabudowy w szachcie

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB

COB-40 

 długość:   
500 mm

1000 mm
2000 mm

długość:  
500 mm

1000 mm
2000 mm

2651502
2651503
2651504

2651668
2651669
2651670

65 zł
86 zł

113 zł

63 zł
84 zł

198 zł

System Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych: COB (15-29 kW), CGB-K, CGS, CGW, CSZ i CGB
System Ø 110/160 do kotłów kondensacyjnych COB-40
(c.d.)

* Element nie stanowi wyposażenia zestawu Ø 110/160 do kotłów kondensacyjnych COB-40
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Systemy powietrzno-spalinowe

Artykuł Nr art. Cena

Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy 87° Ø 110/160 kolor biały

COB-40 2651543 629 zł

Kolano do przewodu spalinowego 15° Ø 80 lub Ø 110

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 
COB-40

2651505
2651690

47 zł
63 zł

Kolano do przewodu spalinowego 30° Ø 80 lub Ø 110

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 
COB-40

2651506
2651691

47 zł
63 zł

Kolano do przewodu spalinowego 45°Ø 80 lub Ø 110

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 
COB-40

2651507
2651692

47 zł
63 zł

Kolano do przewodu spalinowego 90° Ø 80 lub Ø 110

COB (15-29) CGB-K, CGS, CGW, CSZ, CGB 
COB-40

2651508
2651693

47 zł
71 zł

System Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych: COB (15-29 kW), CGB-K, CGS, CGW, CSZ i CGB
System Ø 110/160 do kotłów kondensacyjnych COB-40
(c.d.)

* Element nie stanowi wyposażenia zestawu Ø 110/160 do kotłów kondensacyjnych COB-40
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Płaskie kolektory słoneczne

* Pakiet akcesoriów solarnych
- zestaw montażowy do montażu na dachówkach, 

w połaci dachu lub na powierzchni płaskiej
- solarna grupa pompowa nr 10
- zestaw przyłączeniowy do instalacji solarnej
- kompensatory do połączenia kolektorów
- solarne naczynie wzbiorcze o poj. 18 lub 25 litrów
- płyn obiegowy ANRO w ilości 20 lub 30 kg
- zestaw przyłączy elastycznych
- odpowietrznik mechaniczny instalacji solarnej

1) 2 płaskie kolektory słoneczne CFK-1
• 2 kolektory słoneczne CFK-1 
• pakiet akcesoriów solarnych – montaż na dachówkach*

Cena od 6 677 zł 1)

Płaskie kolektory słoneczne CFK-1
Biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2 lub SEM-1

Skład pakietów: 

• 2, 3 lub 4 płaskie kolektory słoneczne CFK-1
- budowa harfowa
- wysoka absorpcja energii słonecznej
- konstrukcja oparta na stabilnej, tłoczonej, głęboko profi lowanej wannie aluminiowej
- odporność na warunki atmosferyczne
- aluminiowy absorber z wysokoselektywnym pokryciem TINOX
- pryzmatyczna, wytrzymała hartowana szyba (o grubości 3 mm) 
- wieloletnia szczelność kolektora zapewniona przez samowulkanizującą się uszczelkę 

EPDM zastosowaną między szybą, a aluminiową ramą kolektora zaciśniętą siłą 200 ton
- obustronna możliwość podłączeń hydraulicznych
- montaż zarówno na dachach skośnych, płaskich jak i elewacjach
- krótki czas montażu dzięki kompletnie przygotowanym zestawom montażowym
- powierzchnia brutto / absorbera: 2,3 m3 / 2,0 m3

- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł”
- 5 lat gwarancji

• Pakiet akcesoriów solarnych*

Cena od 11 654 zł 2)

Opcjonalnie:

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

• Regulacje solarne:
- SM1
- SM1 + BM-Solar
- SM2

1) 2 płaskie kolektory słoneczne CFK-1
• 2 kolektory słoneczne CFK-1
• biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2-300
• regulacja SM1 
• pakiet akcesoriów solarnych – montaż na dachówkach*
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Płaskie kolektory słoneczne

Liczba kolektorów Regulacja Typ montażu
Bez 

zasobnika c.w.u.

Z zasobnikiem solarnym

SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

2 kolektory
CFK-1

Bez regulatora solarnego

Na dachówkach * 6 677 zł 10 280 zł 11 654 zł nie dotyczy7700778N01 7700778N02 7700778N03

W połaci dachu 7 631 zł 11 235 zł 12 504 zł nie dotyczy7700778W01 7700778W02 7700778W03

Powierzchnia płaska 7 527 zł 11 235 zł 12 609 zł nie dotyczy7700778P01 7700778P02 7700778P03

Regulacja 
SM1**

Na dachówkach * 7 207 zł 10 810 zł 12 079 zł nie dotyczy7700778N04 7700778N05 7700778N06

W połaci dachu 8 056 zł 11 654 zł 13 034 zł nie dotyczy7700778W04 7700778W05 7700778W06

Powierzchnia płaska 7 946 zł 11 654 zł 13 034 zł nie dotyczy7700778P04 7700778P05 7700778P06

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na dachówkach * 7 527 zł 11 125 zł 12 504 zł nie dotyczy7700778N07 7700778N08 7700778N09

W połaci dachu 8 371 zł 11 974 zł 13 354 zł nie dotyczy7700778W07 7700778W08 7700778W09

Powierzchnia płaska 8 371 zł 12 079 zł 13 459 zł nie dotyczy7700778P07 7700778P08 7700778P09

Regulacja 
SM2**

Na dachówkach * 7 841 zł 11 444 zł 12 824 zł nie dotyczy7700778N10 7700778N11 7700778N12

W połaci dachu 8 691 zł 12 294 zł 13 668 zł nie dotyczy7700778W10 7700778W11 7700778W12

Powierzchnia płaska 8 691 zł 12 399 zł 13 773 zł nie dotyczy7700778P10 7700778P11 7700778P12

3 kolektory
CFK-1

Bez regulatora solarnego

Na dachówkach * 9 221 zł 12 824 zł 14 198 zł nie dotyczy7700778N13 7700778N14 7700778N15

W połaci dachu 10 385 zł 12 939 zł 15 362 zł nie dotyczy7700778W13 7700778W14 7700778W15

Powierzchnia płaska 10 280 zł 13 988 zł 15 362 zł nie dotyczy7700778P13 7700778P14 7700778P15

Regulacja 
SM1**

Na dachówkach * 9 750 zł 13 354 zł 14 623 zł nie dotyczy7700778N16 7700778N17 7700778N18

W połaci dachu 10 810 zł 14 413 zł 15 787 zł nie dotyczy7700778W16 7700778W17 7700778W18

Powierzchnia płaska 10 710 zł 14 413 zł 15 787 zł nie dotyczy7700778P16 7700778P17 7700778P18

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na dachówkach * 10 065 zł 13 668 zł 15 048 zł nie dotyczy7700778N19 7700778N20 7700778N21

W połaci dachu 11 125 zł 14 728 zł 16 107 zł nie dotyczy7700778W19 7700778W20 7700778W21

Powierzchnia płaska 11 125 zł 14 728 zł 16 212 zł nie dotyczy7700778P19 7700778P20 7700778P21

Regulacja 
SM2**

Na dachówkach * 10 385 zł 13 988 zł 15 362 zł nie dotyczy7700778N22 7700778N23 7700778N24

W połaci dachu 11 444 zł 15 048 zł 16 422 zł nie dotyczy7700778W22 7700778W23 7700778W24

Powierzchnia płaska 11 444 zł 15 048 zł 16 422 zł nie dotyczy7700778P22 7700778P23 7700778P24

4 kolektory
CFK-1

Bez regulatora solarnego

Na dachówkach * 11 654 zł nie dotyczy nie dotyczy 17 906 zł
7700778N25 7700778N26

W połaci dachu 12 824 zł nie dotyczy nie dotyczy 19 071 zł
7700778W25 7700778W26

Powierzchnia płaska 13 563 zł nie dotyczy nie dotyczy 18 651 zł
7700778P25 7700778P26

Regulacja SM1**

Na dachówkach * 12 184 zł nie dotyczy nie dotyczy 18 331 zł
7700778N27 7700778N28

W połaci dachu 13 243 zł nie dotyczy nie dotyczy 19 495 zł
7700778W27 7700778W28

Powierzchnia płaska 14 093 zł nie dotyczy nie dotyczy 19 181 zł
7700778P27 7700778P28

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na dachówkach * 12 504 zł nie dotyczy nie dotyczy 18 756 zł
7700778N29 7700778N30

W połaci dachu 13 563 zł nie dotyczy nie dotyczy 19 815 zł
7700778W29 7700778W30

Powierzchnia płaska 14 413 zł nie dotyczy nie dotyczy 19 495 zł
7700778P29 7700778P30

Regulacja SM2**

Na dachówkach * 12 824 zł nie dotyczy nie dotyczy 19 071 zł
7700778N31 7700778N32

W połaci dachu 13 883 zł nie dotyczy nie dotyczy 20 130 zł
7700778W31 7700778W32

Powierzchnia płaska 14 728 zł nie dotyczy nie dotyczy 19 815 zł
7700778P31 7700778P32

 * Pakiety solarne mogą zawierać zestawy montażowe na blachodachówce – za dodatkową dopłatą 315 zł do ceny pakietu z zestawem montażowym na dachówkach 
(nr pakietu z zestawem montażowym na blachodachówce jest taki sam jak pakietu z zestawem montażowym na dachówkach + słowo BLACHA na końcu indeksu, 
np. 7700778N01BLACHA).

** Moduł solarny SM1 i SM2 wymaga współpracy z modułem obsługowym BM lub BM-Solar

2 kolektory

3 kolektory

4 kolektory

zasobnika c.w.u.

Z zasobnikiem solarnym

SEM-2-300
Bez 



44 Pakiety korzyści • Edycja 2012

Technika grzewcza

Płaskie kolektory słoneczne

1) 2 płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1
• 2 kolektory słoneczne TopSon F3-1 
• pakiet akcesoriów solarnych – montaż na dachówkach*

Cena od 8 103 zł 1)

Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1
Biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2 lub SEM-1

Skład pakietów: 

• 2, 3 lub 4 płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1
- budowa meandryczna
- efektywna praca już przy minimalnym natężeniu promieniowania
- konstrukcja oparta na stabilnej, tłoczonej, głęboko profi lowanej wannie aluminiowej
- odporność na warunki atmosferyczne
- aluminiowy absorber z wysokoselektywnym pokryciem TINOX
- pryzmatyczna, wytrzymała, hartowana szyba (o grubości 3,2 mm) 
- wieloletnia szczelność kolektora zapewniona przez samowulkanizującą się uszczelkę 

EPDM zastosowaną między szybą, a aluminiową ramą kolektora zaciśniętą siłą 200 ton
- dodatkowa izolacja boczna
- obustronna możliwość podłączeń hydraulicznych
- montaż zarówno na dachach skośnych, płaskich jak i elewacjach
- krótki czas montażu dzięki kompletnie przygotowanym zestawom montażowym
- powierzchnia brutto / absorbera: 2,3 m3 / 2,0 m3

- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł”
- 5 lat gwarancji

• Pakiet akcesoriów solarnych*

Cena od 12 750 zł 2)

Opcjonalnie:

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

• Regulacje solarne:
- SM1
- SM1 + BM-Solar
- SM2

1) 2 płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1
• 2 kolektory słoneczne TopSon F3-1
• biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2-300
• regulacja SM1 
• pakiet akcesoriów solarnych – montaż na dachówkach*

Najwyższe parametry kolektora TopSon F3 zostały potwierdzone jedną z czołowych 
ocen w niezależnym niemieckim teście konsumenckim „Stiftung Warentest”.

* Pakiet akcesoriów solarnych
- zestaw montażowy do montażu na dachówkach, 

w połaci dachu lub na powierzchni płaskiej
- solarna grupa pompowa nr 10
- zestaw przyłączeniowy do instalacji solarnej
- kompensatory do połączenia kolektorów
- solarne naczynie wzbiorcze o poj. 18 lub 25 litrów
- płyn obiegowy ANRO w ilości 20 lub 30 kg
- zestaw przyłączy elastycznych
- odpowietrznik mechaniczny instalacji solarnej
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Płaskie kolektory słoneczne

Liczba kolektorów Regulacja Typ montażu
Bez

zasobnika c.w.u

Z zasobnikiem solarnym

SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

2 kolektory
TopSon F3-1

Bez regulatora solarnego

Na dachówkach * 8 103 zł 12 320 zł 13 726 zł nie dotyczy
7700971N01 7700971N02 7700971N03

W połaci dachu 9 619 zł 13 721 zł 15 126 zł nie dotyczy
7700971W01 7700971W02 7700971W03

Powierzchnia płaska 9 184 zł 13 291 zł 14 696 zł nie dotyczy
7700971P01 7700971P02 7700971P03

Regulacja 
SM1**

Na dachówkach * 8 539 zł 12 750 zł 14 156 zł nie dotyczy
7700971N04 7700971N05 7700971N06

W połaci dachu 10 049 zł 14 156 zł 15 562 zł nie dotyczy
7700971W04 7700971W05 7700971W06

Powierzchnia płaska 9 619 zł 13 721 zł 15 237 zł nie dotyczy
7700971P04 7700971P05 7700971P06

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na dachówkach * 8 864 zł 13 076 zł 14 481 zł nie dotyczy
7700971N07 7700971N08 7700971N09

W połaci dachu 10 375 zł 14 586 zł 15 992 zł nie dotyczy
7700971W07 7700971W08 7700971W09

Powierzchnia płaska 9 944 zł 14 156 zł 15 562 zł nie dotyczy
7700971P07 7700971P08 7700971P09

Regulacja 
SM2**

Na dachówkach * 9 184 zł 13 401 zł 14 806 zł nie dotyczy
7700971N10 7700971N11 7700971N12

W połaci dachu 10 700 zł 14 806 zł 16 207 zł nie dotyczy
7700971W10 7700971W11 7700971W12

Powierzchnia płaska 10 264 zł 14 371 zł 15 887 zł nie dotyczy
7700971P10 7700971P11 7700971P12

3 kolektory
TopSon F3-1

Bez regulatora solarnego

Na dachówkach * 11 455 zł 15 562 zł 16 967 zł nie dotyczy
7700971N13 7700971N14 7700971N15

W połaci dachu 13 186 zł 17 397 zł 18 803 zł nie dotyczy
7700971W13 7700971W14 7700971W15

Powierzchnia płaska 12 646 zł 16 747 zł 18 153 zł nie dotyczy
7700971P13 7700971P14 7700971P15

Regulacja 
SM1**

Na dachówkach * 11 885 zł 16 102 zł 17 508 zł nie dotyczy
7700971N16 7700971N17 7700971N18

W połaci dachu 13 616 zł 17 828 zł 19 233 zł nie dotyczy
7700971W16 7700971W17 7700971W18

Powierzchnia płaska 13 076 zł 17 182 zł 18 588 zł nie dotyczy
7700971P16 7700971P17 7700971P18

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na dachówkach * 12 210 zł 16 427 zł 17 828 zł nie dotyczy
7700971N19 7700971N20 7700971N21

W połaci dachu 14 046 zł 18 153 zł 19 558 zł nie dotyczy
7700971W19 7700971W20 7700971W21

Powierzchnia płaska 13 401 zł 17 613 zł 19 018 zł nie dotyczy
7700971P19 7700971P20 7700971P21

Regulacja
SM2**

Na dachówkach * 12 535 zł 16 747 zł 18 153 zł nie dotyczy
7700971N22 7700971N23 7700971N24

W połaci dachu 14 266 zł 18 478 zł 19 884 zł nie dotyczy
7700971W22 7700971W23 7700971W24

Powierzchnia płaska 13 721 zł 17 828 zł 19 343 zł nie dotyczy
7700971P22 7700971P23 7700971P24

4 kolektory
TopSon F3-1

Bez regulatora solarnego

Na dachówkach * 14 586 zł nie dotyczy nie dotyczy 21 504 zł
7700971N25 7700971N26

W połaci dachu 16 642 zł nie dotyczy nie dotyczy 23 555 zł
7700971W25 7700971W26

Powierzchnia płaska 17 397 zł nie dotyczy nie dotyczy 22 910 zł
7700971P25 7700971P26

Regulacja 
SM1**

Na dachówkach * 15 022 zł nie dotyczy nie dotyczy 21 934 zł
7700971N27 7700971N28

W połaci dachu 17 072 zł nie dotyczy nie dotyczy 23 990 zł
7700971W27 7700971W28

Powierzchnia płaska 17 828 zł nie dotyczy nie dotyczy 23 340 zł
77700971P27 7700971P28

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na dachówkach * 15 347 zł nie dotyczy nie dotyczy 22 260 zł
7700971N29 7700971N30

W połaci dachu 17 508 zł nie dotyczy nie dotyczy 24 310 zł
7700971W29 7700971W30

Powierzchnia płaska 18 153 zł nie dotyczy nie dotyczy 23 770 zł
7700971P29 7700971P30

Regulacja 
SM2**

Na dachówkach * 15 667 zł nie dotyczy nie dotyczy 22 585 zł
7700971N31 7700971N32

W połaci dachu 17 723 zł nie dotyczy nie dotyczy 24 636 zł
7700971W31 7700971W32

Powierzchnia płaska 18 478 zł nie dotyczy nie dotyczy 23 990 zł
7700971P31 7700971P32

 * Pakiety solarne mogą zawierać zestawy montażowe na blachodachówce – za dodatkową dopłatą 315 zł do ceny pakietu z zestawem montażowym na dachówkach 
(nr pakietu z zestawem montażowym na blachodachówce jest taki sam jak pakietu z zestawem montażowym na dachówkach + słowo BLACHA na końcu indeksu, 
np. 7700971N131BLACHA).

** Moduł solarny SM1 i SM2 wymaga współpracy z modułem obsługowym BM lub BM-Solar

2 kolektory

3 kolektory

4 kolektory

Z zasobnikiem solarnym

SEM-2-300
Bez
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Próżniowe, rurowe kolektory słoneczne

1) 2 próżniowe kolektory rurowe CRK-12
• 2 kolektory słoneczne CRK-12 
• pakiet akcesoriów solarnych – montaż na dachówkach*

Cena od 13 637 zł 1)

Próżniowe, rurowe kolektory słoneczne CRK-12
Biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2 lub SEM-1

Skład pakietów: 

• 2, 3 lub 4 próżniowe kolektory rurowe CRK-12
- efektywna praca już przy minimalnym natężeniu promieniowania
- zastosowana próżnia stanowi doskonały izolator podczas pracy w okresach przejściowych
- zwierciadło w dolnej części kolektora zwiększające pole wymiany ciepła
- zminimalizowane straty ciepła do otoczenia
- łatwy montaż: ciężar tylko 37 kg, kolektor jest wstępnie zmontowany i gotowy do podłączenia
- możliwy montaż na dachach skośnych i powierzchniach płaskich
- możliwość wymiany poszczególnych rur próżniowych podczas pracy, bez opróżniania 

kolektora (tzw. „suche połączenie”)
- maksymalna temperatura pracy 272°C
- ciśnienie robocze do 10 bar
- powierzchnia brutto / absorbera: 2,28 m3 / 2,0 m3

- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł”
- 5 lat gwarancji

• Pakiet akcesoriów solarnych*

Cena od 17 675 zł 2)

Opcjonalnie:

• Solarny zasobnik c.w.u. SEM-2 (poj. 300 i 400 litrów) lub SEM-1 (poj. 500 litrów)
- stalowy, podwójnie emaliowany, biwalentny zasobnik c.w.u. 
- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej
- krótki czas podgrzewu i duża wydajność c.w.u.
- możliwość montażu dodatkowej grzałki elektrycznej (2,0-6,0 kW)
- możliwość montażu gotowej solarnej grupy pompowej (SEM-2)

• Regulacje solarne:
- SM1
- SM1 + BM-Solar
- SM2 1) 2 próżniowe kolektory rurowe CRK-12

• 2 kolektory słoneczne CRK-12
• biwalentny zasobnik c.w.u. SEM-2-300
• regulacja SM1 
• pakiet akcesoriów solarnych – montaż na dachówkach*

* Pakiet akcesoriów solarnych
- zestaw montażowy do montażu na dachówkach, 

w połaci dachu lub na powierzchni płaskiej
- solarna grupa pompowa nr 10
- zestaw przyłączeniowy do instalacji solarnej
- solarne naczynie wzbiorcze o poj. 35, 50 lub 80 litrów
- płyn obiegowy ANRO-LS w ilości 30 lub 40 kg
- odpowietrznik mechaniczny instalacji solarnej
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Próżniowe, rurowe kolektory słoneczne

Liczba kolektorów Regulacja Typ montażu Bez zasobnika c.w.u.

