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Producent kotłów parowych.

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „WICHŁACZ” www.kotlywichlacz.pl

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1992r. w zakresie handlu i transportu stopniowo
rozszerzając zakres o kolejne dziedziny. Produkcja kotłów c.o. dla klientów indywidualnych była
jedną z podstawowych dziedzin działalności. Zdobyte doświadczenie, kreatywność i wysokie
kwalifikacje kadry spawalniczej umożliwiły konstruowania kotłów o znacznie wyższym stopniu
zaawansowania dla zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych pracujących z
użyciem pary wodnej.

Zakład posiada uprawnienia UDT do wytwarzania oraz na naprawy kotłów parowych,
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zbiorników ciśnieniowych, a także na budowy i remonty instalacji parowych w kotłowniach
przemysłowych. Na wytwarzanie kotłów dla odbiorcy indywidualnego firma posiada świadectwo
zgodności wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Kotły nasze posiadają
świadectwo "na znak bezpieczeństwa ekologicznego".

Naszym nowatorskim rozwiązaniem jest montaż do kotłów parowych olejowych i gazowych
palnika węgla brunatnego, pelletu, zrębków. Na wzór palnika firma otrzymała świadectwo
zabezpieczenia patentowego.

W ofercie firmy znajdziecie państwo kotły dla przemysłu i klientów indywidualnych:
-

niskociśnieniowe kotły parowe
remonty kotłowni parowych
budowa rurociągów parowych
kotły parowe używane
palniki węgla brunatnego od 500kw do 5mw
przemysłowe kotły miałowe stałopalne
kotły stałopalne na pellet od 10kw do 3000 kw
kotły dla gospodarst domowych zasypowe
kotły dla gospodarstw domowych z podajnikiem na miałowe
kotły z podajnikiem węgla brunatnego

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „WICHŁACZ”

62-800 KALISZ, UL. GÓRNOŚLĄSKA 61/68

fax. 62 741 56 41

Produkcja i naprawa kotłów parowych "Wichłacz"
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63-313 CHOCZ /k. Pleszewa, ul. Grodziecka 18

tel. 693 172 160 (biuro), tel. 693 172 150 (kotły i sprawy techniczne),

e-mail: biuro@kotlywichlacz.pl

www.kotlywichlacz.pl

Współpracujemy z:
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ООО «АИСС ГРУПП» (LTD AISS GROUP) и компания ООО «Вихлач-УА» которая
входит в группу компаний «АИСС ГРУПП» - являются единственным представителем
Польского Завода по производству котлов
P.W.«WICHŁACZ»
Польша, на территории Украины
с 2012 года.

Мы обеспечиваем поставку, гарантийное и послегарантийное обслуживание котлов
торговой марки «WICHŁACZ» по всей территории Украины, и СНГ, через центральный
офис в Украине город Запорожье ул. Северное шоссе 27. http://www.wichlacz.com.ua/

The Wichlacz-UA factory site www.wichlacz.com.ua

For the purchase of the boiler, please contact us

+380674420044 (Viber, WhatsApp)

+380667267462 (WhatsApp)
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