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Szanowny użytkowniku urządzenia firmy KOSTRZEWA !

             Korzystając z okazji chcemy podziękować Państwu za wybór naszego  
urządzenia. Wybrali Państwo produkt najwyższej jakości firmy znanej i docenianej  
od ponad 25 lat.. 
             Przedsiębiorstwo  "Kostrzewa" powstało w roku 1979. Od samego 
początku  założenia  firma  zajmuje  się  produkcją  urządzeń  grzewczych  c.o.  
przeznaczonych  do  ogrzewania  budynków  mieszkalnych  i  obiektów 
przemysłowych. Przez cały okres działalności  firmy badamy i  unowocześniamy 
nasze  wyroby  aby  spełniały  wymagania  stawiane  przez  naszych  klientów.  W 
niedalekiej przyszłości chcemy być wiodącą firmą na rynku krajowym w  produkcji  
kotłów na paliwa stałe. Pragniemy, aby nazwa naszej firmy była rozpoznawana 
przez  naszych  klientów,  aby  nasze  wyroby  kojarzyły  się  z  najwyższą  jakością  
i  ochroną środowiska.  Chcemy dotrzeć do każdego klienta  za pośrednictwem 
firm, które będą w profesjonalny sposób reprezentować nasze przedsiębiorstwo.
Bardzo ważna  dla nas jest Państwa opinia o działaniach naszych            i  
naszych partnerów.
Dążąc do stałego  podnoszenia  poziomu naszych wyrobów prosimy o wszelkie 
uwagi dotyczące naszych urządzeń a także obsługi przez naszych Partnerów. 

Ciepłych i komfortowych dni przez cały rok życzy
Firma KOSTRZEWA

 Szanowni użytkownicy kotła.



Zanim  podłączycie  i  uruchomicie  kocioł  Warmet  SDS  Ceramik  sprawdźcie  parametry 
komina według załączonych danych w tabeli (ciąg kominowy, przekrój komina), a także 
dopasowanie  urządzenia  do   ogrzewanej  powierzchni  (zapotrzebowanie  na  ciepło 
budynku).

Dla  Państwa  bezpieczeństwa  i  komfortu  użytkowania  kotła,  prosimy  o  odesłanie 
PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ (UZUPEŁNIONE WSZYSTKIE WPISY I PIECZĄTKI) ostatniej 
kopii karty gwarancyjnej i poświadczenia o jakości kompletności kotła (ostatnia strona 
niniejszej Instrukcji obsługi i instalacji) na adres:

SERWIS KOSTRZEWA  SP. J.
ul. Suwalska 32 A
Giżycko
woj. warmińsko – mazurskie
tel. 087 4285351

Odesłanie  karty  gwarancyjnej  pozwoli  nam  zarejestrować  Państwa  w  naszej  bazie 
użytkowników kotłów WARMET SDS CERAMIK oraz zapewnić szybką i rzetelną obsługę 
serwisową.

WAŻNE ! ! !

INFORMUJEMY,  ŻE  NIE  ODESŁANIE  LUB  ODESŁANIE  NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ 
KARTY  GWARANCYJNEJ  I  POŚWIADCZENIA  O  JAKOŚCI  I  KOMPLETNOŚCI  KOTŁA  W 
TERMINIE:
DO DWÓCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOTŁA LECZ NIE DŁUŻSZYM NIŻ SZEŚĆ 
MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU,
SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPOŁY KOTŁA.

UTRATA  GWARANCJI  SPOWODUJE  OPÓŻNIENIE  W  WYKONANIU  NAPRAW  ORAZ 
KONIECZNOŚĆ  POKRYCIA  PRZEZ  UŻYTKOWNIKA  KOTŁA  KOSZTÓW  WSZYSTKICH 
NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANTA. 

Dziękujemy za zrozumienie.

   Z wyrazami szacunku,
      KOSTRZEWA  SP. J.
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1. DANE TECHNICZNE.  