Z zasobnikiem solarnym

SEM-2-300 SEM-2-400 SEM-1-500

2 kolektory
CRK-12

Bez regulatora solarnego

Na blachodachówce 13 637 zł 17 308 zł 18 462 zł nie dotyczy
2483563B01 2483563B02 2483563B03

Na dachówkach 14 266 zł 18 252 zł 19 406 zł nie dotyczy
2483563N01 2483563N02 2483563N03

Powierzchnia płaska 14 476 zł 18 148 zł 19 301 zł nie dotyczy
2483563P01 2483563P02 2483563P03

Regulacja 
SM1*

Na blachodachówce 14 004 zł 17 675 zł 18 829 zł nie dotyczy
2483563B04 2483563B05 2483563B06

Na dachówkach 14 633 zł 18 620 zł 19 773 zł nie dotyczy
2483563N04 2483563N05 2483563N06

Powierzchnia płaska 14 843 zł 18 515 zł 19 669 zł nie dotyczy
2483563P04 2483563P05 2483563P06

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na blachodachówce 14 371 zł 18 043 zł 19 197 zł nie dotyczy
2483563B07 2483563B08 2483563B09

Na dachówkach 15 001 zł 18 987 zł 20 141 zł nie dotyczy
2483563N07 2483563N08 2483563N09

Powierzchnia płaska 15 210 zł 18 882 zł 20 036 zł nie dotyczy
2483563P07 2483563P08 2483563P09

Regulacja 
SM2*

Na blachodachówce 14 633 zł 18 305 zł 19 459 zł nie dotyczy
2483563B10 2483563B11 2483563B12

Na dachówkach 15 263 zł 19 249 zł 20 403 zł nie dotyczy
2483563N10 2483563N11 2483563N12

Powierzchnia płaska 15 473 zł 19 144 zł 20 298 zł nie dotyczy
2483563P10 2483563P11 2483563P12

3 kolektory
CRK-12

Bez regulatora solarnego

Na blachodachówce 19 616 zł 23 707 zł 24 756 zł nie dotyczy
2483563B13 2483563B14 2483563B15

Na dachówkach 20 455 zł 25 071 zł 26 120 zł nie dotyczy
2483563N13 2483563N14 2483563N15

Powierzchnia płaska 20 927 zł 25 018 zł 26 067 zł nie dotyczy
2483563P13 2483563P14 2483563P15

Regulacja 
SM1*

Na blachodachówce 19 983 zł 24 074 zł 25 123 zł nie dotyczy
2483563B16 2483563B17 2483563B18

Na dachówkach 20 822 zł 25 438 zł 26 487 zł nie dotyczy
2483563N16 2483563N17 2483563N18

Powierzchnia płaska 21 294 zł 25 386 zł 26 435 zł nie dotyczy
2483563P16 2483563P17 2483563P18

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na blachodachówce 20 350 zł 24 441 zł 25 490 zł nie dotyczy
2483563B19 2483563B20 2483563B21

Na dachówkach 21 190 zł 25 805 zł 26 854 zł nie dotyczy
2483563N19 2483563N20 2483563N21

Powierzchnia płaska 21 662 zł 25 753 zł 26 802 zł nie dotyczy
2483563P19 2483563P20 2483563P21

Regulacja 
SM2*

Na blachodachówce 20 613 zł 24 704 zł 25 753 zł nie dotyczy
2483563B22 2483563B23 2483563B24

Na dachówkach 21 452 zł 26 067 zł 27 116 zł nie dotyczy
2483563N22 2483563N23 2483563N24

Powierzchnia płaska 21 924 zł 26 015 zł 27 064 zł nie dotyczy
2483563P22 2483563P23 2483563P24

4 kolektory
CRK-12

Bez regulatora solarnego

Na blachodachówce 26 644 zł nie dotyczy 31 260 zł 32 309 zł
2483563B25 2483563B26 2483563B27

Na dachówkach 27 484 zł nie dotyczy 32 519 zł 33 568 zł
2483563N25 2483563N26 2483563N27

Powierzchnia płaska 26 539 zł nie dotyczy 31 994 zł 33 043 zł
2483563P25 2483563P26 2483563P27

Regulacja 
SM1*

Na blachodachówce 27 011 zł nie dotyczy 31 627 zł 32 676 zł
2483563B28 2483563B29 2483563B30

Na dachówkach 27 851 zł nie dotyczy 32 886 zł 33 935 zł
2483563N28 2483563N29 2483563N30

Powierzchnia płaska 26 907 zł nie dotyczy 32 361 zł 33 410 zł
2483563P28 2483563P29 2483563P30

Regulacja 
SM1+BM-Solar

Na blachodachówce 27 379 zł nie dotyczy 31 994 zł 33 043 zł
2483563B31 2483563B32 2483563B33

Na dachówkach 28 218 zł nie dotyczy 33 253 zł 34 302 zł
2483563N31 2483563N32 2483563N33

Powierzchnia płaska 27 274 zł nie dotyczy 32 728 zł 33 777 zł
2483563P31 2483563P32 2483563P33

Regulacja 
SM2*

Na blachodachówce 27 641 zł nie dotyczy 32 256 zł 33 305 zł
2483563B34 2483563B35 2483563B36

Na dachówkach 28 480 zł nie dotyczy 33 515 zł 34 564 zł
2483563N34 2483563N35 2483563N36

Powierzchnia płaska 27 536 zł nie dotyczy 32 991 zł 34 040 zł
2483563P34 2483563P35 2483563P36

* Moduł solarny SM1 i SM2 wymaga współpracy z modułem obsługowym BM lub BM-Solar

2 kolektory

3 kolektory

4 kolektory

Bez zasobnika c.w.u. SEM-2-300

Z zasobnikiem solarnym

SEM-2-300SEM-2-300
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Pakiety solarne do przygotowania c.w.u. i wspomagania instalacji c.o.
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Schemat podłączeniowy zasobnika buforowego BSP 
do kotła i pola kolektorowego 
(przykład):

 1 Pole kolektorowe
 2 Odpowietrznik mechaniczny
 3 Czujnik kolektora
 4 Regulacja solarna SM1+BM-Solar 
 5 Solarna grupa pompowa Nr 10
 6 Czujnik zasobnika (obieg solarny)
 7 Zasobnik BSP
 8 Stacja przygotowania c.w.u.
 9 Zestaw regulacyjny SRTA do podwyższania 
  temperatury powrotu instalacji c.o. 
 10 Czujnik zasobnika 
  (układu podwyższania temp. powrotu instalacji c.o.)
 11 Zawór 3-drogowy z siłownikiem 
  (układu podwyższania temp. powrotu instalacji c.o.)
 12 Czujnik temperatury powrotu obiegu c.o. 
  (układu podwyższania temp. powrotu instalacji c.o.)
 13 Czujnik zasobnika (obieg kotłowy)
 14 Kocioł

Skład pakietu: 

Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1
Warstwowy zasobnik buforowy BSP-800

• 5 wysokowydajnych kolektorów słonecznych TopSon F3-1
- konstrukcja oparta na stabilnej, tłoczonej, głęboko profi lowanej wannie aluminiowej
- aluminiowy absorber z wysokoselektywnym pokryciem TINOX
- pryzmatyczna, wytrzymała, hartowana szyba (o grubości 3,2 mm) 
- wieloletnia szczelność kolektora zapewniona przez samowulkanizującą się uszczelkę EPDM 

zastosowaną między szybą, a aluminiową ramą kolektora zaciśniętą siłą 200 ton
- obustronna możliwość podłączeń hydraulicznych
- montaż zarówno na dachach skośnych, płaskich jak i elewacjach
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł”
- 5 lat gwarancji

• Regulacja solarna SM1+BM-Solar

• Pakiet akcesoriów solarnych
- zestaw montażowy do montażu na dachówkach, blachodachówkach, 

w połaci dachu lub na powierzchni płaskiej
- solarna grupa pompowa nr 10
- zestaw regulacyjny do podwyższania temperatury powrotu instalacji c.o. SRTA
- zestaw przyłączeniowy do instalacji solarnej
- kompensatory do połączenia kolektorów
- solarne naczynie wzbiorcze o poj. 35 litrów
- płyn obiegowy ANRO w ilości 30 kg
- odpowietrznik mechaniczny instalacji solarnej

• Warstwowy zasobnik buforowy BSP-800
- nowoczesny wielofunkcyjny, stalowy bufor grzewczy z możliwością współpracy 

z trzema różnym źródłami ciepła oraz zasilania różnych obiegów grzewczych i c.w.u. 
z trzema przegrodami wewnętrznymi i wspawaną wężownicą

- zbiornik – bufor jako element zamkniętych systemów grzewczych nie posiada 
ochrony antykorozyjnej gdyż pozbawiony jest kontaktu z tlenem

Cena od 35 613 zł 1)

1)  Kolektory słoneczne TopSon F3-1 
   (nr kat. 7700971N40)

• 5 płaskich kolektorów słonecznych TopSon F3-1
• warstwowy zasobnik buforowy BSP-800
• regulacja SM1 + BM-Solar
• pakiet akcesoriów solarnych z zestawem montażowym na dachówkach

Najwyższe parametry kolektora TopSon F3 zostały potwierdzone jedną z czołowych 
ocen w niezależnym niemieckim teście konsumenckim „Stiftung Warentest”.



Cena od 53 200 zł 1)

1)  Kolektory słoneczne CRK-12 
   (nr kat. 2483563B38)

• 5 próżniowych kolektorów słonecznych CRK-12
• warstwowy zasobnik buforowy BSP-800
• regulacja SM1 + BM-Solar
• pakiet akcesoriów solarnych z zestawem montażowym 

na blachodachówkach
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Pakiety solarne do przygotowania c.w.u. i wspomagania instalacji c.o.
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Schemat podłączeniowy zasobnika buforowego BSP 
do kotła i pola kolektorowego 
(przykład):

 1  Pole kolektorowe
 2 Odpowietrznik mechaniczny
 3 Czujnik kolektora
 4 Regulacja solarna SM1+BM-Solar 
 5 Solarna grupa pompowa nr 10
 6 Czujnik zasobnika (obieg solarny)
 7  Zasobnik BSP
 8 Stacja przygotowania c.w.u.
 9 Zestaw regulacyjny SRTA do podwyższania 
  temperatury powrotu instalacji c.o. 
 10 Czujnik zasobnika 
  (układu podwyższania temp. powrotu instalacji c.o.)
 11 Zawór 3-drogowy z siłownikiem 
  (układu podwyższania temp. powrotu instalacji c.o.)
 12 Czujnik temperatury powrotu obiegu c.o. 
  (układu podwyższania tem. powrotu instalacji c.o.)
 13 Czujnik zasobnika (obieg kotłowy)
 14 Kocioł

Próżniowe, rurowe kolektory słoneczne CRK-12
Warstwowy zasobnik buforowy BSP-800

• 5 próżniowych kolektorów rurowych CRK-12
- zastosowana próżnia stanowi doskonały izolator podczas pracy w okresach przejściowych
- zwierciadło w dolnej części kolektora zwiększające pole wymiany ciepła
- łatwy montaż: ciężar tylko 37 kg, kolektor jest wstępnie zmontowany i gotowy do podłączenia
- możliwy montaż na dachach skośnych i powierzchniach płaskich
- możliwość wymiany poszczególnych rur próżniowych podczas pracy, 

bez opróżniania kolektora (tzw. „suche połączenie”)
- znak ochrony środowiska „Błękitny Anioł”
- 5 lat gwarancji

