
Firma dzisiaj

Wysoka elastyczność produkcyjna

Montaż kotłów 

Montaż korpusów kotłów gazowych i olejowych odbywa się 

na całkowicie automatycznej linii produkcyjnej. 

Rygorystyczne kontrole komponentów i wyrobów gotowych, 

przeprowadzane według najwyższych standardów 

jakościowych, zapewniają ich niezawodność i trwałość. 

Nowe wyzwanie: biomasa i pompy ciepła 

Firma Bongioanni - lider od ponad 100 lat w ogrzewaniu - 

od kilku lat skupia się na alternatywnych źródłach energii, 

stawiając na rozwój kompletnej i innowacyjnej gamy 

produktów. Dla Bongioanni wykorzystywanie odnawialnych 

źródeł energii jest czymś więcej niż tylko zwyczajnym 

uzupełnieniem katalogu produktów tradycyjnych.

Poprzez znaczące inwestycje w Dział B+R firma Bongioanni 

podjęła strategiczną decyzję co do własnego zaangażowania 

w ten właśnie sektor. 

Firma Bongioanni, dzięki szerokiej wiedzy i znacznemu 

wkładowi w projektowanie i w innowacje, skierowała swoje 

wysiłki przede wszystkim na osiąganie jakości, prostoty 

instalacji i na umożliwienie integracji systemów z bardziej 

nowoczesnymi urządzeniami gazowymi. 

Nowoczesny zakład, 
przystosowany  
do wymogów 
produkcyjnych i 
logistycznych.
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Zakres

Zakres

Cechami charakterystycznymi dla całego zakresu produktów, 

oprócz osiągów w zakresie wydajności i kosztów, są:

• niezawodność, 

• bezpieczeństwo, 

• łatwość instalacji w każdym środowisku

• optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Do tradycyjnego asortymentu gazowych i olejowych 

kotłów z podstawą żeliwną, stanowiących od zawsze siłę 

marki Bongioanni, dołączają stojące kotły kondensacyjne 

dużej mocy oraz szeroki wybór niezwykle innowacyjnych 

i konkurencyjnych naściennych kotłów kondensacyjnych. 

Modele wykonane ze stali oraz szeroki asortyment palników i 

akcesoriów dopełniają ofertę.

Szczególnie bogatą ofertę stanowią kotły dwufunkcyjne, 

przeznaczone do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, 

które zostały tak zaprojektowane i wykonane, by zapewnić 

użytkownikom maksymalny komfort i bezpieczeństwo. 

Produkty Bongioanni pokrywają zakres mocy od 12 kW do 

ponad 3600 kW.

Firma Bongioanni produkuje szeroką 

gamę kotłów, instalacji solarnych i 

pomp ciepła, których zadaniem jest 

zaspokojenie każdego zapotrzebowania 

w zakresie ogrzewania i wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej, tak do 

systemów indywidualnych, jak i 

komercyjnych.

Gaz i Energia Odnawialna


