Az Unical cég a VILÁGON ELSŐKÉNT, 2015 elejétől
már 4 féle kondenzációs kazán-sorozatot kínál:
Hívjon Ön is bennünket bátran! www.unical.hu

1. inox kazántesttel, felül fémszövet-henger-égővel, SPK nevű kazán
150 kW...4,5 MW között
amit akkor használnak, ha:
- valaki ragaszkodik az inox kazántesthez
- nem akar fizetni a primer körért (mert az SPK kazánhoz nem kell SOHA!)
- és nagyon jó árat akar (igencsak jók az árak !!!)

2. inox kazántesttel, külön rászerelendő blokkégővel, XC-K nevű kazán
110 kW....16 MW között
amit általában akkor használnak, ha:
- egy kéménybe több régi blokkégős kazán van bekötve
és nem lehetséges még egy kéményt készíteni,
de mégis ki kell cserélni az egyik régi kazánt, most már kondenzációsra

3. Al-Si-Mg öntvény kazántesttel a MODULEX nevű modul-kazánnal 100 kW...7 MW között
amit akkor használnak, ha:
- a legkevesebb gázfogyasztás a cél
- nagyon kicsi súlyú álló kazán kell
- nagyon kevés alapterület áll rendelkezésre
- az egységteljesítmény alapján nem akarnak kialakítani hasadó-nyíló felületet
- sokszor nem kell alkalmazni motoros keverő-szelepet az időjárást-követő kevert körhöz
- és VILÁGSZÍNVONALAT akarnak
- és akár 10 év TOTÁLIS GARANCIÁT is akarnak, nem csak a kazántestre, hanem a kazán minden egyes elemére!

4. fali kazánok Al-Si-Mg öntvény kazántesttel 50 kW...900 kW között
amit inkább 250 kW alatti kazánházhoz használnak, mert 250 kW fölött az előző modul-kazán már
valószínűleg sokkal jobb árat eredményez. (fali 50 és 70-nél 2015 őszén árzuhanás történt!!!)

Lépjen velünk kapcsolatba Ön is bátran!
Úgyis egyre többször az Unical nyer, mert
a minőségünket ( kazánoknál 50 MW-ig, hőszivattyúnál 1 MW-ig ) nem nagyon tudják fölülmúlni a konkurenciák,
a bekerülési költségek pedig elég sokszor jóval kedvezőbbek lesznek velünk, az Unical-lal.
És egyébként is(!), a legkiválóbb termékeket (pl. Unical-t) illik versenybe hívni minden projekthez!
A FÖLD-ön a legtöbb-féle kazánt valószínűleg az Unical cég gyártja, akinek 2014-ben is és 2016-ban is
a világhírű Milánói MCE kiállításon 3500 m2-es standja volt! (nem elírás, egy stand 3,5 ezer m2)
Szóval Ön is akarjon még jobbat, tegyen is érte, valószínűleg az Ön értelme és érzelme is a legjobbat szeretné,
szóval hívjon, vagy írjon bátran!
www.unical.hu
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