• Regulacja solarna SM1+BM-Solar

• Pakiet akcesoriów solarnych
- zestaw montażowy do montażu na dachówkach, blachodachówkach 

lub na powierzchni płaskiej
- solarna grupa pompowa nr 10
- zestaw przyłączeniowy do instalacji solarnej
- solarne naczynie wzbiorcze o poj. 80 litrów
- płyn obiegowy ANRO-LS w ilości 30 kg
- odpowietrznik mechaniczny instalacji solarnej

• Warstwowy zasobnik buforowy BSP-800
- nowoczesny wielofunkcyjny, stalowy bufor grzewczy z możliwością współpracy 

z trzema różnym źródłami ciepła oraz zasilania różnych obiegów grzewczych i c.w.u. 
z trzema przegrodami wewnętrznymi i wspawaną wężownicą

- zbiornik – bufor jako element zamkniętych systemów grzewczych nie posiada 
ochrony antykorozyjnej gdyż pozbawiony jest kontaktu z tlenem

Skład pakietu: 
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Kolektor basenowy

Artykuł

1 basenowy kolektor słoneczny z pakietem akcesoriów 2 119 zł
2482929E01

2 basenowe kolektory słoneczne z pakietem akcesoriów 3 451 zł
2482930E02

3 basenowe kolektory słoneczne z pakietem akcesoriów 4 956 zł
2482931E03

Dane techniczne

Długość x szerokość mm 3230

Podłączenie mufy mm 50

Temperatura robocza °C 5-90

Dopuszczalne nadciśnienie robocze (20 °C/80°C) bar 25/8

Strata ciśnienia mbar 2

Powierzchnia kolektora m² 3,5

Pojemność kolektora l 12

Ciężar (bez czynnika) kg 10

Zalecany przepływ czynnika (na 1 absorber) l/h 400

Kolektor basenowy

Skład pakietów: 

• 1, 2 lub 3 kolektory basenowe
- wykonany z polipropylenu
- odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- łatwy montaż na wszelkich rodzajach dachów
- przystosowany do bezpośredniej pracy z wodą basenową
- maksymalnie do 10-ciu kolektorów w jednym rzędzie

• Zestaw montażowy pola kolektorów basenowych

• Przyłącza kolektorów basenowych (maks. do 10 kolektorów w jednym rzędzie)

Cena 2 119 zł 1)

1) 1 kolektor basenowy
• zestaw montażowy
• przyłącza kolektora basenowego

Cena 3 451 zł 2)

2) 2 kolektor basenowe
• zestaw montażowy
• przyłącza kolektorów basenowych
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Diagram obliczenia powierzchni kolektorów basenowych 

1 basenowy kolektor słoneczny z pakietem akcesoriów
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Regulacje systemów solarnych

Artykuł Nr art. Cena

Moduł solarny SM1 
• moduł rozszerzający do regulacji obiegu solarnego
• w połączeniu z regulacją kotła Wolf (dotyczy systemu regulacji WRS) możliwość oszczędzania 

energii poprzez inteligentne doładowanie zasobnika, tzw. blokadę ładowania zasobnika z kotła 
przy wystarczającej mocy z układu solarnego

• zliczanie ilości ciepła (w połączeniu z licznikiem ciepła - jako opcja)
• wskazania wartości zadanych i rzeczywistych na wyświetlaczu LCD modułu obsługowego 

BM-Solar lub BM
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• w komplecie: 1 czujnik kolektora i 1 czujnik zasobnika (każdy z tuleją zanurzeniową)

Moduł solarny SM1
Moduł solarny SM1 do sterowania grupą pompową solarną z pompą modulowaną

8905268
2483674

734 zł
839 zł

Moduł solarny SM2 
• moduł rozszerzający do regulacji obiegu solarnego
• w połączeniu z regulacją kotła Wolf (dotyczy systemu regulacji WRS) możliwość oszczędzania 

energii poprzez inteligentne doładowanie zasobnika, tzw. blokadę ładowania zasobnika z kotła 
przy wystarczającej mocy z układu solarnego

• zliczanie ilości ciepła (w połączeniu z licznikiem ciepła - jako opcja)
• wskazania wartości zadanych i rzeczywistych na wyświetlaczu LCD modułu obsługowego 

BM-Solar lub BM
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• w komplecie: 1 czujnik kolektora i 1 czujnik zasobnika (każdy z tuleją zanurzeniową)

8906328 1 416 zł

Moduł obsługowy BM-Solar
• niezbędny dla modułu solarnego SM1 lub SM2 dla zapewnienia niezależnej pracy kotła i układu 

solarnego (Stand-Alone)
• wyświetlacz LCD
• obsługa pokrętłem z funkcją przycisku (wybór funkcji i zatwierdzanie nastaw)
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• moduł obsługowy łącznie z podstawą ścienną, może służyć jako zdalne sterowanie do SM1 lub SM2

8905274 367 zł

Moduł obsługowy BM-Solar Grafi k
• grafi czny wyświetlacz z podświetleniem
• łatwa nawigacja menu z wyraźnym wyświetlaczem tekstowym
• grafi czne przedstawienie schematów systemowych, temperatur i zysków energii słonecznej
• sterowanie za pomocą pokrętła z funkcją przycisku
• może być stosowany do SM1 i SM2 jako alternatywa dla BM-Solar
• interfejs eBUS

2745102 1000 zł

Zestaw przyłączeniowy instalacji solarnej do central kondensacyjnych CGS oraz CGW
• solarny zestaw przyłączeniowy do sterowania zasobnikiem jednowężownicowym (np. SE-2) 

wraz z modułem solarnym SM1

2744465K01 1 621 zł

Elementy systemu regulacyjnego WRS

Przykłady regulacji (schematy instalacji)
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Osprzęt do systemów solarnych

Dodatkowe akcesoria do systemów solarnych

Artykuł Nr art. Cena

Grupa pompowa z armaturą
• 2 zawory odcinające z zaworami zwrotnymi
• separator powietrza
• termometry
• zawór bezpieczeństwa 6 bar
• manometr 10 bar
• regulator przepływu z zaworem napełniającym i spustowym
• odpowietrznik ręczny
• ścienny zestaw montażowy
• izolacja EPP (odporna do 130 °C, krótkotrwale do 180 °C)
• pompa z okablowaniem
• za pomocą ręcznego odpowietrznika możliwe jest całkowite odpowietrzenie instalacji solarnej

Grupa pompowa Nr 10 (z pompą 3-stopniową UPS 25-60) zalecana do maks. 10 kolektorów przy przepływie 50 l/h/kolektor.
Grupa pompowa Nr 10 (z pompą modulowaną) zalecana do maks. 10 kolektorów przy przepływie 50 l/h/kolektor

Grupa pompowa Nr 20 (z pompą 3-stopniową UPS 25-80) zalecana do maks. 20 kolektorów przy przepływie 50 l/h/kolektor

2483672
2483700
2483673

1 626 zł
2 518 zł
2 885 zł

Grupa pompowa z armaturą typ E *
służy do podłączenia dodatkowego drugiego zasobnika

* pompy i zalecane wielkości pola kolektorowego – jak przy grupach pompowych Nr 10 i Nr 20

Grupa pompowa Nr 10E
Grupa pompowa Nr 10E (z pompą modulowaną)

Grupa pompowa Nr 20E

2482912
2483716
2482913

1 101 zł
1 888 zł
2 098 zł

Odpowietrznik mechaniczny instalacji solarnej 2444050 178 zł

Termostatyczny zawór mieszający 2744370 357 zł

Pompa do napełniania instalacji solarnej 2015200 839 zł

Gęstościomierz do solarnego płynu obiegowego 2744202 126 zł

Licznik ciepła układu solarnego (SM1, SM2) 1,5-3 m³/h
2,5-5 m³/h

2744392
2744610

577 zł
734 zł

Regulator przepływu
do montażu na powrocie instalacji

DN 20 (do 8 kolektorów), 2-12 l/min
DN 20 (od 6 do 20 kolektorów), 8-30 l/min

2483736
2483735

955 zł
955 zł
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Artykuł Nr art. Cena

Czujnik temperatury powrotu dla SM1 i SM2 
do pomiaru uzysku energii

2792022 163 zł

Płyn obiegowy do instalacji solarnej
ANRO (do kolektorów płaskich) 

10 kg
20 kg
30 kg

ANRO-LS (do kolektorów próżniowych) 
10 kg
20 kg

3501521
3501520
3501522

3501556
3501557

220 zł
430 zł
540 zł

220 zł
430 zł

Zestaw do podwyższania temperatury powrotu instalacji c.o.
do instalacji solarnych wspomagających obieg c.o., składający się z:
• trójdrogowego zaworu z siłownikiem
• przylgowego czujnika temperatury powrotu (NTC 5K)
• czujnika zasobnika c.w.u. (NTC 5K)
• tulei zanurzeniowej do czujnika temperatury zasobnika
• do współpracy z modułem mieszaczowym MM, modułem kaskadowym KM i modułem solarnym SM2

2744352 661 zł

SRTA zestaw do podwyższania temperatury powrotu instalacji c.o. 
do solarnego wspomagania ogrzewania
składa się z:
• modułu solarnego SM1
• trójdrogowego zaworu z siłownikiem
• przylgowego czujnika temp. powrotu
• czujnika zasobnika c.w.u.
• tulei zanurzeniowej do czujnika temperatury zasobnika

2483429 1 621 zł

Typ kolektora F3-1 F3-Q CFK-1 CRK-12 Pojemność naczynia l Nr art. Cena

Liczba kolektorów

2 2 3 – 18 2444211 189 zł

4 3 6 – 25 2444212 231 zł

6 5 8 2 35 2483075 420 zł

8 7 10 3 50 2444223 650 zł

10 10 – 6 80 2483608 860 zł

– – – 8 105 2482818 1 049 zł

Technika grzewcza

Osprzęt do systemów solarnych

Naczynia przeponowe do układów solarnych (2,5) bar
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Centrale rekuperacyjne CWL
Skład pakietów: 

Cena od 5 769 zł 1)

• Centrale rekuperacyjne CWL-180, CWL-300 lub CWL-400
- centrale rekuperacyjne z wydatkiem powietrza odpowiednio: do 180 m3/h, 300 m3/h i 400 m3/h
- komfortowa wentylacja pomieszczeń przy zamkniętych oknach, bez hałasu ulicznego 

z jednoczesną redukcją kosztów ogrzewania
- wysokiej jakości fi ltry zapewniające czyste powietrze bez pyłków
- odzysk ciepła z wykorzystanego powietrza ze sprawnością aż do 95%
- krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła z tworzywa sztucznego, który można wyjąć 

z urządzenia w celach serwisowych
- każdy wentylator powietrza wylotowego i dolotowego regulowany bezstopniowo
- niskie zużycie energii dzięki zastosowanym wentylatorom prądu stałego
- regulatory Constant Flow utrzymują przy każdych wybranych obrotach stałą ilość 

powietrza, uzyskując trwałą wysoką sprawność przy ograniczonej do minimum regulacji
- wersje CWL-300B i 400B wyposażone w bypass do chłodzenia nocnego
- łatwa w obsłudze, mikroprocesorowa regulacja zapewniająca automatyczną kontrolę nastaw 
- automatyczna regulacja przeciwzamrożeniowa