1.1   Stosowane symbole.

a) uwaga gorące – niektóre elementy kotła mogą mieć temperaturę wyższą niż 
40ºC

b) górno-dolne spalanie – opis elementu na stronie  10, 16
c) wcisnąć przed otwarciem – opis elementu na stronie 10, 16
d) czyszczenie – opis elementu na stronie 16
e) uwaga napięcie  220V  – urządzenie  jest  podłączone do sieci  elektrycznej 

( rozkręcanie urządzenia podczas pracy może być niebezpieczne)
f) wyjście wody zasilania centralnego ogrzewania – woda wychodząca z kotła 

zasila instalację centralnego ogrzewania budynku
g) wejście  powrotu  wody  z  centralnego  ogrzewania –  woda  powracająca  z 

instalacji centralnego ogrzewania budynku
h) spust  wody  –  z  tego  miejsca  możemy  spuścić  wodę  z  całej  instalacji 

centralnego ogrzewania budynku
i) zabezpieczenie termiczne – jeżeli kocioł c.o. będzie montowany w systemie 

zamkniętym instalacji  c.o. zgodnie z PN EN 303-5 wymagany jest montaż 
zaworu SYR 5067

j)  czujnik  temperatury  –  w  tym  miejscu  znajduje  się  czujnik  pomiaru 
temperatury kotła c.o.

1.2       Opis konstrukcji.  

             Kotły przeznaczone są do użytkowania tylko i wyłącznie w instalacji wodnej 
systemu otwartego na terenie Polski. W instalacji systemu zamkniętego na terenie krajów 
gdzie obowiązuję norma  EN 303-5:2002. Kotły przystosowane są do spalania drewna, 
brykietów drzewnych,  trocin,  torfu,  odpadów drzewnych  ,  koksu,  węgla  kamiennego, 
węgla brunatnego oraz miału węglowego.
 Typ  kotła  dobiera  się  według  jego   nominalnej  mocy  cieplnej,  podanej  w 
charakterystyce  technicznej  producenta,  wyliczonej  z   zapotrzebowania  na   ciepło 
ogrzewanego  budynku.
             Kotły wodne centralnego ogrzewania na paliwa stałe WARMET SDS CERAMIK 
zbudowane są z blach stalowych i tworzą prostopadłościan, grubości blach  od 4 mm do 5 
mm. Korpus  kotła  obejmuje  komorę  paleniskową  oraz  część  konwekcyjną  kotła 
(wymiennik).  Komora  konwekcyjna  wyłożona  jest  szamotem  w  celu  odgazowania  i 
dokładnego  spalenia  gazującego  opału.  Szamot  w  komorze  spalania  pełni  rolę 
„katalizatora” nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury powodując obniżenie  emisji 
zanieczyszczeń. Spaliny oddają ciepło na wymienniku trój-ciągowym. Wymiennik kotła 
jest  tak  skonstruowany  aby  w  optymalny  sposób  wykorzystać  energię  zawartą  w 
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spalinach. W dole komory paleniskowej znajduje się ruszt płaski,  wewnątrz chłodzony 
wodą obiegową.
Chłodzony ruszt odbiera energię zgromadzoną w palącym się przy ruszcie opale. Obniża 
temperaturę topnienia popiołu, co przy gorszej jakości paliwach takich jak zabrudzony 
groszek węglowy minimalizuje powstawanie „szlaki”.   W tylnej części kotła osadzony jest 
czopuch  ,  którym spaliny odprowadzane są do komina.  Czopuch wyposażony jest w 
przepustnicę spalin umożliwiającą regulację ciągu komina. W bocznej ścianie znajduje się 
otwór  do  wybierania  zanieczyszczeń zamknięty  szczelną  pokrywą.  Paliwo  zasypywane 
jest  przez  drzwiczki  zasypowe   w  górnej  ścianie  kotła,  pozwala  to  na  maksymalne 
wykorzystanie  komory  załadowczej  a  w  efekcie  końcowym  na  długi  czas  palenia 
załadunku.  Popiół  usuwany  jest  przez  drzwiczki  popielnikowe   umieszczone  w dolnej 
części  przedniej  ściany  kotła.  Gwintowane  króćce  pozwalają  podłączyć  urządzenie  do 
instalacji c.o.

W  tylnej  części  urządzenia  u  dołu,  znajduje  się  króciec  spustu  wody.  Kocioł 
wyposażony jest w izolację ciepłochronną z wełny mineralnej, umieszczoną w płaszczu z 
blachy stalowej, grubości 0,8 – 1,0 mm. 

