Výhody kotlů
slokov
Kotle Slokov SL-E a SL-D
• Kotel plní kritéria třídy 4 + ekodesign pro uhlí
• Doplňkové palivo je dřevo
• Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW u SL-D a 20, 27
a 33 kW u SL-E
• Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
• Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé
sesouvání paliva do ohniště
• Malé rozměry a nízká hmotnost kotle, elegantní vzhled
• Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samotížné
otopné soustavy
• Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov, bez nutnosti úprav
připojení v kotelně
• Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
• Léty prověřená kvalita českého výrobce
• Nenáročná obsluha a čištění kotle
Zplynovací kotle:
• Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
• Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou
dobu hoření, minimální množství popele
• Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný
provoz, kotelnu bez kouře
• Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
• Kotel standardně vybaven chladící smyčkou proti přetopení
= nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalinovým termostatem =
automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
• Žárobetonové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
• Léty prověřená kvalita českého výrobce
• Nenáročná obsluha a čištění kotle
Autoamtické kotle:
• Snadná obsluha
• Vysoká účinnost dosahující až 90 %, nízká spotřeba paliva
• Perioda přikládání po 3–5 dnech (zásobník paliva má dostatečnou
kapacitu)
• Certifikovaným palivem pro  SL22A a SL33A jsou dřevní pelety
• Vysoká kvalita zpracování, ověřená konstrukce
• Nízká spotřeba elektrické energie, snadné nastavení řídící jednotky
• Možné řízení pokojovým termostatem, zaručující vysoký komfort
obsluhy
• Snadná údržba hořáku a čištění kotle
• Malé rozměry kotle, možné levé a pravé provedení násypky
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