• Pakiet wyposażenia z programatorem tygodniowym lub systemem wentylacyjnym
(pakiety oznaczone ostatnimi cyframi i literami nr katalogowego: „E01" lub „E02")

Typ Rodzaj pakietu
Sposób 

podłączenia Bez bypassu Z bypassem

CWL-180
z programatorem tygodniowym 5 769 zł nie dotyczy

4/0 (góra/dół) 2137436E02

z systemem wentylacyjnym
9 441 zł nie dotyczy

 4/0 (góra/dół) 2137436E01

CWL-300

z programatorem tygodniowym
6 273 zł 6 797 zł

 4/0 (góra/dół) 
2/2 (góra/dół)

2137438E02
2137439E02

2137444E02
2137445E02

z systemem wentylacyjnym
 12 567 zł 13 196 zł

4/0 (góra/dół) 
2/2 (góra/dół)

2137438E01
2137439E01

2137444E01
2137445E01

CWL-400

z programatorem tygodniowym
7 448 zł 7 846 zł

 4/0 (góra/dół) 
2/2 (góra/dół)

2137450E02
2137451E02

2137456E02
2137457E02

z systemem wentylacyjnym
17 099 zł 17 707 zł

 4/0 (góra/dół)
 2/2 (góra/dół)

2137450E01
2137451E01

2137456E01
2137457E01

Typ A B C D E F G H I K
CWL-180 213 77 77 79 168 75 125 45 248 145
CWL-300 321 121 88 165 165 89 89 45 385 210
CWL-400 336 126 114 165 165 89 89 53 385 210

Wymiary CWL z prawymi drzwiami rewizyjnymi i bez bypassu

1) Centrala rekuperacyjna CWL-180
• pakiet wyposażenia z programatorem 

tygodniowym (E02)

Cena od 9 441 zł 2)

2) Centrala rekuperacyjna CWL-180
• pakiet wyposażenia z systemem 

wentylacyjnym (E01)

Technika wentylacyjna

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Pakiet wyposażenia 
z systemem wentylacyjnym (E01)
- automatyczny przełącznik obrotów 

z programatorem tygodniowym
- przewód elektryczny
- rozdzielacze powietrza (2 szt.)
- rura powietrzna ISO (6 szt.)
 (ISO – Izolowany System Orurowania)
- rura kanałowa
- mufy (10 szt.)
- kolana (2 szt.)
- pierścienie uszczelniające

Cena CWL Typ 3/1R – na zapytanie

Pakiet wyposażenia 
z programatorem tygodniowym (E02)
- automatyczny przełącznik obrotów 

z programatorem tygodniowym
- przewód elektryczny

Typ

Podłączenie 4/0 R Podłączenie 2/2 R Podłączenie 3/1 R

Możliwości podłączeń central rekuperacyjnych CWL

1 Nawiew (pomieszczenie mieszkalne) 
2 Wywiew (na zewnątrz)
3 Wywiew (z pomieszczenia mieszkalnego) 

4 Wlot powietrza świeżego (z zewnątrz) 
5 Przyłącze elektryczne
6 Przyłącze kondensatu
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Technika wentylacyjna

Elementy osprzętu central rekuperacyjnych CWL

Artykuł Nr art. Cena

Elektryczna nagrzewnica kanałowa wstępna 
1000 W, DN 150 CWL-300

2744524 1 311 zł

Elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna 
1000 W, DN 150 wraz z dodatkową płytką do sterowania dogrzewaniem (1000 W)
CWL-300

2744525E01 2 444 zł

Dodatkowa płytka do sterowania dogrzewaniem 1000 W 
z wyjściem do czujnika dymu, sensora wilgotności i sensora tlenku węgla 
CWL-300, CWL-400

2744517 1 206 zł

Czujnik stężenia CO2 2744756 1 259 zł

Kabel podłączeniowy
15 metrów (2 x RJ12/6) CWL-180, CWL-300, CWL-400

2744522 168 zł

Artykuł Nr art. Cena

Rura ISO wraz z 2 mufami
długość 2250 mm

DN 125, CWL-180 
DN 150, CWL-300 
DN 180, CWL-400 

2575777E01
2575778E01
2575779E01

309 zł
309 zł
409 zł

Kolano 90° ISO wraz z 2 mufami DN 125, CWL-180
DN 150, CWL-300
DN 180, CWL-400

2576009E01
2576010E01
2576011E01

142 zł
142 zł
168 zł

Kolano 45° ISO wraz z 2 mufami DN 125, CWL-180
DN 150, CWL-300
DN 180, CWL-400

2576012E01
2576013E01
2576014E01

131 zł
142 zł
163 zł

Kolano 30° ISO wraz z 2 mufami DN 150, CWL-300
DN 180, CWL-400

2576015E01
2576016E01

110 zł
152 zł

Kolano 15° ISO wraz z 2 mufami DN 150, CWL-300
DN 180, CWL-400

2576017E01
2576018E01

110 zł
152 zł

Trójnik 90° ISO wraz z 2 mufami DN 125, CWL-180 2576019E01 241 zł

Trójnik 45° ISO wraz z 2 mufami DN 150, CWL-300
DN 180, CWL-400

2575791E01
2575792E01

351 zł
409 zł

Mufa ISO do połączeń 
do każdego podłączenia rur i kształtek jest wymagana mufa

DN 125, CWL-180
DN 150, CWL-300
DN 180, CWL-400

2576020
2576021
2576022

31 zł
31 zł
31 zł

Redukcja ISO DN 150/125, CWL-300
DN 160/150, CWL-300
DN 180/125, CWL-400
DN 180/150, CWL-400

2575793
2575794
2575795
2575796

65 zł
65 zł
65 zł
65 zł

ISO – Izolowany System Orurowania 
zapewniający unikalną możliwość łatwego czyszczenia kanałów powietrznych, 
zbudowanych z wykorzystaniem systemowego osprzętu ISO fi rmy Wolf

Regulacje i osprzęt
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Artykuł Nr art. Cena

Przejście dachowe izolowane 
długość 1159 mm, kolor czarny ściana wewnętrzna

125 mm, CWL-180
150 mm, CWL-300
180 mm, CWL-400

2575801
2575802
2575803

577 zł
577 zł
629 zł

Czerpnia ścienna, kolor czarny DN 125 mm, CWL-180
DN 150 mm, CWL-300
DN 180 mm, CWL-400

2575806
2575807
2575808

315 zł
336 zł
346 zł

Czerpnia ścienna, kolor biały DN 125 mm, CWL-180
DN 150 mm, CWL-300
DN 180 mm, CWL-400

2575809
2575810
2575811

315 zł
336 zł
346 zł

Uniwersalna ołowiana płyta dachowa
kolor czarny; 25° do 45°

CWL-180, CWL-300
CWL-400

2577001
2577002

315 zł
629 zł

Tłumik
długość 1000 mm

DN 125 mm, CWL-180
DN 150 mm, CWL-300
DN 180 mm, CWL-400

2575812
2575813
2575814

336 zł
346 zł
399 zł

Przyłącza dachowe i ścienne, tłumik

Technika wentylacyjna

Elementy osprzętu central rekuperacyjnych CWL

Artykuł Nr art. Cena

Elastyczna rura powietrzna 75/63, rolka 50 m 
CWL-180, CWL-300, CWL-400

2575818 934 zł

Element łączący rury powietrzne 75/63 
CWL-180, CWL-300, CWL-400

2575820 14 zł

Zaślepka do przewodów i rozdzielaczy 75 mm 
CWL-180, CWL-300, CWL-400

2575824 10 zł

Przyłącze do anemostatu DN 125 
z 2 króćcami przyłączeniowymi 75 mm 
CWL-180, CWL-300, CWL-400

2575829 210 zł

Rozdzielacz powietrza 
zaizolowany

DN 125, CWL-180:
5 przyłączy 75/63 z 2 zaślepkami

DN 150, CWL-300:
10 przyłączy 75/63 z 5 zaślepkami

DN 180, CWL-300, CWL-400:
15 przyłączy 75/63 z 5 zaślepkami

2575825

2575826

2575827

787 zł

923 zł

1 049 zł

Zmiana średnicy przyłącza rury ISO z DN 150 na DN 180 
CWL-300

2575841 105 zł

Redukcja prosta pod anemostat DN 75/100 2575898 68 zł

Redukcja kątowa pod anemostat DN 75/100 2575899 68 zł

System okrągłych przewodów elastycznych CWL
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Artykuł Nr art. Cena

Moduł obsługowy wentylacji BML
• regulacja temperatury pomieszczenia
• podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• obsługa jak w panelu BM (pokrętło z funkcją przycisku)
• szybki dostęp do podstawowych funkcji za pomocą 4 przycisków 

(m.in. wskazanie, temperatura, regulacja prędkości)
• montaż do wyboru: w module wentylacyjnym lub w podstawie ściennej (jako zdalne sterowanie)
• jeden moduł obsługowy BML dla sterowania 7 stref
• optymalna regulacja żądanej temperatury kotła przez złącze e-Bus
• złącze e-Bus
• oprogramowanie w języku angielskim i niemieckim

2744634 724 zł

Podstawa ścienna dla modułu obsługowego BML
• podstawa ścienna dla modułu obsługowego BML przy zastosowaniu jako zdalne sterowanie

2744275 68 zł

Moduł wentylacyjny LM1
• moduł wentylacyjny do sterowania nagrzewnicą z silnikiem 2-stopniowym
• łatwa konfi guracja regulacji poprzez wybór zdefi niowanego schematu (BML)
• optymalna regulacja temperatury pomieszczenia przez regulację prędkości 

obrotowej wentylatora nagrzewnicy
• sterowanie pompą obiegu grzewczego
• sterowanie urządzeniem grzewczym
• optymalna regulacja żądanej temperatury kotła przez złącze e-Bus
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• moduł obsługowy wentylacji BML z mocowaniem za pomocą klipsów

2744603 781 zł

Moduł wentylacyjny LM2
• moduł wentylacyjny LM2 z regulacją temperatury pomieszczenia za pomocą regulacji obrotów 

nagrzewnicy oraz zawór mieszających
• 2-stopniowa regulacja wentylatora w połączeniu z modułem LM1 lub bezstopniowa regulacja 

wentylatora w połączeniu z zewnętrznym falownikiem lub wejście 0-10 V
• łatwa konfi guracja regulacji poprzez wybór zdefi niowanego schematu (BML)
• optymalna regulacja żądanej temperatury kotła przez złącze e-Bus
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• moduł obsługowy wentylacji BML z mocowaniem za pomocą klipsów
• sterowanie żaluzją indukcyjną
• sterowanie siłownikiem powietrza mieszanego

2744604 781 zł

Zewnętrzny lub pomieszczeniowy czujnik temperatury 2792021 58 zł

Technika wentylacyjna

Regulacje systemów grzewczo-wentylacyjnych

Elementy systemu regulacyjnego WRS
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Technika wentylacyjna

Piece nadmuchowe na gaz lub olej

Piece nadmuchowe WS

Skład pakietów: 

Cena od 10 238 zł 1)

• Piec nadmuchowy WS 40, WS 63, WS 100, WS 160, WS 250 lub WS 400
- urządzenie opalane olejem opałowym, gazem ziemnym lub płynnym
- prosty i efektywny sposób ogrzewania powierzchni wielkokubaturowych, 

np.: hal przemysłowych, warsztatów, lakierni, magazynów, obiektów handlowych, 
kortów tenisowych, hal portowych, namiotów wystawowych, pawilonów targowych, 
szklarni, kurników, budynków inwestorskich, obiektów sakralnych itp.

