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Vykurovanie drevom je perspektívne, účinné a ekologické.

Spoločnosť Viessmann je dokonale pripravená 

na budúcnosť: Naše vykurovacie systémy 

predstavujú prirodzenú a CO
2 
neutrálnu alter-

natívu s vysokou energetickou účinnosťou 

a istotou dostupnosti paliva. Spoločne s našimi 

špecializovanými fi rmami Köb a Mawera sme 

tí správni partneri pokiaľ ide o vykurovacie 

systémy na drevo a drevospaľujúce zariadenia 

v každej výkonovej oblasti – a to od peleto-

vého kotla pre rodinné domy až po lokálne 

siete diaľkového vykurovania a kogeneračnou 

výrobou elektriny z biomasy. Pripravte sa na 

budúcnosť a informujte sa na stránke 

www.viessmann.sk.

Pyrovent

Spaľovanie so zafukovaním paliva

Menovitý tepelný výkon: 850 až 13 000 kW

Pyromat ECO

Kotol na kusové drevo 

Menovitý tepelný výkon: 35 až 170 kW

Vitoligno 100-S

Splyňovací kotol na kusové drevo

Menovitý tepelný výkon: 25 až 80 kW



Drevospaľujúce zariadenie Mawera znamená 

rozhodnutie v prospech vysokokvalitného špičkového 

výrobku.

Testsieger
GUT (2,1)

Holzpelletkessel
VITOLIGNO 300-P

Im Test: 10 Anlagen, 1 Testsieger
test Spezial Energie 2009

Vynikajúca kvalita na ktorú sa môžete spoľahnúť: 

Spotrebiteľská nadácia Stiftung Warentest vyhlásila 

vo svojom špecializovanom vydaní Energie 2009 

kotol Vitoligno 300-P za víťaza testu.

Veľké množstvo komponentov z jednej ruky 

zabezpečuje automatickú, spoľahlivú a nízko-

údržbovú prevádzku celého zariadenia.
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Vykurovanie drevom –

domácim palivom

Program Vitoligno 

od 4 do 80 kW 

Či už ide o doplnkové vykurova-

nie, kompletný vykurovací systém 

alebo prevádzku na kusové drevo či 

pelety: Viessmann ponúka kompletný 

pro gram pre vykurovanie drevom. 

Rozhodnutím pre vykurovacie kotle 

na drevo typu Vitoligno vsádzate vždy 

na istotu. 

Vykurovacie systémy na drevo 

do 1 250 kW

V Rakúsku sídliaca fi rma Köb 

patrí k popredným výrobcom 

drevospaľujúcich zariadení v strednom 

výkonnostnom spektre 35 až 1 250 kW. 

Od roku 2007 patrí Köb ku skupine 

Viessmann. Takto dokáže fi rma Köb 

plynulo nadviazať na program malých 

kotlov na biomasu, ktorý Viessmann 

pokrýva radom Vitoligno.

Vykurovacie systémy 

do 13 000 kW

Rakúsky špecialista na biomasové 

drevospaľujúce zariadenia s výkonom 

od 110 do 13 000 kW patrí od roku 

2006 ku skupine Viessmann a takto 

rozširuje ponuku kompletného pro-

gramu našej spoločnosti v oblasti 

biomasy pre priemysel, živnostenské 

prevádzky a komunálne aplikácie. 

Od vykurovacích kotlov cez vynášacie 

zariadenia paliva až po dopravné 

systémy na palivo – výrobky fi rmy 

Mawera sú vhodné pre každý druh 

dreva. Všetky systémové komponen-

ty sú takto dodávané z jednej ruky. Vo 

svojej kategórii vynikajú najmä rôzne 

spaľovacie systémy, ktoré je možné 

prevádzkovať so všetkými druhmi 

drevených palív.
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