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4 HYVÄÄ SYYTÄ  
LÄMMITTÄÄ PUULLA

KWB TARJOAA  
KORKEAA LAATUA!
KWB TARJOAA KORKEALAATUI-
SIA, UUSIUTUVAA ENERGIAA 
 KÄYTTÄVIÄ JÄRJESTELMIÄ.

Kun KWB perustettiin vuonna 1994, sen 
tavoitteena oli edistää uusiutuvien poltto
aineiden käyttöä energianlähteenä. Tällä 
hetkellä KWB:llä on toimipisteitä useissa 
 Euroopan maissa ja eri puolilla maailmaa, 
eikä laajentumiselle näy loppua: yritys 
 laajentaa uusille markkinoille vuosittain.

KWB asettaa alansa standardit. Sen 
 innovaatioihin kuuluvat täysin automaat
tinen hakekattiloiden puhdistus, modu
laariset ja siirreltävät järjestelmät ja ainut
laatuinen alasyöttöinen pelletti kattilan 
tulipesä. KWB:n maailmanlaajuiseen 
asiakas verkostoon kuuluu omakotitaloja, 
maatalous ja teollisuustoimijoita, kaupan 
ja ravintolaalan yrityksiä ja kaukolämpö
verkostoja. Jo yli 80 000 asiakasta luottaa 
itävaltalaiseen laatuun.

MUKAVUUS
Kun valitset nykyaikaisen puu
lämmityksen, pääset nauttimaan 
automaattisen, meluttoman ja 
tehokkaan lämmitysratkaisun 
 parhaista puolista. Ja tietenkin 
 tunnelmallisesta puun tuoksusta! 
Kattila ei vaadi kalliita puhdis
tuksia, ja liittämällä siihen KWB 
Comfort Online etähallinnan 
 säästät aikaa ja vaivaa.

YMPÄRISTÖ
Uusiutuvien polttoaineiden käyttö 
on hiilineutraalia. Toisin sanoen 
palaessaan puu vapauttaa ilma
kehään vain sen verran hiilidiok
sidia kuin siihen on sitoutunut sen 
eliniän aikana. Kun lämmität puulla, 
suojelet samalla luontoa ja tulevien 
sukupolvien elinympäristöä.

KUSTANNUKSET

Ihmiset, jotka haluavat säästää 
lämmityskustannuksissaan pysy
västi, valitsevat yleensä uusiutuvan 
energian. Puun hinnat ovat pysy
neet vakaina jo vuosia, eivätkä 
öljyn ja kaasun maailmanmarkkina
hinnat vaikuta niihin. Kun lämmi
tysjärjestelmän käyttöiäksi laske
taan 25 vuotta, puulla lämmittäjät 
voivat säästää tuhansia euroja.

PAIKALLISUUS

Puupolttoainetta saadaan lähel
tä käyttöpaikkaa. Toisin sanoen 
polttoaineeseen käytetyt rahat 
hyödyttävät paikallista yhteisöä. 
Vaihtamalla puulämmitykseen voit 
siis tukea paikallista taloutta ja 
työpaikkojen pysyvyyttä. 



KWB-VARUSTEET
Tarjoamme kattavat lisävarusteet 
järjestelmän räätälöintiin.

  Kuljettimet ja varastot.
 Lämminvesivaraajat.
 Aurinkolämpöjärjestelmät.
 Savupiippuratkaisut.  
 Lämpöpumput.

KWB POWERFIRE
Hake- ja pellettikattila 
150–300 kW

  Kompakti kääntöritilä
järjestelmä.

  Syklonitulipesä pienentää 
päästöjä.

  Kätevä 240 litran tuhkasäiliö  
ja liikuteltava rakenne.

KWB CLASSICFIRE /  
KWB COMBIFIRE
Halko- ja pellettikattila,  
15–38 kW

  Tilava tulipesä takaa pitkät 
puiden lisäysvälit.

  Automaattisytytyksellä 
voit  valita, milloin lämmitys 
 kytkeytyy päälle.

  Kattila on helppo muuntaa 
yhdistelmäkattilaksi pelletti
moduulin avulla koska tahansa.

KWB MULTIFIRE /  
KWB PELLETFIREPLUS

Hake- ja pellettikattila 
20–135 kW

  Telaarinapoltin ja itse
puhdistuvat ristikkoelementit.

  Tehokkaat ilmanohjaimet 
 optimoivat lämmönsiirron.

  Erittäin pieni polttoaineen  
kulutus liikkuvan arinan 
 ansiosta.

KWB EASYFIRE
Pellettikattila 
2,4–38 kW

  Ei vaadi erillistä puhdistamista, 
tuhkat tyhjennetään 1–2 vuoden 
välein.

  Kätevä irrotettava tuhkasäiliö 
tyhjennystä varten.

  Alasyöttöinen järjestelmä 
 polttaa puhtaasti.

KWB:n lämmitysjärjestelmät  
koostuvat moduuleista, jotka on 
helppo kuljettaa pannuhuoneeseen.

KWB:N
MODULAARINEN 
JÄRJESTELMÄ



SKOTLANTI +44 1330 826 504 info@originalheating.com
POHJOIS-ENGLANTI +44 1524 784 323 care@sustaburn.co.uk
KESKI-ENGLANTI 
JA WALES +44 1162 604 050 info@ashwellbiomass.com

ETELÄ-ENGLANTI +44 1271 372 888 info@optimumheating.co.uk
IRLANNIN TASAVALTA 
JA POHJOIS-IRLANTI +44 2871 353 108 info@originalheating.com

NORJA +47 69 22 70 60 post@hr-maskin.no
RUOTSI +46 498 201 750 info@gotfi re.se
SUOMI +358 9 50991 info.technics.fi @algol.fi 
VIRO +372 50 96 234 mati@heatpower.ee
JAPANI +81 3 4405 8088 info@wbenergy.co.jp
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Tiedot voivat muuttua, ja niissä voi olla 
kirjoitus ja painovirheitä.

*21-2002369*
Maahantuonti ja myynti:  
Algol Technics Oy
Karapellontie 6, 02610 Espoo | p. 09 50991
www.algoltechnics.fi/kwb


