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typ

typ

10

10

miarkownik ciagu

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; narzędzia do obsługi kotła; żeliwne pokrywy wyczystek 
bocznych; pokrywa wyczystki górnej; przedłużenie czopucha z przepustnicą spalin; 
ruszt ruchomy /nie dotyczy typu 10 i 13/; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; klapa 
uchylna ze śrubą regulacyjną; stopki do poziomowania kotła; maskownice drzwi 
ograniczające straty ciepła do otoczenia.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-RU PID z algorytmem zPID 
wsparty czujnikiem spalin zapewnia optymalizację procesu spalania; wentylator 
nadmuchowy; narzędzia do obsługi kotła; żeliwne pokrywy wyczystek bocznych; 
pokrywa wyczystki górnej; przedłużenie czopucha z przepustnicą spalin; ruszt 
ruchomy /nie dotyczy typu 10 i 13/; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; stopki do 
poziomowania kotła; klapa uchylna ze śrubą regulacyjną; maskownice drzwi 
ograniczające straty ciepła do otoczenia.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, pionowe przegrody 

wodne o ilości uzależnionej od mocy cieplnej kotła,      
palenisko z profilowanym rusztem wodnym, mechaniczny ruszt 
ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych /nie dotyczy typu 
10 i 13/,  górna część komory zasypowej zamknięta płaszczem 
wodnym, proces spalania z wykorzystaniem naturalnego ciągu 

powietrza, regulacja procesu spalania za pomocą klapy uchylnej 
ze śrubą regulacyjną lub z użyciem miarkownika ciągu, 
regulacja ciągu spalin za pomocą przepustnicy spalin,           

fabrycznie przystosowane do zamontowania układu sterowania  
i nadmuchu

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, pionowe przegrody 

wodne o ilości uzależnionej od mocy cieplnej kotła,         
palenisko z profilowanym rusztem wodnym, mechaniczny ruszt 
ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych /nie dotyczy typu 
10 i 13/, górna część komory zasypowej zamknięta płaszczem 

wodnym, proces spalania z wykorzystaniem wymuszonego 
nadmuchu powietrza – powietrze tłoczone jest przez wentylator 

kolektorami powietrznymi i za pomocą tulejek nadmuchowych 
przechodzących przez płaszcz wodny kotła doprowadzane jest 

bezpośrednio w strefę spalającego się paliwa, regulacja procesu 
spalania za pomocą regulatora elektronicznego PID, regulacja 

ciągu spalin za pomocą przepustnicy spalin.

linia lux

OPTIMA

2 202,44zl

3 360,16zl

2 709,00zl

4 133,00zl

2 989,00zl

4 413,00zl

3 216,00zl

4 878,00zl

3 269,00zl

5 158,00zl

3 507,00zl

5 222,00zl

3 787,00zl

5 502,00zl

4 186,00zl

5 795,00zl

5 812,00zl

7 455,00zl

2 430,08zl

3 587,80zl

2 614,63zl

3 965,85zl

2 657,72zl

4 193,50zl

2 851,22zl

4 245,53zl

3 078,86zl

4 473,17zl

3 403,25zl

4 711,38zl

4 725,20zl

6 060,98zl

13

13

zestaw nadmuchowy STD /ze sterownikiem DEFRO-OPTI/

15

15

zestaw nadmuchowy STD PID /ze sterownikiem /DEFRO-OPTI PID

18

18

zestaw nadmuchowy LUX PID /ze sterownikiem DEFRO-RU PID/

20

20

24

24

30

30

40

40

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

97,56zl 120,00zl

410,00zl

490,00zl

660,00zl

333,33zl

398,37zl

536,59zl

OPTIMA PLUS

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl



typ

typ

8

8

miarkownik ciagu

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha                 
z przepustnicą spalin; ruszt ruchomy; kratka żeliwna zabezpieczająca żar;              
klapa uchylna ze śrubą regulacyjną; stopki do poziomowania kotła; maskownice drzwi 
ograniczające straty ciepła do otoczenia.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-RU PID z algorytmem zPID 
wsparty czujnikiem spalin zapewnia optymalizację procesu spalania; wentylator 
nadmuchowy; narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha z przepustnicą 
spalin; ruszt ruchomy; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; stopki do poziomowania 
kotła; klapa uchylna ze śrubą regulacyjną; maskownice drzwi ograniczające straty 
ciepła do otoczenia.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, poziome przegrody 

wodne o ilości uzależnionej od mocy cieplnej kotła,       
palenisko z profilowanym rusztem wodnym, mechaniczny ruszt 

ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych, górna część 
komory zasypowej zamknięta płaszczem wodnym, proces 
spalania z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza, 

regulacja procesu spalania za pomocą klapy uchylnej ze śrubą 
regulacyjną lub z użyciem miarkownika ciągu, regulacja ciągu 

spalin za pomocą przepustnicy spalin, poziome lub pionowe 
odprowadzenie spalin - w zależności od ustawienia kolana 

przyłączeniowego, fabrycznie przystosowane do zamontowania 
układu sterowania i nadmuchu.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, poziome przegrody 

wodne, palenisko z profilowanym rusztem wodnym, 
mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin 

wodnych, górna część komory zasypowej zamknięta płaszczem 
wodnym, proces spalania z wykorzystaniem wymuszonego 

nadmuchu powietrza – powietrze tłoczone jest przez wentylator 
kolektorami powietrznymi i za pomocą tulejek nadmuchowych 
przechodzących przez płaszcz wodny kotła doprowadzane jest 

bezpośrednio w strefę spalającego się paliwa, regulacja procesu 
spalania za pomocą regulatora elektronicznego PID, regulacja 

ciągu spalin za pomocą przepustnicy spalin, poziome lub 
pionowe odprowadzenie spalin - w zależności od ustawienia 

kolana przyłączeniowego.

linia lux

OPTIMA KOMFORT

1 965,85zl

3 549,59zl

97,56zl

2 418,00zl

4 366,00zl

120,00zl

2 579,00zl

4 625,00zl

410,00zl

2 989,00zl

5 103,00zl

490,00zl

3 443,00zl

5 330,00zl

660,00zl

3 734,00zl

5 621,00zl

3 961,00zl

6 020,00zl

4 133,00zl

6 744,00zl

4 846,00zl

7 228,00zl

2 096,75zl

3 760,16zl

333,33zl

2 430,08zl

4 148,78zl

398,37zl

2 799,19zl

4 333,33zl

536,59zl

3 035,77zl

4 569,92zl

3 220,33zl

4 894,31zl

3 360,16zl

5 482,93zl

3 939,84zl

5 876,42zl

10

10

zestaw nadmuchowy STD /ze sterownikiem DEFRO-OPTI/

12

12

zestaw nadmuchowy STD PID /ze sterownikiem DEFRO-OPTI PID/

15

15

zestaw nadmuchowy LUX PID /ze sterownikiem DEFRO-RU PID/

20

20

25

25

30

30

35

35

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

OPTIMA KOMFORT PLUS

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl



typ

typ

15

17

system wodnego gaszenia z zaworem termostatycznym „STRAZAK”

system wodnego gaszenia z zaworem termostatycznym „STRAZAK”

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AM LUX z wyświetlaczem 
dotykowym, obsługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie 
konfigurowalne; szereg zabezpieczeń oraz czujników monitorujących pracę kotła; 
wentylator nadmuchowy; układ podawania paliwa z palnikiem, zasobnik paliwa; 
szuflada na popiół; katalizatory ceramiczne; narzędzia do obsługi kotła; kratka 
żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki, ruszt żeliwny, maskownice drzwi.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AM LUX z wyświetlaczem 
dotykowym, obsługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie 
konfigurowalne; szereg zabezpieczeń oraz czujników monitorujących pracę kotła; 
wentylator nadmuchowy; układ podawania paliwa z palnikiem, zasobnik paliwa; 
szuflada na popiół; katalizatory ceramiczne; narzędzia do obsługi kotła; kratka 
żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki, maskownice drzwi.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, poziome przegrody 
wodne, górna część komory zasypowej zamknięta płaszczem 

wodnym, dwie komory spalania /tryb palenia automatycz-
nego – komora spalania automatycznego wyposażona w podaj-

nik tłokowy podający paliwo porcjami na ruszt, podajnik 
tłokowy II generacji napędzany motoreduktorem, 
wzmocniona konstrukcja szuflady podającej paliwo, 

mimośrodowy mechanizm przeniesienia napędu i pełne łożysko-
wanie szuflady podającej paliwo zapewnia cichą i równomierną 

pracę, powietrze do procesu spalania dostarczane wentylatorem 
nadmuchowym, proces spalania sterowany regulatorem elektro-

nicznym DEFRO-AM LUX z wyświetlaczem dotykowym; tryb 
palenia tradycyjnego – górna, pełnowymiarowa komora ze 

