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kocioł wodny KOVERT ż5
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KT/o§ 01_2005

Błdany kocioł zgodnie z wyrnaganiami PN EN 303-5:2012 kwnlifikuje się do 5 klasy.
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Roman Walendowski - jest
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Kocioł wodny KOYERT 25 z automatycznympodajnikiem paliwa.
Badany kocioł ągodnie z wymaganiami FN-EN 303-5: 2012 kwalifikuje

do 5§dcry=
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