- możliwość pracy na powietrzu obiegowym, mieszanym lub świeżym – prosty sposób połączenia 
funkcji grzewczej i wentylacyjnej

- możliwość obsługi kilku pomieszczeń poprzez podłączenie do urządzenia kilku kanałów, 
pozwalających na doprowadzenie ciepłego powietrza do każdego pomieszczenia

- szeroka gama osprzętu dodatkowego – możliwość zrealizowania systemów 
grzewczo-wentylacyjnych o wysokim stopniu skomplikowania

- wysoka sprawność 
- szeroki zakres mocy i wydajności przepływu powietrza
- łatwy i tani montaż
- niskie koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji
- możliwość łatwego demontażu i przeniesienia w inne miejsce
- obudowa z blachy ocynkowanej

• Dobrany do mocy pieca palnik gazowy lub olejowy ELCO

• Wyposażenie
- wentylator z napędem 230 V lub 400 V
- ramy podłączeniowe do kanału 
- podwójny termostat zabezpieczający
- kompletne okablowanie pieca
- termostat pomieszczeniowy bez zegara

1) Piec nadmuchowy WS 40-2
• komora spalania WO wraz z obudową
• wentylator z napędem 230 V
• ramy podłączeniowe do kanału 

(wydmuch trójstronny jako opcja)
• podwójny termostat zabezpieczający
• kompletne okablowanie pieca
• termostat pomieszczeniowy bez zegara
• palnik olejowy ELCO

Wymiary pieców nadmuchowych WS

Typ

Wymiary zewnętrzne
[mm]

Wejście powietrza boczne/tylne
[mm]

Wyjście 
powietrza

L B HS HO ES EO F R F T

WS 40 630 630 1260 800 380 380 550 40 550 550

WS 63 800 700 1410 910 420 420 620 40 620 720

WS 100 1100 730 1730 1100 550 550 650 40 650 1020

WS 160 1250 910 1950 1250 580 580 790 60 790 1130

WS 250 1600 1090 2510 1600 790 790 970 60 970 1480

WS 400 1600 1090 2630 1600 910 790 970 60 970 1480

2) Piec nadmuchowy WS 40-2
• komora spalania WO wraz z obudową
• wentylator z napędem 230 V
• ramy podłączeniowe do kanału 

(wydmuch trójstronny jako opcja)
• podwójny termostat zabezpieczający
• kompletne okablowanie pieca
• termostat pomieszczeniowy bez zegara
• palnik gazowy ELCO

Cena od 11 576 zł 2)

L
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Technika wentylacyjna

Piece nadmuchowe na gaz lub olej

Typ Moc kW Rodzaj palnika Podłączenie 
do kanału*

Wydmuch 
3-stronny**

WS 40-21) 25 
palnik olejowy 10 238 zł 10 799 zł

7014002K01 7014002S01

palnik gazowy 11 576 zł 11 911 zł
7014002K02 7014002S02

WS 40-31) 32 
palnik olejowy 10 574 zł 11 020 zł

7014003K01 7014003S01

palnik gazowy 11 911 zł 12 357 zł
7014003K02 7014003S02

WS 63-21) 40 
palnik olejowy 12 132 zł 12 577 zł

7024002K01 7024002S01

palnik gazowy 13 469 zł 13 915 zł
7024002K02 7024002S02

WS 63-31) 50 
palnik olejowy 12 132 zł 12 577 zł

7024003K01 7024003S01

palnik gazowy 13 469 zł 13 915 zł
7024003K02 7024003S02

WS 100-22) 63 
palnik olejowy 12 147 zł 14 471 zł

7034002K01 7034002S01

palnik gazowy 16 359 zł 16 585 zł
7034002K02 7034002S02

WS 100-32) 80 
palnik olejowy 14 245 zł 14 471 zł

7034003K01 7034003S01

palnik gazowy 16 249 zł 16 695 zł
7034003K02 7034003S02

WS 160-32) 125 
palnik olejowy 18 252 zł 18 808 zł

7044003K01 7044003S01

palnik gazowy 20 366 zł 20 922 zł
7044003K02 7044003S02

WS 250-12) 160 
palnik olejowy 22 816 zł 23 151 zł

7054001K01 7054001S01

palnik gazowy 24 819 zł 28 491 zł
7054001K02 7054001S02

WS 250-22) 200 
palnik olejowy 24 263 zł 26 933 zł

7054002K01 7054002S01

palnik gazowy 25 821 zł 28 491 zł
7054002K02 7054002S02

WS 400-22) 250 
palnik olejowy 28 491 zł 30 158 zł

7064002K01 7064002S01

palnik gazowy 30 158 zł 32 718 zł
7064002K02 7064002S02

WS 400-32) 320 
palnik olejowy 34 055 zł 36 169 zł

7064003K01 7064003S01

palnik gazowy 37 617 zł 39 730 zł
7064003K02 7064003S02

1) napęd 3-stopniowy wentylatora (230 V) 
2) napęd 1-stopniowy wentylatora (400 V)

 * Podłączenie do kanału – spręż do 300 Pa (praca na powietrzu mieszanym)
** Wydmuch 3-stronny – spręż do 25 Pa (praca na powietrzu obiegowym)

Uwaga: przy zamówieniu należy określić:
- z której strony urządzenie będzie zasysało powietrze do podgrzania (strona lewa lub prawa) 

patrząc od strony przedniej urządzenia
- stronę, po której ma zostać zamontowany na urządzeniu osprzęt elektryczny (strona lewa lub prawa)
- wymagany wydatek powietrza oraz spręż

Inne elementy osprzętu ➡ patrz cennik „Technika Wentylacyjna”

Typ
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Technika wentylacyjna

Wodne nagrzewnice powietrza

* Moc dla parametrów wody grzewczej 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C.

Parametry nagrzewnic przy innych temperaturach zasilania i powrotu oraz innych temperaturach powietrza wlotowego 
➡ patrz karta katalogowa nagrzewnic LH oraz TLH
Istnieje możliwość zamówienia nagrzewnic TLH malowanych w kolorach RAL za dodatkową opłatą 310 zł

Wodne nagrzewnice powietrza LH i TLH

Skład pakietów: 

Cena od 1 463 zł 1)

• 1, 3 lub 5 nagrzewnic powietrza LH 25, LH 40 LH 63 lub TLH 25, TLH 40, TLH 63
- wydajne urządzenia, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane jest 

powietrzu przepływającemu przez wymiennik ciepła woda - powietrze
- doskonałe rozwiązanie systemu ogrzewania pomieszczeń o dużej kubaturze, np.: 

hal przemysłowych sportowych, warsztatów, magazynów, sklepów i hurtowni, hal 
sportowych, pawilonów targowych, szklarni, kurników itp.

- możliwość pracy z powietrzem obiegowym, mieszanym lub świeżym pozwalająca na proste 
połączenie funkcji grzewczej i wentylacyjnej

- wysokosprawny wentylator osiowy z wirnikiem łopatkowym, wykonanym z aluminium, 
piastą stalową, siatką zabezpieczającą (LH) i plastikowym, cichobieżnym wentylatorem (TLH)

- silniki cichobieżne 230 lub 400 V, niewymagające konserwacji, bezpośrednio sprzężone 
z wirnikiem, przystosowane do pracy w dowolnym położeniu

- profi lowana konstrukcja ramowa ze spawanych i ocynkowanych kątowników stalowych
- obudowa ze stali ocynkowanej (TLH malowane standardowo w kolorze RAL 9016)
- regulowane żaluzje pozwalające na równomierny rozpływ powietrza w pomieszczeniu 

(malowane w kolorze srebrnym, tzw. „srebrny-Wolf”)
- szybkie osiągnięcie oczekiwanej temperatury
- szeroki zakres mocy i wydajności powietrza
- montaż ścienny bądź sufi towy
- niskie koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji

Cena od 3 178 zł 2)

Nagrzewnica Typ
Moc* 
kW

3 x 400 V 230 V

1 szt. 3 szt. 5 szt. 1 szt. 3 szt. 5 szt.

LH 25

Typ 1 15,3 1 463 zł 4 175 zł 6 808 zł 1 568 zł 4 469 zł 7 290 zł
8513000 8513000T02 8513000T03 8513000J01 8513000J02 8513000J03

Typ 2 21,6 1 568 zł 4 469 zł 7 290 zł 1 673 zł 4 773 zł 4 951 zł
8513002 8513002T02 8513002T03 8513002J01 8513002J02 8513002J03

Typ 3 25,4 1 694 zł 4 825 zł 7 878 zł 1 799 zł 5 130 zł 8 366 zł
8513003 8513003T02 8513003T03 8513003J01 8513003J02 8513003J03

LH 40

Typ 1 28,8 1 925 zł 5 486 zł 8 948 zł 2 030 zł 5 790 zł 9 441 zł
8523000 8523000T02 8523000T03 8523000J01 8523000J02 8523000J03

Typ 2 34,3 2 019 zł 5 759 zł 9 388 zł 2 114 zł 6 026 zł 9 829 zł
8523002 8523002T02 8523002T03 8523002J01 8523002J02 8523002J03

Typ 3 45,2 2 255 zł 6 430 zł 10 485 zł 2 360 zł 6 729 zł 10 978 zł
8523003 8523003T02 8523003T03 8523003J01 8523003J02 8523003J03

LH 63

Typ 1 48,1 2 381 zł 6 787 zł 11 077 zł 2 381 zł 6 787 zł 11 077 zł
8533000 8533000T02 8533000T03 8533000J01 8533000J02 8533000J03

Typ 2 62,1 2 486 zł 7 086 zł 11 560 zł 2 486 zł 7 086 zł 11 560 zł
8533002 8533002T02 8533002T03 8533002J01 8533002J02 8533002J03

Typ 3 71,7 3 215 zł 9 163 zł 14 948 zł 3 215 zł 9 163 zł 14 948 zł
8533003 8533003T02 8533003T03 8533003J01 8533003J02 8533003J03

Nagrzewnica Typ
Moc* 
kW

3 x 400 V 230 V

1 szt. 3 szt. 5 szt. 1 szt. 3 szt. 5 szt.

