náš sortiment
“SAS” usiluje o vedoucí pozici v oblasti topných kotlů.
Chceme, aby naše značka byla více rozlišitelná mezi zákazníky,
kteří hledají nejlepší vybavení pro vytápění. Jsme nejstarší
výrobce kotlů na Polském trhu, vyrábíme kotle od roku 1980.
Snažíme se pomáhat zákazníkům ve správném výběru kotle,
poskytujeme poradenství a kvalitní servis. Děláme montáže,
instalace systému, pomáháme se získáním dotaci s Evropských
fondu. Máme pro naše zákazníky v nabídce dřevní pelety a
komínové systémy, které zaručeně prodlouží zivotnost kotlů.
všechny kotle pracují v automatickém režimu. Výjimku tvoří
kotel Varmo na ruční přikládání, který se montuje s akumulační
nádrží odpovídajícího objemu pro daný výkon kotle.
Na jaře 2020 na výstavě AQUATHERM jsme uvedly na trh tepelní
čerpadlo VESTA
. Koncem roku 2020 panujeme rozšířit náš
sortiment o plynové kotle.

TEPELNÉ ČERPADLO – VESTA

KOTEL NA UHLÍ S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍMVARMO

PLNĚ AUTOMATICKÉ KOTLE S NÁSYPKOU
NA UHLÍ
SAS EFEKT 14 kW-47 kW

SAS SOLID 14 kW – 49 kW
SAS SPARK 12 kW-36 kW

SAS COMPAKT 10 kW – 25 kW

NA PELETY
SAS BIO EFEKT 14 kW – 47 kW
SAS BIO SOLID 14 kW- 49 kW

SAS BIO SPARK 12 kW – 36 kW
SAS BIO COMPAKT 10 kW- 25 kW

při objednávce uveďte
1.

typ kotle

2.

z jaké strany chcete násypku

3.

DODACÍ A FAKTURAČNÍ ADRESU
NEVÍTE SI RADY? ZAVOLEJTE NÁM A MI VÁM PORADÍME.

Naší vizí je vybudovat důvěru ve značce. Využíváme naše
zkušenosti a čerpáme z nejnovějších technologických publikací

ve vývoji.
Neustále vylepšujeme naše zařízení určené pro spalování
biomasy.
Ve výrobních procesech se jedná o zdroje nepředstavující
hrozbu pro životní prostředí. Chceme aby naše produkty byly
bezpečné, jednoduché v ovládaní.
Pro naše zákazníky máme v nabídce pelety a brikety pro
ekologické vytápění, náhradní díly a servisní tým, který bude
nápomocný po celou životnost naších produktů.

PODAVAČE A HOŘÁKY
Nové generace kotlů SAS jsou navržené tak, aby uživatel nebyl
závislý na jednom druhu paliva. Uhelný hořák můžete vyměnit za
peletový, když Vám nebude vyhovovat vytápění uhlím. Konstrukce
kotlů zůstává beze změny a výměnou hořáku nemění emisní třída
u kotlů SAS.
SAS MULTI FLAME s dvoušnekovým podavačem pro spalování peletje patentován jedinečný hořák pro spalování dřevních pelet i s
příměsí kury.
Uhelné hořáky máme s pevnou a otočnou retortou.
Každý hořák s podavačem je zkonstruován tak, aby palivo
spaloval úsporně a bez zbytků, ekonomický pro topný systém.
RETORTOVÝ VÍCE-PALIVOVÝ HOŘÁK
SAS MULTI FLAME

ŘÍDICÍ JEDNOTKA KE KOTLŮM SAS

Ovládání 3-4 čerpadla
Internetový modul standardně ST 550, ST 580- možnost
přípojení
Eqithermní regulace
Možnost ovládání z pohodlí domova na pokojovém
termostatu
Pomocí přídavných modulů ovládajících další směšovací
ventily,
akumulační nádrž,
GSM dálkové ovládání.
U peletových kotlů: automatické zapalování, fotobuňka, možnost
ovládání kaskádového systému zapojení až 3 kotlů.

KOMÍNY PRO VŠECHNÍ TYPY KOTLŮ
SAS
Nově nabízíme keramické a nerezové stavební systémy komínu a
pro kotle na tuhá paliva
Dostupné v průměru od 160 mm. do 400 mm.
PRŮMYSLOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY

