
Jest co 
najmniej 
10 POWODÓW 
dla których powinieneś KUPIĆ kocioł BioWin2 

1. Palnik Twojego kotła automatycznie reguluje swoje parametry ,aby spalanie było jak 
najbardziej ekonomiczne

· Sterownik bez ingerencji użytkownika reguluje swoje parametry utrzymując 
odpowiednio wysoką temperaturę w komorze spalania, najniższą możliwą stratę 
kominową oraz najniższą emisję spalin.

· Bez względu na różnicę w wartości opałowej paliwa i zmienne parametry komina, moc 
palnika jest zawsze taka jak zapotrzebowanie na energię Twojego domu utrzymując 
sprawność kotła na stałym, najwyższym poziomie.

2. Kocioł BioWin2 jest najbardziej  dopracowanym i bezpiecznym kotłem na rynku
· Zanim pierwszy kocioł BioWin2 ukazał się na rynku, kilka lat był testowany 

i badany przez zespół kilkudziesięciu osób w super nowoczesnym laboratorium firmy 
Windhager.

· Każdy element kotła, został wykonany i sprawdzony na taśmie produkcyjnej, opartej na 
nowoczesnych robotach, laserowych wycinarkach i precyzyjnych komputerowych 
testerach .

3. To będzie Twój najbardziej zautomatyzowany i bezobsługowy piec c.o. na paliwo stałe

· BioWin2 został tak zbudowany, abyś nie musiał/a czyścić jego wymiennika, palnika, 
a jeśli chcesz - to nawet popielnika. Sam się rozpala i dobiera odpowiednią moc aby 
Twoja rodzina odczuwała przyjemne ciepło. Jeśli chcesz, wyposażymy go w całoroczny 
system podawania paliwa co praktycznie wyeliminuje całkowicie Twoje wizyty 
w kotłowni.  

4. Palnik – serce kotła – jest elementem, który się  nie zużywa

· Jego żywotność jest przewidziana na wiele lat – został wykonany z materiałów 
żaroodpornych i kwasoodpornych.

5. Zapalarka – słaby punkt większości kotłów– nie jest elementem ulegającym zużyciu 
eksploatacyjnemu, dzięki temu nigdy Cię nie zawiedzie.
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6. Kocioł BioWin2 zapewni czystość w Twojej kotłowni

· Funkcja automatycznego czyszczenia kotła powoduje, że będziesz go otwierać bardzo 
rzadko, a co za tym idzie pyły i popioły nie będą wydostawały się z kotła i brudziły 
kotłowni.

27. Kocioł zmieści się w każdej kotłowni - potrzebuje jedynie 1.5m  

2· Po zmontowaniu zajmuje jedynie 1.5m  ! Przyślemy go do Ciebie w formie rozłożonej na 
kilka części, aby można było go łatwo i bezpiecznie wnieść do Twojej kotłowni, bez ryzyka 
uszkodzenia kotła i  wnętrz Twojego domu.

8. Zaawansowana automatyka – sterowanie pogodowe i pokojowe !

· Kocioł wyposażamy w sterowanie indywidualnie dopasowane do Twojego domu. Będzie 
ono uwzględniało temperaturę zewnętrzną i jeśli chcesz dostarczymy również regulator 
pokojowy, a nawet zapewnimy Ci dostęp przez internet.

9. Niska emisja spalin

· Kocioł BioWin2 jest wzorcowym urządzeniem pod kątem parametrów spalania. 
Gwarantuje ekologiczne spalanie.

10. Najwyższa półka 

· Dzięki swoim licznym zaletom kocioł BioWin2 należy do najwyższej półki kotłów na 
paliwa stałe. Cechuje go bezawaryjność na najwyższym poziomie oraz najniższe zużycie 
paliwa. Jest dostępny w elitarnych punktach sprzedaży na terenie całej Polski. 

Jeśli cenisz sobie jakość – zamów kocioł BioWin2 !

Kocioł BioWin2 z manualnym 
załadunkiem zasobnika

Kocioł BioWin2 z 8-ma sondami 
ssącymi i jednostką zmieniającąKocioł BioWin2 z 3-ma sondami 
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Kocioł BioWin2 z 1-sondą ssącą i 
przegarniaczem
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