sztabkowym rusztem żeliwnym, elektroniczna regulacja procesu 
spalania lub z wykorzystaniem naturalnego ciągu spalin.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, poziome przegrody 
wodne, górna część komory zasypowej zamknięta płaszczem 

wodnym, dwie komory spalania /tryb palenia automatycz-
nego – komora spalania automatycznego wyposażona w podaj-

nik tłokowy podający paliwo porcjami na ruszt, podajnik 
tłokowy II generacji napędzany motoreduktorem, 
wzmocniona konstrukcja szuflady podającej paliwo, 

mimośrodowy mechanizm przeniesienia napędu i pełne łożysko-
wanie szuflady podającej paliwo zapewnia cichą i równomierną 

pracę, powietrze do procesu spalania dostarczane wentylatorem 
nadmuchowym, proces spalania sterowany regulatorem elektro-

nicznym DEFRO-AM LUX z wyświetlaczem dotykowym; tryb 
palenia tradycyjnego – górna, pełnowymiarowa komora ze 

stałym rusztem wodnym, elektroniczna regulacja procesu 
spalania lub z wykorzystaniem naturalnego ciągu spalin.

linia lux

AKM

6 859,35zl

7 601,63zl

317,07zl

317,07zl

8 437,00zl

9 350,00zl

390,00zl

390,00zl

9 775,00zl

10 120,00zl

400,00zl

400,00zl

10 595,00zl

11 000,00zl

289,00zl

289,00zl

12 838,00zl

13 200,00zl

300,00zl

300,00zl

300,00zl

300,00zl

14 995,00zl

15 400,00zl

19 000,00zl

19 900,00zl

7 947,15zl

8 227,64zl

325,20zl

325,20zl

8 613,82zl

8 943,09zl

234,96zl

234,96zl

10 437,40zl

10 731,71zl

243,90zl

243,90zl

243,90zl

243,90zl

12 191,06zl

12 520,33zl

15 447,15zl

16 178,86zl

22

22

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

30

30

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

40

40

modul GSM

modul GSM

modul INTERNET

modul INTERNET

50

50

75

75

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

AKM II

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl



typ

typ

15

12

system wodnego gaszenia z zaworem termostatycznym „STRAZAK”

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy, regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotykowym, 
obsługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; szereg czujników 
monitorujących pracę kotła; wentylator nadmuchowy; układ podawania paliwa z palnikiem; za-
sobnik paliwa; czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa;  system wodnego gaszenia paliwa   
z zaworem termostatycznym STRAŻAK I; żeliwny ruszt wymienny; szuflada na popiół; kataliza-
tory ceramiczne; narzędzia do obsługi; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AG obsługujący pompy c.o., 
c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; szereg zabezpieczeń oraz 
czujników monitorujących pracę kotła; wentylator nadmuchowy, układ podawania 
paliwa z palnikiem; zasobnik paliwa; czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa; 
szuflada na popiół; deflektor; narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha        
z przepustnicą spalin; regulowane stopki; maskownice drzwi.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, poziome przegrody 
wodne, górna część komory zasypowej zamknięta płaszczem 

wodnym, dwie komory spalania; tryb palenia automatycz-
nego - dolna komora wyposażona w podajnik ślimakowy, z pal-
nikiem rynnowym, paliwo niezbędne do procesu spalania trans-

portowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa  
do palnika za pomocą automatycznego podajnika napędzanego 

motoreduktorem, powietrze do procesu spalania dostarczane 
wentylatorem nadmuchowym, system podawania powietrza 

wtórnego z dyszami nakierowującymi jego strumień w strefę 
spalanego paliwa, proces spalania sterowany regulatorem 

elektronicznym DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotykowym; 
tryb palenia tradycyjnego – górna, pełnowymiarowa komora 

z zastępczym rusztem żeliwnym, elektroniczna regulacja 
procesu spalania lub z wykorzystaniem naturalnego ciągu 

spalin.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, poziome przegrody 

wodne o ilości, górna część komory zasypowej zamknięta 
płaszczem wodnym, dwie komory spalania, regulacja ciągu 

spalin za pomocą przepustnicy spalin; tryb palenia 
automatycznego - dolna komora wyposażona w podajnik 

ślimakowy z palnikiem retortowym, paliwo niezbędne do 
procesu spalania transportowane z usytuowanego obok kotła 

zasobnika paliwa do palnika za pomocą automatycznego 
podajnika napędzanego motoreduktorem, powietrze do procesu 

spalania dostarczane wentylatorem nadmuchowym, proces 
spalania sterowany regulatorem elektronicznym; tryb palenia 

tradycyjnego – górna komora z żeliwnym, wyjmowanym 
rusztem, elektroniczna regulacja procesu spalania lub              

z wykorzystaniem naturalnego ciągu spalin.

