Lp.

1

2

Nazwa fimy

RURTOM TOMASZ TREMBLA

ZUH "KOMARPOL" J. Zaręba Sp. j.

Adres

43-332 Pisarzowice, ul.
Miodowa 1 F

Numer telefonu

503 141 292

Kotły oferowane przez Wykonawcę

Warunki gwarancji

48 miesięcy na szczelność wodną wymiennika, lecz nie dłużej niż 54
miesiące od daty produkcji, 24 miesiące na osprzęt
elektromechaniczny (podajnik, kosz, silnik, sterownik,
EKO CERAMIK o mocy: 17, 25, 34 kW motoreduktor), 12 miesięcy na czujnik wylotu spalin i osłonę
producent KBO KOTŁO - BUD OSIEK
drzwiczek paleniska; na kotły uczestniczące w PONE za zgodą
producenta udzielane jest 5 lat gwarancji - wymagane coroczne
odpłatne przeglądy serwisowe - niedokonywanie przeglądów jest
równoznaczne z utratą gwarancji
48 miesięcy na szczelność wodną wymiennika, 24 miesiące na
ISKA EKO PLUS o mocy: 17, 25, 34 kW sterownik, wentylator i motoreduktor, 12 miesięcy na pozostałe
producent SPÓŁDZIELNIA ZGODA WIEPRZ
elementy
60 miesięcy na szczelność wymiennika ciepła, 24 miesiące na
SIGMA o mocy: 16, 20, 24, 36 i 48 - producent pozostałe elementy oraz sprawne działanie kotła, lecz nie dłużej niż
DEFRO
3 lata od daty produkcji kotła, 12 miesięcy na elementy żeliwne oraz
elementy ruchome
60 miesięcy na szczelność wymiennika ciepła, 24 miesiące na
SIGMA UNI o mocy: 16, 20, 24, 36 i 48 pozostałe elementy oraz sprawne działanie kotła, lecz nie dłużej niż
producent DEFRO
3 lata od daty produkcji kotła, 12 miesięcy na elementy żeliwne oraz
elementy ruchome

33 816 28 48, 33
43-300 Bielsko Biała, al.
821 02 42, 602
gen. Władysława
556 536, 519 178
Andersa 14
038
INTEGRA o mocy: 18 i 28 kW - producent
P.W.T.K. "TERMO-TECH"

60 miesięcy od daty produkcji na szczelność połączeń spawanych
korpusu wodnego kotła, 24 miesiące od daty zakupu na pozostałe
elementy oraz sprawne działanie kotła, 6 miesięcy na elementy
żeliwne

Kocioł V7 20 kW producent MCE
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"MCE" Małopolskie Centrum
Ekologiczne S. Migdałek, P. Kozłowski
s.c.

32-124 Klecza Górna,
Klecza Dolna 15 A

33 872 24 04
kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 24 kW producent Wolf Technika Grzewcza

OGNIWO EKO PLUS o mocy: 14, 20, 26 kW producent Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza
Ogniwo

kotły gazowe kondensacyjne: Duo-tec Compakt
o mocy: 3,7-26,1 kW, MCR Home o mocy: 4,828 kW, MCR3 PLUS o mocy: 6,1-35,7, Innovens
o mocy: 3,4-35,9 - producent DE DIETRICH
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P.U.H. "INSTAL-SANIT" Adam Sopiak