TLH 25 Typ 3 25,4 3 178 zł 9 063 zł 14 780 zł 3 588 zł 10 228 zł 16 679 zł
6500162 6500162T02 6500162T03 6500158 6500158J02 6500158J03

TLH40 Typ 3 45,2 4 395 zł 12 525 zł 20 440 zł 4 768 zł 13 590 zł 22 170 zł
6500170 6500170T02 6500170T03 6500166 6500166J02 6500166J03

TLH 63 Typ 2 62,1 5 245 zł 14 948 zł 24 389 zł 5 659 zł 16 133 zł 26 319 zł
6500177 6500177T02 6500177T03 6500173 6500173J02 6500173J03

2) 1 nagrzewnica powietrza TLH 25
• wymiennik ciepła woda - powietrze
• wysokosprawny wentylator osiowy z cichobież-

nym silnikiem 400 V i wirnikiem przystosowanym 
do pracy w dowolnym położeniu

• profi lowana konstrukcja ramowa ze spawanych 
i ocynkowanych kątowników stalowych

• montaż ścienny lub sufi towy
• obudowa ze stali ocynkowanej malowana 

w kolorze RAL 9016

1) 1 nagrzewnica powietrza LH 25
• wymiennik ciepła woda - powietrze
• wysokosprawny wentylator osiowy z cichobież-

nym silnikiem 400 V i wirnikiem przystosowanym 
do pracy w dowolnym położeniu

• profi lowana konstrukcja ramowa ze spawanych 
i ocynkowanych kątowników stalowych

• montaż ścienny lub sufi towy
• obudowa ze stali ocynkowanej

Nagrzewnica

Nagrzewnica
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Technika wentylacyjna

Wodne nagrzewnice powietrza

Artykuł
Zasilanie 

elektryczne 
Numer 

artykułu Cena

Maks. ilość nagrzewnic współpracujących z 1 regulatorem

LH25
TLH25 
(230 V)

LH40
TLH40
(230 V)

LH63
TLH63
(230 V)

LH25
TLH25
(400 V)

LH40
TLH40 
(400 V)

LH63
TLH63
(400 V)

Przełącznik jednostopniowy D1 400 V 7940001 273 zł X X X 25 16 11

Przełącznik dwustopniowy DS 400 V 7925110 451 zł X X X 32 21 15

Przełącznik pięciostopniowy D5-7 400 V 2740013 1 044 zł X X X 10 6 4

Przełącznik trzystopniowy E3-7T 230 V 2701064 540 zł 3/7 3/4 3/3 X X X

Przełącznik pięciostopniowy E5-7T 230 V 2740011 692 zł 3/7 3/4 3/3 X X X

Termostat pomieszczeniowy bez zegara 2734000 94 zł – – – – – –

Termostat pomieszczeniowy z zegarem tygodniowym 2744079 435 zł – – – – – –

Moduł wentylacyjny LM1 2744603 781 zł – – – – – –

Moduł wentylacyjny LM2 2744604 781 zł – – – – – –

Moduł obsługowy BML 2744634 724 zł – – – – – –

Podstawa do modułu obsługowego BML 2744275 68 zł – – – – – –

Czujnik temperatury (zewn. lub wewn.) 2792021 58 zł – – – – – –

Konsola montażowa do LH 25 lub LH 40 6500638 173 zł – – – – – –

Konsola montażowa do LH 63 6500639 189 zł – – – – – –

Konsola montażowa do TLH 25 lub TLH 40 6500494 184 zł – – – – – –

Konsola montażowa do TLH 63 6500497 205 zł – – – – – –

Inne elementy osprzętu ➡ patrz cennik „Technika Wentylacyjna”

Osprzęt do nagrzewnic powietrza LH i TLH
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Technika wentylacyjna

Wodne nagrzewnice powietrza

Wodne nagrzewnice powietrza TLHD

Skład pakietów: 

• 1, 2 lub 5 nagrzewnic powietrza TLHD 40 lub TLHD 63
- nagrzewnice powietrza utrzymane w nowoczesnym wzornictwie i wysokiej jakości wykonania
- doskonałe rozwiązanie systemu ogrzewania pomieszczeń klientów instytucjonalnych, 

np.: banków, pomieszczeń biurowych, sklepów, hal sportowych, salonów handlowych, 
usługowych, obiektów wystawienniczych, itp., a także wszelkich obiektów, w których 
montaż naścienny urządzeń grzewczych jest niemożliwy lub utrudniony

- możliwość montażu sufi towego (praca na powietrzu obiegowym) 
bądź pod sufi tem podwieszonym (praca na powietrzu mieszanym)

- strumień objętościowy powietrza do 4200 m3/h (TLHD 63)
- wydmuch powietrza w 6 kierunkach – zapewniający bardzo dobry rozdział powietrza 

oraz komfortowe parametry w pomieszczeniu
- wentylator o specjalnej charakterystyce, która zapewnia cichą pracę nawet przy wysokich 

prędkościach wirnika, napędzany silnikami 230 V lub 400 V
- możliwość doboru bezstopniowych sterowników prędkości obrotowej
- szybkie osiągnięcie oczekiwanej temperatury
- możliwość łatwego demontażu i przeniesienia w inne miejsce
- połączenia funkcji grzewczej i wentylacyjnej
- niskie koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji
- pełna ochrona silnika poprzez wbudowane zabezpieczenie termiczne
- kolor obudowy: RAL 9016

* Moc dla parametrów wody grzewczej 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C.

Parametry nagrzewnic przy innych temperaturach zasilania i powrotu oraz innych temperaturach powietrza wlotowego 
➡ patrz karta katalogowa nagrzewnic TLHD

Nagrzewnica
Moc* 
kW

3 x 400 V 230 V

1 szt. 3 szt. 5 szt. 1 szt. 3 szt. 5 szt.

TLH 40 34,7 3 797 zł 10 826 zł 17 655 zł 3 797 zł 10 826 zł 17 655 zł
6523074 6523074T2 6523074T3 6523075 6523075T2 6523075T3

TLH 63 67,4 4 825 zł 13 752 zł 22 438 zł 4 825 zł 13 752 zł 22 438 zł
6523082 6523082T2 6523082T3 6523083 6523083T2 6523083T3

Nagrzewnice TLHD występują również w wersji TLHD-K z wbudowaną funkcją chłodzenia 
(strumień objętościowy powietrza do 3600 m3/h, moc chłodnicza 21,3 kW)
➡ patrz cennik „Technika Wentylacyjna"

Opcje montażu nagrzewnic TLHDZalecane odległości nagrzewnic TLHD
montaż do sufi tu podwieszonego

montaż sufi towy (do stropu)

Typ TLHD 40 TLHD 63
Zalecana odległość od ściany m 3,6 4,0

Zalecana odległość między urządzeniami m 7,2 8,0

Maksymalna odległość od podłogi m 2,8 3,5

zalecana odległość
od ściany

zalecana odległość
między urządzeniami
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Cena od 3 797 zł 1)

Cena od 4 825 zł 2)

2) 1 nagrzewnica powietrza TLH 63
• wymiennik ciepła woda - powietrze
• wentylator z silnikiem 230 V lub 400 V
• przygotowana do montażu do stropu lub do 

sufi tu podwieszanego
• obudowa malowana w kolorze RAL 9016

1) 1 nagrzewnica powietrza TLH 40
• wymiennik ciepła woda - powietrze
• wentylator z silnikiem 230 V lub 400 V
• przygotowana do montażu do stropu lub do 

sufi tu podwieszanego
• obudowa malowana w kolorze RAL 9016

Nagrzewnica
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Technika wentylacyjna

Wodne nagrzewnice powietrza

Artykuł
Zasilanie 

elektryczne 
Numer 

artykułu Cena

Maks. ilość nagrzewnic współpracujących z 1 regulatorem

TLHD 40
(230 V)

TLHD 63
(230 V)

TLHD 40 
(400 V)

TLHD 63 
(400 V)

Przełącznik jednostopniowy D1 400 V 7940001 273 zł X X 11 11

Przełącznik dwustopniowy DS 400 V 7925110 451 zł X X 15 15

Przełącznik pięciostopniowy D5-7 400 V 2740013 1 044 zł X X 4 4

Przełącznik trzystopniowy E3-7T 230 V 2701064 540 zł 8 3 X X

Przełącznik pięciostopniowy E5-7T 230 V 2740011 692 zł 8 3 X X

Termostat pomieszczeniowy bez zegara 2734000 94 zł – – – –

Termostat pomieszczeniowy 
z zegarem tygodniowym 2744079 435 zł – – – –

Moduł wentylacyjny LM1 2744603 781 zł – – – –

Moduł wentylacyjny LM2 2744604 781 zł – – – –

Moduł obsługowy BML 2744634 724 zł – – – –

Podstawa do modułu obsługowego BML 2744275 68 zł – – – –

Czujnik temperatury (zewn. lub wewn.) 2792021 58 zł – – – –

Komplet zaworów odcinających prostych 2008030 267 zł – – – –

Komplet zaworów odcinających kątowych 2008040 288 zł – – – –

Inne elementy osprzętu ➡ patrz cennik „Technika Wentylacyjna”

Osprzęt do nagrzewnic powietrza TLHD
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Nagrzewnice powietrza LHD i LHD-V

Skład pakietów: 

• 1, 3 lub 5 nagrzewnic powietrza LHD 40, LHD 63 lub LHD-V 40, LHD-V 63
- nagrzewnice powietrza przeznaczone do montażu sufi towego, pracujące na powietrzu 

obiegowym o estetycznym wyglądzie i wysokiej jakości wykonania
- idealnie nadają się do ogrzewania wszelkich obiektów, w których montaż naścienny 

urządzeń grzewczych jest niemożliwy lub utrudniony, np.: sklepów, magazynów, banków, 
salonów handlowych, pawilonów targowych, powierzchni biurowych, hal sportowych itp.

- spawana profi lowana i ocynkowana konstrukcja ramowa  
- przestawiane żaluzje na wylocie umożliwiające indywidualne nastawienie kierunku 

strumienia ciepłego powietrza
- cichobieżny wentylator osiowy, silniki zasilane 230 V lub 400 V
- wydajność do 4800 m3/h (LHD 63, LHD-V 63)
- wlot powietrza z pomieszczenia
- LHD zalecane są szczególnie do zastosowania w niskich pomieszczeniach

(poziomy wydmuch powietrza)
- LHD-V zalecane są szczególnie do wysokich pomieszczeń

(pionowy wydmuch powietrza)
- niskie koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji

Kierunek obiegu powietrzaZalecane odległości nagrzewnic LHD, LHD-V

LHD

LHD-V

Typ LHD 40 LHD-V 40 LHD 63 LHD-V 63
Maksymalny zasięg nawiewu m 3,6 – 4,0 –

Maksymalna odległość od podłogi m 2,5 – 3,0 –

Zalecana odległość od podłogi m – 4,5 – 5,0
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* Moc dla parametrów wody grzewczej 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego +5°C.