linia lux

AKM UNI

8 332,52zl

6 503,26zl

317,07zl

10 249,00zl

7 999,00zl

390,00zl

11 760,00zl

8 415,00zl

400,00zl

400,00zl

13 917,00zl

9 278,00zl

289,00zl

289,00zl

14 995,00zl

9 635,00zl

300,00zl

300,00zl

300,00zl

300,00zl

17 251,00zl

10 228,00zl

11 221,00zl

9 560,98zl

6 841,46zl

325,96zl

325,20zl

11 314,63zl

7 543,09zl

234,96zl

234,96zl

12 191,06zl

7 833,33zl

243,90zl

243,90zl

243,90zl

243,90zl

14 025,20zl

8 315,45zl

9 122,76zl

22

15

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

30

20

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

40

25

modul GSM

modul GSM

modul INTERNET

modul INTERNET

50

30

35

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

KOMFORT EKO

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl



typ

typ

19

19

system wodnego gaszenia z zaworem termostatycznym „STRAZAK”

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotyko-
wym, obsługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; szereg 
zabezpieczeń oraz czujników monitorujących pracę kotła; wentylator nadmuchowy; układ 
podawania paliwa z palnikiem; zasobnik paliwa; czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa;  
żeliwny ruszt wymienny; szuflada na popiół; deflektor; narzędzia do obsługi kotła; przedłu-
żenie czopucha z przepustnicą spalin; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotyko-
wym, obsługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; szereg 
zabezpieczeń oraz czujników monitorujących pracę kotła; wentylator nadmuchowy; układ 
podawania paliwa z palnikiem; zasobnik paliwa; czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa;  
żeliwny ruszt wymienny; szuflada na popiół; deflektor; narzędzia do obsługi kotła; przedłu-
żenie czopucha z przepustnicą spalin; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, pozioma przegroda 

wodna oraz system pionowych przegród wodnych, górna część 
komory zasypowej zamknięta płaszczem wodnym, dwie komory 
spalania, regulacja ciągu spalin za pomocą przepustnicy spalin; 
tryb palenia automatycznego - dolna komora wyposażona 

w podajnik ślimakowy z palnikiem retortowym, paliwo 
niezbędne do procesu spalania transportowane z usytuowanego 

obok kotła zasobnika paliwa do palnika za pomocą 
automatycznego podajnika napędzanego motoreduktorem, 

powietrze do procesu spalania dostarczane wentylatorem 
nadmuchowym, proces spalania sterowany regulatorem 

elektronicznym DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotykowym; 
tryb palenia tradycyjnego – górna komora z zastępczym 

rusztem żeliwnym, elektroniczna regulacja procesu spalania lub           
z wykorzystaniem naturalnego ciągu spalin.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, pozioma przegroda 

wodna oraz system pionowych przegród wodnych, górna część 
komory zasypowej zamknięta płaszczem wodnym, dwie komory 
spalania, regulacja ciągu spalin za pomocą przepustnicy spalin;
tryb palenia automatycznego - dolna komora wyposażona 

w podajnik ślimakowy z palnikiem retortowym, paliwo niezbęd-
ne do procesu spalania transportowane  z usytuowanego obok 
kotła zasobnika paliwa do palnika za pomocą automatycznego 

podajnika napędzanego motoreduktorem, powietrze do procesu 
spalania dostarczane wentylatorem nadmuchowym, proces 

spalania sterowany regulatorem elektronicznym DEFRO-AG LUX 
z wyświetlaczem dotykowym; tryb palenia tradycyjnego – 
górna, pełnowymiarowa komora ze stałym rusztem wodnym, 

elektroniczna regulacja procesu spalania lub z wykorzystaniem 
naturalnego ciągu spalin.