43-356 Kobiernice, ul.
Krakowska 15

33 810 84 42
ECOMATIX EMX o mocy 19 i 25 kW - producent
PPHU KOŁTON

60 miesięcy gwarancji od daty zakupu na szczelność połączeń
spawalniczych oraz 24 miesiące na pozostałe elementy: wentylator,
sterownik, palnik
Podstawowy okres gwarancji wynosi 1 rok, przy czym gwarancja
może być przedłużona o kolejny rok do maksymalnie 5 lat.
Gwarancja ważna jest po wykonaniu każdego corocznego płatnego
przeglądu kotłowni. Okres gwarancji liczony jest:
• Od daty pierwszego uruchomienia dokonanego w terminie 6
miesięcy od daty zakupu;
• Od daty zakupu jeżeli uruchomienie miało miejsce później niż 6
miesięcy od daty zakupu
Producent gwarantuje szczelność korpusu wodnego kotła c.o. w
ciągu 60 miesięcy od daty zakupu kotła. Producent gwarantuje
trwałość wszytkich części skłądowych kotła w ciągu 24 miesięcy od
daty zakupu. Sterownik kotła objęty jest odręną gwarancją
producenta
96 miesięcy na aluminiowo-krzemowe wymienniki kotłów
MCR3/MCR3 PLUS, 84 miesiąc na wymienniki aluminiowokrzemowe innych kotłów, 60 miesięcy na stalowy wymiennik
MCR/II, żeliwne wymienniki kotłów stojących, korpusy
pojemnościowych wymienników, systemy spalinowe, 24 miesiące
na automatykę wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne,
wyposażenie dodatkowe, palniki, 6 miesięcy na części podlegające
szybkiemu zużyciu (dysze, uszczelki, elektrody), 12 miesięcy na
części zamienne
60 miesięcy na szczelność kotła od daty odbioru kotła u
producenta, 24 miesiące gwarancji na układ podający, elektroniczny
regulator oraz wetylator. W przypadku awarii regulatora
temperatury, motoreduktora lub wentylatora nadmuchu
reklamujący jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby firmy
lub sprzedawcy wraz z kartą gwaracyjną i dokładnym opisem usterki

60 miesięcy na szczelność spawów kotła, 24 miesiące gwarancji
ogólnej licząc od daty jej wystawienia i zakupu kotła, samodzielne
EP V o mocy: 14, 19, 25 - producent PROTECH
podzespoły (sterownik, wentylator, motoreduktor) posiadają
własne karty gwaracyjne i określone warunki gwarancji

5

Sopiak s.c.

43-356 Kobiernice, ul.
Krakowska 15

33 810 84 42

Producent gwarantuje szczelność korpusu wodnego kotła c.o. w
OGNIWO EKO PLUS o mocy: 14, 20, 26 kW - ciągu 60 miesięcy od daty zakupu kotła. Producent gwarantuje
producent Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza trwałość wszytkich części skłądowych kotła w ciągu 24 miesięcy od
Ogniwo
daty zakupu. Sterownik kotła objęty jest odręną gwarancją
producenta
96 miesięcy na aluminiowo-krzemowe wymienniki kotłów
MCR3/MCR3 PLUS, 84 miesiąc na wymienniki aluminiowokrzemowe innych kotłów, 60 miesięcy na stalowy wymiennik
kotły gazowe kondensacyjne: Duo-tec Compakt
MCR/II, żeliwne wymienniki kotłów stojących, korpusy
o mocy: 3,7-26,1 kW, MCR Home o mocy: 4,8pojemnościowych wymienników, systemy spalinowe, 24 miesiące
28 kW, MCR3 PLUS o mocy: 6,1-35,7, Innovens
na automatykę wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne,
o mocy: 3,4-35,9 - producent DE DIETRICH
wyposażenie dodatkowe, palniki, 6 miesięcy na części podlegające
szybkiemu zużyciu (dysze, uszczelki, elektrody), 12 miesięcy na
części zamienne
60 miesięcy na szczelność kotła od daty odbioru kotła u
producenta, 24 miesiące gwarancji na układ podający, elektroniczny
ECOMATIX EMX o mocy 19 i 25 kW - producent regulator oraz wetylator. W przypadku awarii regulatora
PPHU KOŁTON
temperatury, motoreduktora lub wentylatora nadmuchu
reklamujący jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby firmy
lub sprzedawcy wraz z kartą gwaracyjną i dokładnym opisem usterki
60 miesięcy na szczelność spawów kotła, 24 miesiące gwarancji
ogólnej licząc od daty jej wystawienia i zakupu kotła, samodzielne
EP V o mocy: 14, 19, 25 - producent PROTECH
podzespoły (sterownik, wentylator, motoreduktor) posiadają
własne karty gwaracyjne i określone warunki gwarancji
60 miesięcy na szczelność spawów kotła, 24 miesiące gwarancji
Kocioł EP V o mocy: 14, 19, 25 kW - prodecent ogólnej licząc od daty jej wystawienia i zakupu kotła, samodzielne
PROTECH
podzespoły (sterownik, wentylator, motoreduktor) posiadają
własne karty gwaracyjne i określone warunki gwarancji

