
GUNTAMATIC:  Nové možnosti vytáp ění pro podnikání, obce a pr ůmysl 
 
Pro mnohé podnikatelské i státní subjekty se stalo vytápění díky extrémně vysokým cenám plynu,  
elektřiny a dalších typů paliva ekonomicky nákladné, přičemž jejich ceny stále rostou.  
Biomasa představuje úspornou a k životnímu prostředí šetrnou alternativu především v porovnání s 
fosilními palivy. Vytápění biomasou šetří, ve srovnání s propan butanem a LPG, již nyní 50–70% 
nákladů na palivo. Již po třech letech dochází k amortizaci výměny topení z PB či LPG na dřevěné 
pelety a biomasu.  
 
 
Rakouská průmyslová firma 
GUNTAMATIC  vyrábí již přes 40 let 
moderní systémy na vytápění dřevem  
a biomasou a jako nositel značky ručí  
za kvalitu a spolehlivost. 
 
GUNTAMATIC nedávno vyvinul nové 
zařízení na spalování dřevěných pelet 
BIOCOM Flex, které najde své využití 
nejen v domácnostech, ale také v 
podnikání, v komunální oblasti nebo v 
průmyslu.  
 
Při vývoji se odborníci firmy GUNTAMATIC zaměřili vedle nejvyšší jakosti a pohodlí i na použití 
kaskádových zařízení.  
„Pomocí kaskádových zařízení na vytápění lze dodatečně zvýšit provozní jistotu – při krátkodobém 
výpadku jednoho zařízení je stále ještě k dispozici výkon druhého zařízení“, říká ředitel firmy o cílech 
vývoje.  

 
Zařízení BIOCOM na spalování pelet 
s extrémně nízkou spotřebou 
elektrické energie představuje ideální 
řešení pro vytápění peletami.  
Toto úsporné a na údržbu nenáročné 
zařízení lze spojit do kaskády až do 
výkonu 200 kW.  
Dřevěným peletám je do budoucnosti 
předpovídán obrovský význam na 
trhu s palivy.  
 

Jestliže cítíte, že nadešel ten správný čas pro změnu způsobu vytápění vašeho objektu, kontaktujte 
nás. Zastoupení firmy GUNTAMATIC pro Českou republiku a Slovensko zajišťuje společnost  
esel technologies s.r.o.,  která nabízí  svým zákazníkům jedinečný komplexní servis:  
● doporučení nejvhodnějšího kotle pro váš dům,  
● navržení projektu,  
● prodej vybraného typu kotle,  
● jeho dodání na klíč až do vaší kotelny,  
● dokonalou instalaci rozvodů,  
● profesionální zapojení a nastavení,  
● dodání a montáž vybraných doplňků,  
● zprovoznění celé tepelné soustavy,  
● zaškolení s obsluhou kotle a nepřetržité servisní služby,  
● zvýhodněné dodávky dřevěných pelet z vlastní produkce po celou dobu životnosti kotle.  
 
Kontakty:  esel technologies s.r.o.,  Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,  
Tel.: +420 800 100 356, +420 777 283 009, E-mail:  info@guntamatic.cz, Web: www.guntamatic.cz  


