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– znacznie podnosi bezobsługowość kotła oraz za-
pewnia stały wysoki poziom efektywności urządze-
nia zmniejszając przez to zużycie paliwa;
•	nowoczesny dotykowy, bardzo prosty w obsłudze 
sterownik, który jest w stanie obsłużyć kilka obie-
gów grzewczych oraz współpracować z termostata-
mi pokojowymi oraz modułem internetowym.

Kotły PELLUX występują w 3 modelach: 
- Pellux Compact o mocy 12 kW, 
- Pellux 100 o mocach 20 i 30 kW,
- Pellux 200 o mocy 20 kW. 

Wszystkie modele cechują się zaletami, które zostały 
już wyżej wymienione, ale dodatkowo każdy z nich 
ma własne charakterystyczne cechy.
PELLUX Compact, jak sama nazwa wskazuje, ma bar-
dzo kompaktową budowę, która pozwala na montaż 
tego urządzenia nawet w kotłowniach o bardzo ma-
łej powierzchni. PELLUX 100 jest kotłem o małej wy-
sokości i idealnie pasuje do tzw. „niskich” kotłowni.  
PELLUX 200 ma unikalną bardzo dużą pojemność 
wodną – 190 litrów, co czyni go pod tym względem 

liderem na polskim rynku. Model ten bardzo dobrze 
sprawdza się w domach z pojemną instalacją wod-
ną, w tym z dużą ilością ogrzewania podłogowego.
Pellux to stale rozwijająca się marka, która z roku na 
rok rośnie w siłę i zwiększa swoje udziały na polskim 
bardzo wymagającym rynku kotłów peletowych.

Wśród tego rodzaju kotłów dominują kotły prze-
znaczone do spalania peletu. Biorąc pod uwagę 
znaczną liczbę producentów oraz szeroki wybór mo-
deli kotłów peletowych na rynku, ważną rolę odgry-
wa dobór kotła, który zapewni bezpieczne i bezawa-
ryjne użytkowanie przez kolejne kilkanaście lat.
Jednym z liderów w ofercie kotłów peletowych na 
polskim rynku jest firma NIBE-BIAWAR mająca  
w swoim portfolio kotły peletowe marki PELLUX.  
Firma produkuje kilka tysięcy kotłów rocznie z czego 
większość sprzedawana jest eksport do takich kra-

jów jak Dania, Belgia, Austria, Niemcy, Łotwa, litwa, 
estonia czy Rosja. W ostatnich latach marka PELLUX  
zyskuje znaczną popularność na rynku polskim.

Najważniejszymi cechami kotłów PELLUX z punktu 
widzenia użytkowników są:
•	samoczyszczący	się	mechanicznie	palnik	peletowy  
– brak konieczności czyszczenia palnika oraz moż-
liwość bezpiecznego spalania gorszej jakości (tań-
szego!) peletu;
•	samoczyszczący	się	automatycznie	wymiennik 

Od kilku ostatnich lat rynek kotłów automatycznych na paliwa stałe charakteryzuje się wysokim wzrostem. Wiąże się  
to zarówno z wprowadzanymi regulacjami prawnymi mającymi na celu redukcje smogu (ograniczenia niskiej emisji),  
jak również ze zmianą oczekiwań konsumentów, którzy oczekują komfortu obsługi, za który są w stanie więcej zapłacić.

Nowoczesna linia kotłów peletowych PELLUX

Pellux Compact TouchDotacja Pellux 2000 zł

Do końca listopada tego roku marka Pellux 
prowadzi akcję promocyjną Dotacja PELLUX 
2000 zł. W ramach tej promocji klienci indy-
widualni mają szansę kupić te zaawansowane 

technologicznie kotły o 2000 zł netto taniej. 
liczba kotłów przeznaczonych na tę akcję jest 
ograniczona, więc warto się pospieszyć, by zdą-
żyć skorzystać z tej okazji.

r
e

k
l

a
m

a

NIBe-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

http://www.instalreporter.pl

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off



