
Zamiana podajnika
pelletowego na groszkowy

Cena netto VAT Cena brutto

3.987,81 zł  917,19 zł 4.905,00 zł

4.406,51 zł 1.013,49 zł 5.420,00 zł

 4.670,74 zł 1.074,26 zł 5.745,00 zł

4.983,74 zł 1.146,26 zł 6.130,00 zł

Moc 
      kotła

15 kW

24 kW

34 kW

45 kW

DuoKo to nowoczesny kocioł centralnego ogrzewania, który dzięki unikalnemu 
rozwiązaniu występuje w dwóch wersjach palnikowych.

Obie wersje kotła wzajemnie się nie wykluczają. Posiadając już kocioł w każdej chwili 
można dokonać zamiany z palnika na ekogroszek na palnik pelletowy i odwrotnie nie 
tracąc przy tym parametrów związanych ze świadectwem 5 klasy oraz ecodesign!

Jest to najnowsze sztandarowe rozwiązanie �rmy KOTŁOSPAW. Jako nieliczni 
w Polsce oferujemy kocioł DuoKo, w którym możliwe jest zastosowanie dwóch 
różnych palników w zależności od potrzeb i wymogów, a przy tym bez konieczności 
zakupu całego nowego urządzenia i jego demontażu.

Obrotowy podajnik Pancerpol Ramka montażowa

Sterownik ecoMAXX 800RDmuchawa

Zasobnik na ekogroszek (lewy) 

W skład zestawu groszkowego wchodzi: 

DuoKo

Miejsce na pieczątkę autoryzowanego 
instalatora/dystrybutora

klasa
PN EN 303-5:2012PN EN 303-5:2012

klasa



Cena netto VAT Cena brutto

5.365,86 zł 1.234,14 zł 6.600,00 zł

5.792,69 zł 1.332,31 zł 7.125,00 zł

 6.219,52 zł 1.430,48 zł 7.650,00 zł

7.674,80 zł 1.765,20 zł 9.440,00 zł

Moc 
      kotła

15 kW

24 kW

34 kW

45 kW

DuoKo to nowoczesny kocioł centralnego ogrzewania, który dzięki unikalnemu 
rozwiązaniu występuje w dwóch wersjach palnikowych.

Obie wersje kotła wzajemnie się nie wykluczają. Posiadając już kocioł w każdej chwili 
można dokonać zamiany z palnika na ekogroszek na palnik pelletowy i odwrotnie nie 
tracąc przy tym parametrów związanych ze świadectwem 5 klasy oraz ecodesign!

Jest to najnowsze sztandarowe rozwiązanie �rmy KOTŁOSPAW, jako nieliczni w Polsce 
oferujemy kocioł DuoKo, w którym możliwe jest zastosowanie dwóch różnych palników 
w zależności od potrzeb i wymogów, a przy tym bez konieczności zakupu całego 
nowego urządzenia i jego demontażu.

W skład zestawu pelletowego wchodzi: 

Samoczyszczący palnik KIPI

Sterownik ecoMAX 860

Zasobnik na pellet (lewy)Flansza montażowa

Zamiana podajnika
groszkowego na pelletowy

Miejsce na pieczątkę autoryzowanego 
instalatora/dystrybutora

DuoKo klasa
PN EN 303-5:2012PN EN 303-5:2012

klasa