Pracą  kotła  reguluje  mikroprocesorowy  sterownik  Luxus  4,  który  powstał  przy 
współpracy z firmą Estyma.
 Luxus 4 jest to specjalnie zaprojektowany sterownik do regulacji i kontroli całego 
systemu ogrzewania, a nie tylko do pracy kotła. Optymalnie wykorzystuje paliwo w kotle 
Warmet-SDS Ceramik oraz osiągnięcie dużego komfortu ogrzewania.  Kontroluje pracę 
trzech pomp. Pompy centralnego ogrzewania, pompy ciepłej wody użytkowej oraz pompy 
ogrzewania  podłogowego.  Do  dnia  dzisiejszego  żadna  firma  konkurencyjna  nie 
wprowadziła  do sprzedaży takiej  automatyki.  Parametry techniczne regulatora  zostały 
szczegółowo dopasowane do urządzenia. Schematy podłączeń przedstawiają rysunki 1 i 
2. 

Rysunek 2.               Rysunek 1.
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  Opis kotła Warmet-SDS Ceramik rysunek 1.

1. Wentylator ciśnieniowy. Cichobieżny.
2. Dźwignia górno-dolnego spalania 

(pozycja pozioma – jak na rysunku – 
spalanie dolne, pozycja pionowa – 
spalanie górne) stosować przed 
otwarciem drzwiczek komory zasypowej 
(pozycja pionowa).

3. Dźwignia regulująca moc kotła 
(wciśnięta – podwyższona temperatura 
spalin, podczas pracy wykorzystany 
tylko jeden ciąg kotła do odbioru ciepła 
(w takiej pozycji stosowany przed 
otwarciem drzwiczek zasypowych – 
wzmacnia ciąg kominowy) wyciągnięta – 
obniżona temperatura spalin podczas 
pracy wykorzystane trzy ciągi kotła do 
odbioru ciepła.

4. Regulowana przepustnica spalin.
5. Drzwiczki do wybierania osadu z kotła.
6. Sterownik pracy kotła.
7. Drzwiczki  komory zasobnikowej (zasyp 

paliwa).

8. Drzwiczki komory wymiennikowej (służą 
do czyszczenia wymiennika ciepła 
(czyścić przynajmniej dwa razy  w roku)

9. Otwór pomiarowy temperatury kotła – 
umieścić czujnik temperatury kotła oraz 
włącznik termiczny.

10. Wyjście gorącej wody z kotła.
11. Czujnik zaworu termicznego.
12. Wyjście spalin z kotła.
13. Spust wody z instalacji c.o.
14. Powrót zimnej wody z instalacji.

   Opis kotła Warmet-SDS Ceramik rysunek  2.

1. Drzwiczki popielnikowe (służą do 
wybierania popiołu).

2. Klapka uchylna (podczas braku prądu 
służy do utrzymywania procesu spalania 
w kotle – stosować tylko w instalacjach 
c.o. przystosowanych do takiego 
używania z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.  
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  Opis kotła Warmet-SDS Ceramik rysunek  3.

1. Regulowana przepustnica spalin.
2. Drzwiczki komory wymiennikowej 

(spalania) w której umieszczony jest 
wkład ceramiczny.

3. Drzwiczki  komory zasobnikowej 
(zasyp paliwa).

4. Drzwiczki komory popielnikowej.
5. Ruszta wodne.
6. Ekran.
7. Klapa regulująca moc ( klapa 

podniesiona 30% mocy urządzenia, 
opuszczona 100%) kotła oraz ciąg 
spalin.

8. Ręczna regulacja dopływu powietrza.
9. Ruchome ruszta (na zamówienie).
10. Wentylator ciśnieniowy.
11. Klapa górno-dolnego spalania (należy 

otworzyć przed załadunkiem paliwa 
do kotła).

12. Płyta ceramiczna (katalizator).

Rysunek 3.
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1.2       Parametry techniczne.   

Tab. nr 1.  Dane techniczne kotłów  WARMET SDS CERAMIK 14. 
Parametr Jednostka WARMET SDS CERAMIK 

14
Sprawność przy mocy nominalnej %
Pojemność wodna m3 0,040
Masa kg 190
Ciąg kominowy roboczy Pa 15 – 25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1¼”
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V/Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina m² 0.04

Tab. nr 2.  Dane techniczne kotłów  WARMET SDS CERAMIK 18. 
Parametr Jednostka WARMET SDS CERAMIK 

18
Sprawność przy mocy nominalnej %
Pojemność wodna m3 0,060
Masa kg 220
Ciąg kominowy roboczy Pa 15 – 25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1¼”
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V/Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina m² 0.04

