
GUNTAMATIC: Vytáp ění biomasou orientované na budoucnost 
 
Výrazně stoupající ceny uhlí, plynu a elektrické energie nás 
nutí stále více přemýšlet o možných alternativách, neboť 
nejen pro firmy, ale také pro domácnosti představují náklady 
na vytápění velkou ekonomickou zátěž.  
Rakouská firma GUNTAMATIC  vyrábí již přes 40 let moderní 
systémy pro topení dřevem a biomasou, které jsou šetrné k 
životnímu prostředí a vyznačují se především velkým 
komfortem, uživatelským pohodlím a technickým pokrokem.  
 
Po celé Evropě se dostává v současné době do popředí 
ekologický způsob vytápění dřevěnými peletami. Ty dávají 
vlastníkům automatických kotlů a kotelen možnost využívat 
levnější biomasu a získávat tak nezávislost na ostatních 
palivech. Cena pelet je o zhruba 50 – 70% nižší než cena 
propan butanu nebo LPG. Dřevěným peletám je do 
budoucna předpovídán obrovský význam na trhu s palivy.  
 
 

Proto vyvinula firma GUNTAMATIC nový automatický 
kotel BIOCOM (viz obrázek), který je možno použít v 
domácnosti, v podnikání, v komunální oblasti nebo v 
průmyslu. Tento kotel má extrémně nízkou spotřebou 
elektrické energie a představuje ideální řešení pro 
vytápění dřevěnými peletami.   
 
Díky inovativnímu vývoji může firma GUNTAMATIC 
nabídnout svým zákazníkům také kotel POWERCHIP, 
který umožňuje plně automaticky spalovat různá paliva 
v jednom kotli.  
S účinností přes 92% v něm lze spalovat štěpku, 
dřevěné pelety a energetické obilí.  
Velkou předností těchto kotlů je nízká spotřeba 
elektrické energie, vysoce kvalitní komponenty a 
minimální emise. Na přání lze také dodat plně 
automatické odpopelňování s odsáváním, čímž je 
možné redukovat námahu při odstraňování popela na 
minimum.  

 
V automatickém kotli BIOSTAR  pak spotřebují zákazníci díky nízkoteplotní konstrukci a vysoké míře 
flexibility výkonu o 20 procent méně dřevěných pelet. Je to navíc jediný kotel na našem trhu, do 
kterého se může vracet vratná voda o teplotě jen 38°C 
 
Ať už si vyberete kterýkoli automatický kotel z široké nabídky firmy GUNTAMATIC, můžete si být 
naprosto jisti, že o vaše domácí teplo bude na dlouhá léta dokonale a bez vaší námahy postaráno. 
 
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  
 
(kotel na obrázku: Guntamatic Biocom Flex 75/100 kW) 