linia lux

DEFRO EKO

7 885,37zl

8 699,19zl

317,07zl

9 699,00zl

10 700,00zl

390,00zl

10 648,00zl

11 500,00zl

400,00zl

11 854,00zl

12 650,00zl

289,00zl

15 406,00zl

16 000,00zl

300,00zl

300,00zl

19 937,00zl

20 500,00zl

8 656,91zl

9 349,59zl

325,20zl

9 637,40zl

10 284,55zl

234,96zl

12 525,20zl

13 008,13zl

243,90zl

243,90zl

16 208,94zl

16 666,67zl

28

28

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

38

38

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

50

50

modul GSM

modul INTERNET

75

75

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

DEFRO EKO DUO

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

system wodnego gaszenia z zaworem termostatycznym „STRAZAK” 317,07zl

325,20zl

234,96zl

243,90zl

243,90zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

modul GSM

modul INTERNET

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

390,00zl

400,00zl

289,00zl

300,00zl

300,00zl



typ

typ

19

19

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotykowym, ob-
sługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; czujniki monitorujące 
pracę kotła; wentylator nadmuchowy; układ podawania paliwa; zasobnik paliwa; czujnik otwarcia 
pokrywy zasobnika paliwa; system wodnego gaszenia paliwa z zaworem termostatycznym STRA-
ŻAK I; żeliwny ruszt wymienny; szuflada na popiół; deflektor; narzędzia do obsługi; przedłużenie 
czopucha z przepustnicą spalin; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotykowym, 
obsługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; czujniki  monitorujące 
pracę kotła; wenty-lator nadmuchowy; układ podawania paliwa, zasobnik paliwa; czujnik otwarcia 
pokrywy zasobnika paliwa; system wodnego gaszenia paliwa z zaworem termostatycznym STRA-
ŻAK I; szuflada na popiół, deflektor; narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha z prze-
pustnicą, kratka żeliwna zabezpieczająca żar, regulowane stopki.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, pozioma przegroda 

wodna oraz system pionowych przegród wodnych, górna część 
komory zasypowej zamknięta płaszczem wodnym, dwie komory 
spalania, regulacja ciągu spalin za pomocą przepustnicy spalin; 
tryb palenia automatycznego - dolna komora wyposażona 

w podajnik ślimakowy z palnikiem rynnowym, paliwo niezbędne 
do procesu spalania transportowane jest z usytuowanego obok 
kotła zasobnika paliwa do palnika za pomocą automatycznego 

podajnika napędzanego motoreduktorem, powietrze do procesu 
spalania dostarczane wentylatorem nadmuchowym, system po-

dawania powietrza wtórnego z dyszami nakierowującymi jego 
strumień w strefę spalanego paliwa, proces spalania sterowany 

regulatorem elektronicznym DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem 
dotykowym; tryb palenia tradycyjnego – górna komora       

z zastępczym rusztem żeliwnym, elektroniczna regulacja 
procesu spalania lub z wykorzystaniem naturalnego ciągu 

spalin.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, pozioma przegroda 

wodna oraz system pionowych przegród wodnych, górna część 
komory zasypowej zamknięta płaszczem wodnym, dwie komory 
spalania, regulacja ciągu spalin za pomocą przepustnicy spalin;
tryb palenia automatycznego - dolna komora wyposażona 

w podajnik ślimakowy z palnikiem rynnowym, paliwo niezbędne 
do procesu spalania transportowane jest z usytuowanego obok 
kotła zasobnika paliwa do palnika za pomocą automatycznego 

podajnika napędzanego motoreduktorem, powietrze do procesu 
spalania dostarczane wentylatorem nadmuchowym, system po-

dawania powietrza wtórnego z dyszami nakierowującymi jego 
strumień w strefę spalanego paliwa, proces spalania sterowany 

regulatorem elektronicznym DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem 
dotykowym; tryb palenia tradycyjnego – górna, pełnowy-

miarowa komora ze stałym rusztem wodnym, elektroniczna 
regulacja procesu spalania lub z wykorzystaniem naturalnego 

ciągu spalin.

linia lux

DEFRO EKO UNI

9 122,76zl

9 772,36zl

11 221,00zl

12 020,00zl

11 781,00zl

12 975,00zl

13 205,00zl

14 337,00zl

16 765,00zl

17 897,00zl

9 578,05zl

10 548,78zl

10 735,77zl

11 656,10zl

13 630,08zl

14 550,41zl

28

28

38

38

50

50

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

DEFRO EKO DUO UNI

doplata
1 400,00zl

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

doplata
1 138,21zl

325,20zl

325,20zl

234,96zl

234,96zl

243,90zl

243,90zl

243,90zl

243,90zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

modul GSM

modul GSM

modul INTERNET

modul INTERNET

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

400,00zl

400,00zl

289,00zl

289,00zl

300,00zl

300,00zl

300,00zl

300,00zl



typ

typ

15

15

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem do-
tykowym, obsługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; 
czujniki monitorujące pracę kotła; wentylator nadmuchowy; układ podawania paliwa  
z palnikiem; zasobnik paliwa; czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa; szuflada     
na popiół; narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha z przepustnicą spalin; 
kratka żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki; maskownice drzwi.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotykowym, ob-
sługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; czujniki monitorujące 
pracę kotła; wentylator nadmuchowy; układ podawania paliwa z palnikiem; zasobnik paliwa; czuj-
nik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa;  system wodnego gaszenia paliwa z zaworem termosta-
tycznym STRAŻAK I; szuflada na popiół; narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha          
z przepustnicą spalin; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki; maskownice drzwi.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ komór spalinowych, poziome i pionowe 