Tab. nr 3.  Dane techniczne kotłów  WARMET SDS CERAMIK 25. 
Parametr Jednostka WARMET SDS CERAMIK 

25
Sprawność przy mocy nominalnej %
Pojemność wodna m3 0,065
Masa kg 250
Ciąg kominowy roboczy Pa 15 – 25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1½”
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V/Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1
Przekrój komina m² 0.04

Tab. nr 4.  Dane techniczne kotłów  WARMET SDS CERAMIK 32. 
Parametr Jednostka WARMET SDS CERAMIK 

32
Sprawność przy mocy nominalnej %
Pojemność wodna m3 0,075
Masa kg 270
Ciąg kominowy roboczy Pa 15 – 25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1½”
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V/Hz 230 / 50
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Maks. ciśnienie robocze Bar 1
Przekrój komina m² 0.04

Tab. nr 5.  Dane techniczne kotłów  WARMET SDS CERAMIK 36. 
Parametr Jednostka WARMET SDS CERAMIK 

36
Sprawność przy mocy nominalnej %
Pojemność wodna m3 0,085
Masa kg 310
Ciąg kominowy roboczy Pa 15 – 25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1½”
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V/Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1
Przekrój komina m² 0.05

Tab. nr 6.  Dane techniczne kotłów  WARMET SDS CERAMIK 41. 
Parametr Jednostka WARMET SDS CERAMIK 

41
Sprawność przy mocy nominalnej %
Pojemność wodna m3 0,110
Masa kg 350
Ciąg kominowy roboczy Pa 15 – 25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1½”
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V/Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1
Przekrój komina m² 0.05

Tab. nr 7.  Dane techniczne kotłów  WARMET SDS CERAMIK 46. 
Parametr Jednostka WARMET SDS CERAMIK 

46
Sprawność przy mocy nominalnej %
Pojemność wodna m3 0,130
Masa kg 370
Ciąg kominowy roboczy Pa 15 – 25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1½”
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V/Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1
Przekrój komina m² 0.05

1.4.     Wymagania wobec paliwa. 

Drewno:
Aby  osiągnąć  nominalną  moc  kotła  należy  stosować  jako  paliwo  suche  drewno  o 
wilgotności  maksymalnej  do 20% (co odpowiada 18 miesiącom suszenia  drewna pod 
przykryciem).  Zastosowanie  polan  o  większych  wymiarach  (pociętych  na  grubsze 
kawałki)  przedłuża czas spalania jednego załadunku nawet do 8 godzin. 

Zrębki i trociny:
Podobnie jak drewno powinny być dobrze wysuszone o wilgotności nie przekraczającej 
20%.
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Uwaga!!!

Wilgotne  zrębki  lub  trociny  spalane  w  urządzeniu  mogą  doprowadzić  do  korozji.  W 
miejscach w których trociny i zrębki  zalegają zbiera się wilgoć, która razem ze spalinami 
może wchodzić w silną reakcję z blachą kotła. Dlatego należy przynajmniej 2 razy w 
tygodniu  dobrze  wyczyścić  komorę  załadowczą  kotła.  Oprócz  tego  konieczne  jest 
zamontowanie zaworu mieszającego i utrzymywanie temperatury na kotle powyżej 70 
ºC.

Węgiel i miał węglowy:

- polecana wartość opałowa                     > 15 MJ/kg
- zapopielenie                                           maks. 12%
- wilgotność                                              maks. 12 %
- objętość związków ulatniających się      28 – 40 %
- temperatura deformacji popiołu żarem   > 1150  ºC
- niskie spiekanie
- małe pęcznienie

2.  MONTAŻ KOTŁA. 
      

2.1.     Umiejscowienie kotła w kotłowni. 

Konstrukcja  kotła  umożliwia  jego  instalację  do  systemu  grzewczego  z  obiegiem 
grawitacyjnym  lub  wymuszonym  o  maksymalnym  ciśnieniu  0.1  Bar  i  maksymalną 
temperaturą wody grzewczej 95ºC.

Umiejscowienie i instalacja kotła musi spełniać wymagania odnośnych norm  i przepisów.

Kocioł  należy  instalować  poza  pomieszczeniami  mieszkalnymi  w  pomieszczeniach 
gospodarczych. 
W wypadku przedostania się substancji łatwopalnych lub gazów do kotłowni, lub podczas 
prac, przy  których istnieje przejściowe niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu (klejenie 
podłogi, malowanie farbami łłatwopalnymi) kocioł musi być wygaszony !
Na kotle nie wolno kłaść żadnych przedmiotów łatwopalnych.
Kocioł powinien być umieszczony w pomieszczeniu mało wilgotnym.

