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NOWOŚĆ*

*dostępny od 2016 roku 

Stylowa obudowa i kompaktowe wymiary ofe-
rują wiele możliwości montażowych. Wewnętrzne 
elementy wykonane są z solidnych i wytrzymałych 
materiałów, takich jak rury miedziane, aluminiowo-
-krzemowy wymiennik ciepła, kompozytowy blok 
hydrauliczny, czy też wykonany ze stali nierdzewnej 
wymiennik c.w.u. w kotle dwufunkcyjnym. Prosta 
konstrukcja monoblokowego wymiennika ciepła 
umożliwia duże przepływy przez kanały wodne. Pom-
pa i wentylator o wysokiej sprawności wraz z wy-
miennikiem ciepła o wysokiej przewodności ciepl-
nej pozwala FGB pracować zgodnie z klasą a 
dyrektywy erP. Dodatkowe elementy, takie jak za-
wór bezpieczeństwa, syfon kondensatu, naczynie 
wzbiorcze, odpowietrznik i klapa spalin (dla kilku ko-

Oszczędność energii, wygodna obsługa i cicha praca to cechy, na które  
zwraca uwagę każdy, kto poszukuje najlepszego urządzenia grzewczego 
do domu. Jeżeli dodać do tego kompaktowe rozmiary, najwyższy standard 
wykonania i doskonały stosunek jakości do ceny to okazuje się, że znalezienie 
ideału nie jest sprawą prostą. Firma Wolf wyszła naprzeciw oczekiwaniom 
instalatorów i odbiorców i stworzyła wyjątkowy kocioł kondensacyjny FGB,  
który jest w stanie spełnić wszystkie powyższe wymogi. 

Kocioł kondensacyjny FGB marki Wolf
Wysoka sprawność, niskie koszty eksploatacji i atrakcyjny design

Gazowy kocioł kondensacyjny marki Wolf występuje w czterech wariantach: jako 
kocioł jednofunkcyjny, przystosowany do współpracy z zasobnikiem ciepłej wody: 
FGB-28 i FGB-35, a także jako kocioł dwufunkcyjny FGB-K-28 i FGB-K-35, o modula-
cji już od 4,8 kW przy sprawności urządzenia dochodzącej do 110%.
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tłów w jednym systemie spalinowym) są już zinte-
growane. Biorąc pod uwagę konstrukcję urządzenia, 
montaż oraz konserwacja (serwis) może być szybko 
wykonana nawet przez jedną osobę.
konstrukcja komory spalania jest zoptymalizowana 
na czyste spalanie i zakres modulacji (1:6) przy ni-
skim ciśnieniu gazu. Wbudowany sterownik umożli-
wiający regulację pogodową (czujnik jako wyposa-
żenie dodatkowe) jest kompatybilny ze wszystkimi 
sterownikami Wolfa, umożliwia łatwą integrację z sys-
temem solarnym i zapewnia łączność z internetem 
za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobil-
nej (iSM7e jako wyposażenie dodatkowe). 

kontrola i monitoring online dla użytkowników i serwisan-
tów daje dostęp do kotła z dowolnego miejsca na świecie) 
i lepszą obsługę, więcej oszczędności i najwyższy kom-
fort. Duży wyświetlacz pokazuje wszystkie ważne dane 
przez bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs. 
Wydatek ciepłej wody użytkowej w zakresie od 2 l/min 
do 16 l/min wraz z funkcją szybkiego startu i szybkiej 
adaptacji temperatury, daje wysoki komfort ciepłej 
wody użytkowej. nowy system kontroli przepływu 
wody grzewczej przez kocioł (stała wysoka różnica 
temperatury zasilania i powrotu) obniża temperatu-
rę powrotu dla większej kondensacji, co daje nam 
wyższą sprawność i czystszy wymiennik ciepła.