przegrody wodne o ilości uzależnionej od mocy cielnej kotła, 
dwie komory spalania, górna część paleniska zamknięta 

płaszczem wodnym; tryb palenia automatycznego - dolna 
komora wyposażona w podajnik ślimakowy z palnikiem 

retortowym, paliwo niezbędne do procesu spalania 
transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika 

paliwa do palnika za pomocą automatycznego podajnika  
napędzanego motoreduktorem, powietrze do procesu spalania 

dostarczane wentylatorem nadmuchowym, proces spalania 
sterowany regulatorem elektronicznym DEFRO-AG LUX               

z wyświetlaczem dotykowym; tryb palenia tradycyjnego – 
górna, pełnowymiarowa komora ze stałym, poprzecznym 

rusztem wodnym, elektroniczna regulacja procesu spalania     
lub z wykorzystaniem naturalnego ciągu spalin.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, pozioma przegroda 

wodna oraz system pionowych przegród wodnych, górna część 
komory zasypowej zamknięta płaszczem wodnym, dwie komory 
spalania, regulacja ciągu spalin za pomocą przepustnicy spalin;
tryb palenia automatycznego - dolna komora wyposażona 

w podajnik ślimakowy z palnikiem rynnowym, paliwo niezbędne 
do procesu spalania transportowane jest z usytuowanego obok 
kotła zasobnika paliwa do palnika za pomocą automatycznego 

podajnika napędzanego motoreduktorem, powietrze do procesu 
spalania dostarczane wentylatorem nadmuchowym, system po-

dawania powietrza wtórnego z dyszami nakierowującymi jego 
strumień w strefę spalanego paliwa, proces spalania sterowany 

regulatorem elektronicznym DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem 
dotykowym; tryb palenia tradycyjnego – górna, pełnowy-

miarowa komora ze stałym rusztem wodnym, elektroniczna 
regulacja procesu spalania lub z wykorzystaniem naturalnego 

ciągu spalin.

linia lux

AGRO

7 722,76zl

8 129,27zl

9 499,00zl

9 999,00zl

9 999,00zl

10 699,00zl

11 999,00zl

18 999,00zl

12 499,00zl

14 999,00zl

15 999,00zl

8 129,27zl

8 698,37zl

9 755,28zl

15 446,34zl

10 161,79zl

12 194,31zl

13 007,32zl

25

25

35

75

35

50

50

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

AGRO UNI

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

325,20zl

234,96zl

243,90zl

243,90zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

modul GSM

modul INTERNET

szt.

szt.

szt.

szt.

400,00zl

289,00zl

300,00zl

300,00zl

system wodnego gaszenia z zaworem termostatycznym „STRAZAK” 317,07zl 390,00zl

400,00zl

289,00zl

300,00zl

300,00zl

325,20zl

234,96zl

243,90zl

243,90zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

modul GSM

modul INTERNET

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl



typ

typ

15

15

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy, regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX PID z wyświetlaczem dotyko-
wym i algorytmem zPID wspartym czujnikiem spalin zapewnia optymalizację procesu spalania, 
obsługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; czujniki monitoru-
jące pracę kotła; wentylator nadmuchowy, układ podawania paliwa; zasobnik paliwa; czujnik 
otwarcia pokrywy zasobnika paliwa; szuflada na popiół; deflektor; narzędzia do obsługi kotła; 
przedłużenie czopucha z przepustnicą spalin; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; osłona pal-
nika retortowego /przy paleniu na ruszcie wodnym/; regulowane stopki, maskownice drzwi.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AG LUX z wyświetlaczem dotykowym, ob-
sługujący pompy c.o., c.w.u. oraz dwie pompy dowolnie konfigurowalne; czujniki monitorujące 
pracę kotła; wentylator nadmuchowy; układ podawania paliwa; zasobnik paliwa; czujnik otwarcia 
pokrywy zasobnika paliwa;  system wodnego gaszenia paliwa z zaworem termostatycznym STRA-
ŻAK I; szuflada na popiół; deflektor, narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha z prze-
pustnicą spalin; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; regulowane stopki,maskownice drzwi.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, poziome przegrody 

wodne, poziome rury spalinowe łączące komorę spalania z 
przewodem wylotu spalin, dwie komory spalania, górna część 

paleniska zamknięta płaszczem wodnym; tryb palenia 
automatycznego - dolna komora wyposażona w podajnik 