6 Hurtownia "EKO SYSTEM" Zdzisław Kania

34-325 Łodygowice, ul.
Żywiecka 62

33 863 17 33,
602 117 604
eko-MAX o mocy: 16.5, 20, 25, 32 kW producent LOGITERM

72 miesiące na szczelność całego wymiennika kotła, 24 miesiące
gwarancji na ślimak, palnik, zasobnik i niezawodność urądzeń
elektrycznych licząc od daty sprzedaży kotła, nie późniejszej jednak
niż rok od daty produkcji
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ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH WOD- 43-330 Hecznarowice, ul.
KAN-GAZ Błażej Brzeźniak
Jana Pawła II 15

F.H.U "PRESTIGE" Ewa Bak

43-300 Bielsko Biała, ul.
Wyzwolenia 490

BIELSKIE CENTRUM INSTALACYJNE
43-300 Bielsko Biała, ul.
9 "SEMAR" s.c. Lamparski Sebastian, Łysoń
Partyzantów 69
Marcin
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Ciepełko Sp. z o.o.

43-330 Wilamowice, ul.
H. Sienkiewicza 8

602 489 144

790 810 811, 33
486 33 77

33 821 86 03

33 307 01 17

ECOMATIX EMX o mocy: 19, 25, 30, 38 kW producent PPHU KOŁTON

60 miesięcy na szczelność kotła od daty odbioru kotła u
producenta, 24 miesiące gwarancji na układ podający, elektroniczny
regulator oraz wetylator. W przypadku awarii regulatora
temperatury, motoreduktora lub wentylatora nadmuchu
reklamujący jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby firmy
lub sprzedawcy wraz z kartą gwaracyjną i dokładnym opisem usterki

EP V o mocy 14-50 kW - producent PROTECH

60 miesięcy na szczelność spawów kotła, 24 miesiące gwarancji
ogólnej licząc od daty jej wystawienia i zakupu kotła, samodzielne
podzespoły (sterownik, wentylator, motoreduktor) posiadają
własne karty gwaracyjne i określone warunki gwarancji

EKO PIONIER o mocy 17-33 kW - producent
STALMARK

Producent udziela gwarancji, licząc od daty sprzedaży kotła: 60
miesięcy na szczelność wodną wymiennika, 24 miesiące na osprzęt
elektromechaniczny (podajnik, motoreduktor, sterownik, silnik,
kosz), lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji, 12 miesięcy
na czujnik wylotu spalin i osłonkę drzwiczek paleniska

EKO PIONIER o mocy: 17, 21, 25, 29, 33 kW producent STALMARK

Producent udziela gwarancji, licząc od daty sprzedaży kotła: 60
miesięcy na szczelność wodną wymiennika, 24 miesiące na osprzęt
elektromechaniczny (podajnik, motoreduktor, sterownik, silnik,
kosz), lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji, 12 miesięcy
na czujnik wylotu spalin i osłonkę drzwiczek paleniska

Podstawowy okres gwarancji wynosi 1 rok, przy czym gwarancja
może być przedłużona o kolejny rok do maksymalnie 5 lat.
Gwarancja ważna jest po wykonaniu każdego corocznego płatnego
kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 24 kW - przeglądu kotłowni. Okres gwarancji liczony jest:
producent Wolf Technika Grzewcza
• Od daty pierwszego uruchomienia dokonanego w terminie 6
miesięcy od daty zakupu;
• Od daty zakupu jeżeli uruchomienie miało miejsce później niż 6
miesięcy od daty zakupu

EKO PIONIER o mocy 17-33 kW - producent
STALMARK

Producent udziela gwarancji, licząc od daty sprzedaży kotła: 60
miesięcy na szczelność wodną wymiennika, 24 miesiące na osprzęt
elektromechaniczny (podajnik, motoreduktor, sterownik, silnik,
kosz), lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji, 12 miesięcy
na czujnik wylotu spalin i osłonkę drzwiczek paleniska

eko-MAX o mocy: 16.5, 20, 25, 32 kW producent LOGITERM

72 miesiące na szczelność całego wymiennika kotła, 24 miesiące
gwarancji na ślimak, palnik, zasobnik i niezawodność urądzeń
elektrycznych licząc od daty sprzedaży kotła, nie późniejszej jednak
niż rok od daty produkcji