Branża grzewcza w 2016 r.

zdaniem Jarosława Blocha, dyrektora sprzeda-
ży Wolf technika Grzewcza sp. z o.o., rok 2016  
w branży grzewczej był rokiem niełatwym: Miesią-
ce, zwyczajowo o najwyższej wielkości sprzedaży 
nie były aż tak zauważalne, jak w latach ubiegłych. 
Na rynku pojawiła się zmiana asortymentowa 
urządzeń grzewczych. Po wprowadzeniu dyrekty-
wy ErP, od jesieni ubiegłego roku zniknęły z ryn-

ku kotły z zamkniętą 
komorą spalania. Ich 
miejsce zastąpiły co-
raz bardziej zaawanso-
wane technologicznie 
kotły z nowoczesny-
mi sterownikami, któ-
re umożliwiają zdal-
ne sterowanie całymi 
systemami grzewczy-
mi, oczywiście gdy tyl-
ko mamy dostęp do 
wszechobecnego In-
ternetu.
Rynek inwestycyjny rów-
nież okazał się zdecydo-

wanie trudniejszy i bardziej wymagający. Inwestycje, 
które pojawiały się były pilotowane na każdym etapie 
– od pracowni projektowej po inwestora, co wymaga-
ło niezwykłego zaangażowania i dużego wsparcia ze 
strony producentów urządzeń grzewczych.
Niepewność inwestora potęgowały również zmien-
ne czynniki makroekonomiczne, powodując zacho-
wawczość w inwestowaniu.
Kolejnym czynnikiem, który warto podkreślić to 
„zmiana” pokoleniowa instalatora. Coraz częściej 
we współpracy pojawia się „młody wiekiem”, do-
brze wykształcony instalator, który doskonale re-
aguje na potrzeby i wymagania klienta końcowego, 
a co za tym idzie, sam wymaga od producentów 
urządzeń grzewczych prowadzenia wysokiej ja-
kości szkoleń i wsparcia w jego codziennej pracy.
Podsumowując, rok 2016 charakteryzowały dy-
namicznie zmieniające się uwarunkowania ryn-
kowe i asortymentowe. Był to wymagający okres 
dla zespołu sprzedażowego i wsparcia techniczne-
go. Okazał się też szansą dla podniesienia jakości 
serwisu sprzedażowego i posprzedażowego, na 
czym mamy nadzieję zbudować fundament roz-
woju w 2017 r.

Finał loterii Onninen „Dwa koła” już 
za nami. Motocykle w modelach 20, 
13 i 30 – rozdane.
zwycięzców wyłoniono 9 grudnia 
2016 roku podczas jubileuszu 20-le-
cia Onninen w Polsce, który świę-
towany był w centrum Dystrybu-
cyjnym w teolinie. Specjalnie z tej 
okazji przybyło 450 osób z całej Pol-
ski: klientów, dostawców i pracow-
ników firmy Onninen. Po raz kolej-
ny magazyn firmy zmienił się w salę 
klubowo-koncertową.
Wypełniony niespodziankami gra-
fik imprezy nie pozwalał ostudzić 
emocji nawet na chwilę. event 
uświetnił rewelacyjny tomasz Ja-
chimek. Wieczorem sceną zawład-
nął zespół „Bracia” wraz z gościem 
specjalnym – krzysztofem cugow-
skim. uczta dla melomanów nie 
miała końca także za sprawą ze-
społu „hello My Sunshine” oraz 
dzięki wspaniałym interpretacjom 
największych przebojów w aranża-
cji na skrzypce i saksofon. 
zwycięzcy loterii „Dwa koła” – zdo-
bywcy unikalnych motocykli cu-
stom na bazie harleya Davidsona:
- „handan” instalacje Sanitarne Si-
doruk i Sidoruk sp.j. z Białegostoku 
otrzymała motocykl custom hD 20
- elektro-Plus Mariusz Surma z Wro-
cławia – custom hD 30
- Daas Polska sp. z o.o. Sp.k.  z Gdań-
ska – custom hD 13

Loteria 2 Koła w Onninen: motocykle rozdane!
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