ślimakowy z palnikiem retortowym, paliwo niezbędne             
do procesu spalania transportowane  z usytuowanego obok 

kotła zasobnika paliwa do palnika za pomocą automatycznego 
podajnika napędzanego motoreduktorem, powietrze do procesu 

spalania dostarczane wentylatorem nadmuchowym, proces 
spalania sterowany regulatorem elektronicznym DEFRO-AG LUX 
PID z wyświetlaczem dotykowym i algorytmem zPID wspartym 

czujnikiem spalin zapewnia optymalizację procesu spalania; 
tryb palenia tradycyjnego – górna, pełnowymiarowa komora 

ze stałym rusztem wodnym, elektroniczna regulacja procesu 
spalania lub z wykorzystaniem naturalnego ciągu spalin.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, poziome przegrody 

wodne, poziome rury spalinowe łączące komorę spalania          
z przewodem wylotu spalin, dwie komory spalania, górna część 

paleniska zamknięta płaszczem wodnym; tryb palenia 
automatycznego - dolna komora wyposażona w podajnik 

ślimakowy z palnikiem rynnowym, paliwo niezbędne do procesu 
spalania transportowane jest z usytuowanego obok kotła 
zasobnika paliwa do palnika za pomocą automatycznego 

podajnika napędzanego motoreduktorem, powietrze do procesu 
spalania dostarczane wentylatorem nadmuchowym, system 
podawania powietrza wtórnego z dyszami nakierowującymi 

strumień powietrza w strefę spalanego paliwa, proces spalania 
sterowany regulatorem elektronicznym DEFRO-AG LUX              

z wyświetlaczem dotykowym; tryb palenia tradycyjnego – 
górna, pełnowymiarowa komora ze stałym rusztem wodnym, 

elektroniczna regulacja procesu spalania lub z wykorzystaniem 
naturalnego ciągu spalin.

linia lux

DEFRO DUO

8 613,82zl

9 578,86zl

10 595,00zl

11 782,00zl

11 306,00zl

12 497,00zl

12 138,00zl

19 635,00zl

13 623,00zl

14 878,00zl

16 388,00zl

9 191,87zl

10 160,16zl

9 868,29zl

15 963,41zl

11 075,61zl

12 095,93zl

13 323,58zl

25

25

35

75

35

50

50

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

DEFRO DUO UNI

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

325,20zl

234,96zl

243,90zl

243,90zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

modul GSM

modul INTERNET

szt.

szt.

szt.

szt.

400,00zl

289,00zl

300,00zl

300,00zl

system wodnego gaszenia z zaworem termostatycznym „STRAZAK” 317,07zl 390,00zl

400,00zl

289,00zl

300,00zl

300,00zl

325,20zl

234,96zl

243,90zl

243,90zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

modul GSM

modul INTERNET

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl



typ

typ

15

16

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AP obsługujący pompy c.o., c.w.u., 
dwie pompy dowolnie konfigurowalne oraz zawór 3- lub 4-drogowy z ochroną powrotu 
kotła i sterowaniem pogodowym; czujnik ilości paliwa informujący o prognozowanym czasie 
pracy kotła i zbliżającej się rezerwie paliwa; wentylator nadmuchowy; układ podawania 
paliwa z palnikiem; zasobnik paliwa;  szuflada na popiół; deflektor; narzędzia do obsługi 
kotła; przedłużenie czopucha z przepustnicą spalin; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; 
regulowane stopki; maskownice drzwi.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-AP obsługujący pompy c.o., c.w.u. , 
dwie pompy dowolnie konfigurowalne oraz zawór 3- lub 4-drogowy z ochroną powrotu kotła     
i sterowaniem pogodowym; czujnik ilości paliwa informujący o prognozowanym czasie pracy 
kotła i zbliżającej się rezerwie paliwa; wentylator nadmuchowy; układ podawania paliwa; za-
sobnik paliwa; szuflada na popiół; narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha z prze-
pustnicą; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; turbulizatory spalin.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, 

poziome przegrody wodne, poziome rury spalinowe łączące 
komorę spalania z przewodem wylotu spalin, dwie komory 

spalania, górna część paleniska zamknięta płaszczem wodnym.
tryb palenia automatycznego - dolna komora wyposażona 

w podajnik ślimakowo usypowy z palnikiem pelletowym, 
podajnik napędzany motoreduktorem, powietrze do procesu 

spalania dostarczane wentylatorem nadmuchowym, 
proces spalania sterowany regulatorem elektronicznym 

DEFRO-AP, automatyczne rozpalanie, 
wygaszanie i czyszczenie paleniska

tryb palenia tradycyjnego –
 górna, pełnowymiarowa komora ze stałym rusztem wodnym, 

elektroniczna regulacja procesu spalania 
lub z wykorzystaniem 

naturalnego ciągu spalin.

