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KOTŁOWNIE 

KONTENEROWE



OFERTA
� Oferujemy sprzedaż oraz wynajem kotłowni

kontenerowych o różnych mocach grzewczych.
Mogą one służyć zarówno jako obiekty tymczasowe
jak również jako obiekty trwałego zastosowania.

� Wynajem może być realizowany na dwa sposoby:

� Dzierżawa kotłowni,

� Usługa sprzedaży ciepła.

� Cena głównie jest uzależniona od mocy kotłowni
oraz od czasu wynajmu. Ustalana jest indywidualnie
dla każdego przypadku po uprzednim zwróceniu się
z zapytaniem do firmy.



ZASTOSOWANIE
� Produkcja ciepła dla budynków mieszkalnych,

a także kompleksów handlowo – usługowych,
hoteli, ośrodków wczasowych, hal produkcyjnych
i obiektów przemysłowych,

� Wykonywanie sieci ciepłowniczej, jej wymiany lub
modernizacji bez przerywania dostarczania ciepła,

� Osuszanie budynków w trakcie inwestycji
budowlanych, szczególnie w okresie zimowym co
pozwala na utrzymanie ciągłości robót i często
dotrzymania terminów realizacji inwestycji.



PARAMETRY
Obecnie dysponujemy następującymi kotłowniami:

� Kotłownia 300 kW

� Kotłownia 350 kW

� Kotłownia 550 kW

� Kotłownia 575 kW

� Kotłownia 756 kW

� Kotłownia 884 kW

� Kotłownia 890 kW

� Kotłownia 1012 kW

� Kotłownia 1400 kW

� Kotłownia 1750 kW

� Kotłownia 2000 kW

� Kotłownia     4000   kW

Na życzenie klienta zaprojektujemy i wybudujemy 
kotłownię o dowolnej mocy.



ZALETY
� krótki czas budowy i uruchomienia źródła ciepła,

� eliminacja robót budowlanych obiektu kotłowni,

� pozyskanie na inne cele powierzchni wewnątrz
budynku, która była przeznaczona na kotłownię,

� ograniczenie kosztów inwestycyjnych,

� możliwość wykonania kontenera zgodnie
z architekturą i infrastrukturą w danym rejonie,

� możliwość prowadzenia prac budowlanych na obiekcie
w okresie zimowym,

� możliwość przeprowadzenia remontu lub modernizacji
instalacji ciepłowniczej bez jej zatrzymywania,



ASPEKT FINANSOWY
Przybliżony koszt wyposażonej kotłowni
kontenerowej jako źródło ciepła (bez technologii
c.w.u) łącznie z dokumentacją szacowany jest
około:

Wskazane powyżej kwoty mogą ulec zmianie w 
zależności od uwarunkowań technicznych 
montażu, wyposażenia i wymagań klienta.

Moc 

kotłowni
130 kW 180 kW 270 kW 360 kW

Cena netto 
kotłowni
gazowej

69 500 zł 78 900 zł 97 500 zł 123 300 zł

Cena netto 
kotłowni
olejowej

79 900 zł 90 700 zł 112 100 zł 141 800 zł



PRZYKŁADOWE ZDJ ĘCIA 
WYKONANYCH KOTŁOWNI 

KONTENEROWYCH



Rys. 1 Kotłownia o mocy 300kW, Kołobrzeg, ul. Portowa



Rys. 2 Zespół kotłowni kontenerowych o mocy 1896kW, Warszawa, Wilanów



Rys. 3 Kotłownia kontenerowa 350kW, Lemcom Polska Radzymin k/Warszawy



Rys. 4 Kotłownia kontenerowa o mocy 360kW, Międzyzdroje



Rys. 5 Kotłownia kontenerowa 886 kW, Bogdanka



Rys. 6 Kotłownia kontenerowa 350 kW, Warszawa (WARBUD)



Rys. 7 Kotłownia kontenerowa 510 kW, Gdańsk, Osiedle Gardenia



Rys. 8 Kotłownia kontenerowa 2000 kW i 1750 kW, Bogdanka



Rys. 9 Kotłownia kontenerowa przygotowana do transportu



Rys. 10 Montaż kotłowni kontenerowej na dachu budynku



Rys. 11 Rozładunek kotłowni kontenerowej, Warszawa



CERTYFIKATY I KONCESJE



Rys. 6 Certyfikat  PN-EN ISO 9001:2009



Rys. 7 Koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła



REFERENCJE



Rys. 8 Referencje innych firm,



Rys. 9 Referencje innych firm,