Parametry nagrzewnic przy innych temperaturach zasilania i powrotu oraz innych temperaturach powietrza wlotowego 
➡ patrz karta katalogowa nagrzewnic LHD, LHD-V

Nagrzewnica
Moc* 
kW

3 x 400 V 230 V

1 szt. 3 szt. 5 szt. 1 szt. 3 szt. 5 szt.

LHD 40 24,4 2 392 zł 6 818 zł 11 119 zł 2 853 zł 8 130 zł 13 270 zł
6511004 6511004T2 6511004T3 6511034 6511034T2 6511034T3

LHD 63 42,1 3 540 zł 10 091 zł 16 464 zł 3 918 zł 11 166 zł 18 221 zł
6511005 6511005T2 6511005T3 6511035 6511035T2 6511035T3

Nagrzewnica
Moc* 
kW

3 x 400 V 230 V

1 szt. 3 szt. 5 szt. 1 szt. 3 szt. 5 szt.

LHD-V 40 24,4 2 869 zł 8 177 zł 13 343 zł 3 268 zł 9 315 zł 15 195 zł
6511006 6511006T2 6511006T3 6511036 6511036T2 6511036T3

LHD-V 63 42,1 4 191 zł 11 948 zł 19 490 zł 4 553 zł 12 976 zł 21 169 zł
6511007 6511007T2 6511007T3 6511037 6511037T2 6511037T3

2) 1 nagrzewnica powietrza LHD-V 40
• wymiennik ciepła woda - powietrze
• wentylator z silnikiem 400 V
• przygotowana do montażu do stropu

1) 1 nagrzewnica powietrza LHD 40
• wymiennik ciepła woda - powietrze
• wentylator z silnikiem 400 V
• przygotowana do montażu do stropu

Cena od 2 392 zł 1)

Cena od 2 869 zł 2)
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Wodne nagrzewnice powietrza

Inne elementy osprzętu ➡ patrz cennik „Technika Wentylacyjna”

Osprzęt do nagrzewnic powietrza LHD i LHD-V

Artykuł
Zasilanie 
elektr. 

Numer 
artykułu Cena

Maks. ilość nagrzewnic współpracujących z 1 regulatorem

LHD 40
(230 V)

LHD-V 40
(230 V)

LHD 63
(230 V)

LHD-V 63
(230 V)

LHD 40
(400 V)

LHD-V 40
(400 V)

LHD 63
(400 V)

LHD-V 63
(400 V)

Przełącznik 
jednostopniowy D1 400 V 7940001 273 zł X X X X 11 11 11 11

Przełącznik 
dwustopniowy DS 400 V 7925110 451 zł X X X X 15 15 15 15

Przełącznik 
pięciostopniowy D5-7 400 V 2740013 1 044 zł X X X X 4 4 4 4

Przełącznik 
trzystopniowy E3-7T 230 V 2701064 540 zł 3 3 3 3 X X X X

Przełącznik 
pięciostopniowy E5-7T 230 V 2740011 692 zł 3 3 3 3 X X X X

Termostat pomieszczeniowy 
bez zegara 2734000 94 zł – – – – – – – –

Termostat pomieszczeniowy 
z zegarem tygodniowym 2744079 435 zł – – – – – – – –

Moduł wentylacyjny LM1 2744603 781 zł – – – – – – – –

Moduł wentylacyjny LM2 2744604 781 zł – – – – – – – –

Moduł obsługowy BML 2744634 724 zł – – – – – – – –

Podstawa do modułu 
obsługowego BML 2744275 68 zł – – – – – – – –

Czujnik temperatury 
(zewn. lub wewn.) 2792021 58 zł – – – – – – – –



Made in Germany

Postaw na zwycięzców!
Firma Wolf GmbH, to jeden z czołowych producentów profesjonalnych systemów 
grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opartych na zaawansowanej 
technologii oraz najwyższej jakości i trwałości. Wszystkie urządzenia Wolf GmbH 
produkowane są w niemieckich fabrykach w Mainburgu k. Monachium. Stamtąd rozsyłane 
są na cały świat bez popularnego w dzisiejszych czasach rozróżnienia na rynki „zachodnie” 
i „wschodnie”. Dlatego nasze produkty, wszystkie bez wyjątku, mają tą samą, najwyższą 
jakość „made in Germany”, której potwierdzeniem są wyniki niezależnych testów 
konsumenckich przeprowadzonych przez niemiecką organizację „Stiftung Warentest”.

Produkty f irmy Wolf G
mbH

Made in Germany

Kondensacyjna centrala CGS-20/160
1 miejsce w teście.

Olejowy kocioł kondensacyjny COB-20
1 miejsce w teście.

Pakiet z kolektorem słonecznym F3
3 miejsce w teście.

Postaw na zwycięzców!
Firma Wolf GmbH, to jeden z czołowych producentów profesjonalnych systemów 
grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opartych na zaawansowanej 
technologii oraz najwyższej jakości i trwałości. Wszystkie urządzenia Wolf GmbH 
produkowane są w niemieckich fabrykach w Mainburgu k. Monachium. Stamtąd rozsyłane 
są na cały świat bez popularnego w dzisiejszych czasach rozróżnienia na rynki „zachodnie” 
i „wschodnie”. Dlatego nasze produkty, wszystkie bez wyjątku, mają tą samą, najwyższą 
jakość „made in Germany”, której potwierdzeniem są wyniki niezależnych testów 
konsumenckich przeprowadzonych przez niemiecką organizację „Stiftung Warentest”.

Produktktk ytyt firmy WoWoW lf GmbH

Made in Germany

Kondensacyjna centrala CGS-20/160Kondensacyjna centrala CGS-20/160
1 miejsce w teście.

Olejowy kocioł kondensacyjny COB-20Olejowy kocioł kondensacyjny COB-20
1 miejsce w teście.

Pakiet z kolektorem słonecznym F3
3 miejsce w teście.

Systemy grzewcze, solarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne



• Produkty „made in Germany”
 W celu osiągnięcia najwyższej jakości, wszystkie urządzenia Wolf GmbH produkowane są w niemieckich fabrykach 

fi rmy w Mainburgu w Bawarii. Dlatego zgodnie z prawdą i pełną odpowiedzialnością możemy o nich powiedzieć: 
„made in Germany”.

• „Nie odróżniamy Zachodu od Wschodu”
 Wolf GmbH nie wartościuje klientów ze względu na rynki, na które dane urządzenia mają trafi ć i dlatego oferuje 

te same produkty zarówno klientom w Niemczech jak i na całym świecie. Nie stosuje więc popularnego w dzisiejszych 
czasach rozróżnienia jakościowego na „Zachód” i „Wschód”.

• Najwyższe noty w niezależnych testach konsumenckich „Stiftung Warentest”
 Potwierdzeniem najwyższej jakości urządzeń fi rmy Wolf GmbH, są czołowe oceny w niezależnych testach konsu-

menckich, przeprowadzonych przez niemiecką organizację „Stiftung Warentest”. Jest ona znana w całej Europie 
z bezstronnych, porównawczych testów produktów i usług.

• Regulacja WRS fi rmy Wolf GmbH – prostota i wygoda dla użytkownika oraz fachowca
 System regulacji WRS wykorzystuje jeden inteligentny moduł obsługowy, który dostosowany jest do każdego typu urzą-

dzeń z oferty Wolf. Dlatego też, jest on niezwykle wygodny i łatwy w użyciu, zarówno dla specjalisty jak i użytkownika. 
Firma Wolf GmbH, jako jedyna w branży wyposażyła również wszystkie swoje urządzenia grzewcze w złącze, za pomocą 
którego (przy wykorzystaniu zdalnego systemu obsługi WRS) można parametryzować, optymalizować oraz nadzorować 
urządzenie i całą instalację grzewczą – podobnie jak to ma miejsce np. w nowoczesnych samochodach.

• Wolf wdraża najwyższe standardy 
 Wolf GmbH, jako pierwsze przedsiębiorstwo w RFN, wdrożyło w branży certyfi kację produkcji zgodną z normą ISO 9001. 

Jest również pierwszą fi rmą, która wprowadziła 6 letnią gwarancję na kotły grzewcze.

• Die Fabrik des Jahres 2011 – fabryka roku w RFN
 W wyniku audytu przeprowadzonego w 2011 roku przez renomowane pismo „Production” oraz fi rmę „A.T. Kearney”, 

Wolf GmbH w Mainburgu został wyróżniony prestiżowym tytułem „Fabryka Roku” w kategorii „znakomity montaż”.  Audy-
torzy docenili wyjątkową organizację produkcji, która wytycza nowe standardy, a tym samym może być wzorem dla innych.

 System regulacji WRS wykorzystuje jeden inteligentny moduł obsługowy, który dostosowany jest do każdego typu urzą-
dzeń z oferty Wolf. Dlatego też, jest on niezwykle wygodny i łatwy w użyciu, zarówno dla specjalisty jak i użytkownika. 
Firma Wolf GmbH, jako jedyna w branży wyposażyła również wszystkie swoje urządzenia grzewcze w złącze, za pomocą 
którego (przy wykorzystaniu zdalnego systemu obsługi WRS) można parametryzować, optymalizować oraz nadzorować 

Produkty f irmy Wolf G
mbH

Made in Germany

Dlaczego warto wybrać produkty Wolf  GmbH ?



Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o. o. • Sokołów, ul. Sokołowska 36 • 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. +48 22 720 69 01 • fax: +48 22 720 69 02 • e-mail: wolf@wolf-heiztechnik.pl • www.wolf-heiztechnik.pl

Kompleksowy dostawca urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wolf GmbH to niemiecki producent profesjonalnych systemów grzewczych, wentylacyjnych, solarnych i klimatyzacyjnych opar-
tych na zaawansowanej technologii oraz najwyższej jakości i trwałości. Nasze urządzenia są łatwe w obsłudze oraz pracują 
oszczędnie i niezawodnie. Przystosowano je również do szybkiego montażu, a także integracji z instalacjami, zarówno plano-
wanymi, jak i istniejącymi. Wolf GmbH obecny jest w 42 krajach na całym świecie, a wszystkie urządzenia produkowane są  
w fabrykach w Mainburgu k. Monachium. Dlatego nasze produkty bez wyjątku mają tą samą, najwyższą jakość „made in Germany”, 
której potwierdzeniem są czołowe oceny w niezależnych niemieckich testach konsumenckich „Stiftung Warentest”.