Opis budowy i działania
wielociągowy układ kanałów spalinowych, 

system pionowych rur płomieniowych, poziome przegrody 
wodne, komora paleniskowa wyłożona 

jest kształtownikami ceramicznymi wyposażona w podajnik 
ślimakowo-usypowy z palnikiem pelletowym, 

paliwo niezbędne do procesu spalania transportowane 
jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa 

do palnika za pomocą automatycznego 
podajnika napędzanego motoreduktorem, 

powietrze do procesu spalania dostarczane wentylatorem 
nadmuchowym, proces spalania sterowany regulatorem 
elektronicznym DEFRO-AP, automatyczne rozpalanie, 

wygaszanie i czyszczenie paleniska

linia lux

DEFRO DUO PELLET

11 788,62zl

11 382,11zl

14 500,00zl

14 000,00zl

15 500,00zl

15 000,00zl

18 800,00zl

31 500,00zl

18 000,00zl

24 500,00zl

20 000,00zl

12 601,63zl

12 195,12zl

15 284,55zl

25 609,76zl

14 634,15zl

19 918,70zl

16 260,16zl
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szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

DEFRO KOMPAKT PELLET

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

325,20zl

234,96zl

243,90zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

modul GSM

szt.

szt.

szt.

400,00zl

289,00zl

300,00zl

400,00zl

289,00zl

300,00zl

325,20zl

234,96zl

243,90zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

modul GSM

szt.

szt.

szt.

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

NOWOŚĆ



typ

typ

20

25

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha z prze-
pustnicą spalin; kratka żeliwna zabezpieczająca żar; klapa uchylna; stopki do pozio-
mowania kotła; miarkownik ciągu, maskownice drzwi.

Wyposażenie standardowe:
termometr analogowy; regulator elektroniczny DEFRO-RD PID z algorytmem zPID 
wsparty czujnikiem spalin zapewnia optymalizację procesu spalania; wentylator wyciągowy; 
narzędzia do obsługi kotła; przedłużenie czopucha; stopki do poziomowania kotła.

Opis budowy i działania
trójciągowy układ komór spalinowych, 

palenisko z rusztem żeliwnym obłożone kształtownikami 
ceramicznymi wykonane w kształcie dyszy,

 system pionowych kanałów spalinowych 
przechodzących w poziome kanały spalinowe, 

praca z wykorzystaniem naturalnego ciągu spalin, system 
otworów do doprowadzenia dodatkowego

powietrza wtórnego poprawiającego 
efektywność spalania oraz emisję spalin 

z przepustnicą do regulacji ilości 
dopływającego powietrza, 
regulacja procesu spalania 

za pomocą miarkownika ciągu

Opis budowy i działania
pionowy, rurowy wymiennik z turbulizatorami spalin, 

palenisko stanowi komora załadunkowa 
wyłożona kształtkami ceramicznymi, 

gdzie w trakcie pirolizy powstaje gaz drzewny, 
spalenie gazu drzewnego w komorze 

paleniskowo-popielnikowej z udziałem 
powietrza wtórnego, 

system kanałów ceramicznych 
do doprowadzenia powietrza wtórnego 
poprawiającego efektywność spalania 

oraz emisję spalin z przepustnicą 
do regulacji ilości dopływającego powietrza, 

regulacja procesu spalania za pomocą 
elektronicznego regulatora

linia lux

3 591,06zl

7 839,02zl

4 417,00zl

9 642,00zl

4 945,00zl

10 231,00zl

5 350,00zl

4 020,33zl

8 317,89zl

4 349,59zl

25

40

32

j.m.

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

HG

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

365,04zl

219,51zl

regulator pokojowy DEFRO-SP LUX z wyswietlaczem dotykowym

sterownik zaworu mieszajacego DEFRO-MZ z czujnikiem pogodowym i ochrona powrotu

449,00zl

270,00zl

doplata
1 400,00zl

doplata
1 138,21zl

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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