CO NABÍZÍME
KVALITNÍ KOTLE OD RENOMOVANÉHO VÝROBCE OD
9 kW DO 300 kW
Jak si vybrat? Video Vám
automatických kotlích.

poskytne

obecné

informace

o

výrobce od 1. 9. 2018 zvyšoval ceny- v ČR
zvyšovaní cen proběhne od 1. 1 2019
AKCE!!!
akční ceny na kotle SPARK a BIOSPARK– NOVĚ od září 2018

AUTOMATICKÉ KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM
Automatické kotle na pelety
Automatické kotle na uhlí
Automatické kotle na nedřevní biomasu,

zrní atp.

KOTLE NA RUČNÍ PŘIKLÁDÁNÍ-DOPRODEJ.
Automatické kotle na dřevo, uhlí a uhelný prách

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Regulátory a ovládání
Bojlery
Akumulační nádrže

PALIVO
Pelety dřevní

DOPRAVA KOTLŮ ZDARMA
CENY VČETNĚ DPH
PRODEJ, SERVIS, INSTALACE,
PERSONÁLu PROŠKOLENÉHO VÝROBCEM

REVIZE

OD

VZORKOVÁ PRODEJNA
DOTAČNÍ KOTLE
PALIVO ZA
ZÁKAZNÍKY

BEZKONKURENČNÍ

CENY

PRO

NAŠE

Produkty SAS se vyznačují vysokými požadavky na standardy
kvality,
kterých dosahujeme pomocí nejmodernější strojní
technologie a osvědčených postupů.
Kotle řezané na digitálně řízených strojích
špičkovou
laserovou technologií
TRUMPF: 3030, 3030 (L20). Technika
řezání laserem poskytuje velmi vysokou přesnost řezu výrobků,
rychlost výroby a vysokou kvalitu bez nutnosti následného
obrábění kovů.
Řezání laserem Kimla Powercut 2040 v rozsahu 2000 x 4000 mm a
lineárních pohonů, umožňuje rychlé a efektivní řezání
libovolného tvaru z plechu. Řezací technologie umožňuje
extrémně vysokou rychlost Až
5 m/s na
6g.
Minimalizace svařovaných spojů ve stísněných prostorech. Pro
optimalizaci výrobních procesů jsme použili ohýbání- pomocí
lisu, což zaručuje vysokou přesnost ohybů.

Využití moderních svařovacích robotů zvyšuje produktivitu a
zlepšuje kvalitu kotle. Důležitou výhodou svařovacích robotů
je opakovatelnost, které je obtížné dosáhnout v manuálním
svařování. Neustálá kontrola kvality výrobků zajistí
spolehlivost a bezproblémový provoz kotle.
Děrování, ohýbání kovu s ochrannou fólii .
Práškové lakování vnějších částí kotle i zásobníku
v
automatizované výrobní lince nabízí krásný dlouholetý vizuální
efekt a odolnost proti poškrábání.
Pravidelné laboratorní zkoušky SAS.
Neustále pracujeme na
hledání lepších inovací v oblasti vytápění, které odpovídají
potřebám uživatelů, optimálnímu spalování paliva i horší
kvality. Nicméně předtím, než uvedeme jakýkoliv nový kotel na
trh, otestujeme všechny jeho vlastnosti v naší laboratoři ZMK
SAS proto víme co Vám nabízíme.
Čím jsme odlišní. Naše hořáky jsou patentované výrobky, které
mají dlouhou životnost a jsou zcela bezpečné pro uživatele.
Používáme certifikované materiály a výrobní proces prochází
neustálou kontrolou. Neustále se učíme, snažíme se i Vás
naučit rozumět našim výrobkům. Zajišťujeme montážní servisní
tým proškolený přímo výrobcem. Při správné instalaci jsou
kotle SAS bezporuchové.
Pro více informací volejte
+420 777 108 670
+420 774 911 174
kotlejicin@seznam.cz, info@kotle-sas.cz
Nebo navštivte naši prodejnu na

PALACKÉHO 39,

ŽELEZNICE 507 13
(7 km od Jičína Směr SEMILY)

po telefonické dohodě Vám rádi
otevřeme i mimo otevírací dobu