Konieczne jest zapewnienie stałego dostępu powietrza do spalania (kratki wentylacyjne 
w przegrodzie budowlanej lub drzwiach kotłowni o prześwicie min. 0,02 m2).  

2.2.      Umiejscowienie  kotła  w  odniesieniu  do  przepisów   
przeciwpożarowych.

Kocioł należy ustawić na podłożu niepalnym lub na niepalnej, izolującej cieplnie podkładce, która 
powinna być o 300 mm dłuższa od głębokości kotła i o 100 mm szersza od szerokości kotła. Jako 
podłoże niepalne można zastosować wszelkie materiały o klasie palności A. 
Zaleca się kocioł ustawić na podstawie (podmurówce) o wysokości minimalnie 50 mm.
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Tab. nr 8.  Stopnie palności mas i produktów budowlanych.
Stopień  palności  materiałów 
budowlanych              

Materiały  budowlane

A – nie palące się piaskowiec,  beton,  cegły,  tynk  przeciwpożarowy, 
zaprawa murarska, płytki ceramiczne, granit

B - trudno palące się deski  drewniano-cementowe,  włókno  szklanne, 
izolacja mineralna

C1 - ciężko palące się bukowe drzewo, dębowe drzewo, sklejki

C2 - średnio palące się
sosnowe, modrzewiowe i świerkowe drzewo, korek, 
deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podłóg 

C3 - łatwo palące się
sklejka  asfaltowa,  masy  celuloidowe,  poliuretan, 
polistyren, polietylen, plastik, itd.

  

Ze  względu  na  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej,  kocioł  może  być  umieszczony 
minimalnie  300  mm  od  materiałów  grupy  B,  C1  i  C2  według  poniższej  tabeli.  Od 
łatwopalnych materiałów grupy C3 odległość musi być podwojona, tzn 600 mm. Do kotła 
nie wolno się zbliżać z materiałami łatwopalnymi jak rozpuszczalniki, farby itd.

2.3.   Przyłączenie kotła do przewodu kominowego. 

Połączenie kotła z przewodem kominowym powinno przebiegać po linii prostej, najkrótszą 
drogę ze wzniesieniem w kierunku komina (w przeciwnym razie ciąg kominowy może 
zostać  osłabiony  co  może  powodować  dymienie).  Zaleca  się  wykonanie  izolacji 
ciepłochronnej między kotłem a kominem.  Podłączenie kotła do przewodu kominowego 
może  być  przeprowadzone  tylko  w  zgodzie  z  przepisami  kominiarskimi,  za  pomocą 
przewodu spalinowego z niepalnego materiału. Nie może również być prowadzony przez 
pomieszczenia  mieszkalne,  a  jego  wewnętrzny  prześwit  nie  może  być  większy  od 
prześwitu komina. 

Po rozruchu zerowym kotła należy skontrolować  szczelność drzwiczek. W przypadku 
nieszczelności i przedostawania się spalin z kotła do kotłowni należy sprawdzić czy ciąg 
kominowy i  przekrój  komina odpowiada dla danego typu kotła.  Tę operację  powinien 
przeprowadzić  po  instalacji  kotła  autoryzowany  serwis.  Po  dłuższym czasie  używania 
kotła  może  dojść  do  pojawienia  się  wtórnych nieszczelności  drzwiczek.  Należy  wtedy 
wymienić  sznur  uszczelniający  w  drzwiczkach  (czynność   należy  do  obowiązku 
użytkownika i nie podlega gwarancji). 

UWAGA !!! 
Aby zapewnić optymalna pracę kotła wymagany jest odpowiedni ciąg kominowy oraz 
przekrój komina według zamieszczonych według tabel 1-7. 

2.4.   Wymagania wobec systemu grzewczego.

UWAGA!!!
Aby zapewnić ekologiczne spalanie w kotle  (niska zawartość części niepalnych w 
spalinach)  i długą żywotność kotła należy utrzymywać temperaturę pracy kotła 
na poziomie powyżej 65ºC. Aby uzyskać trwałą optymalna pracę kotła należy go 
podłączyć  do  systemu z  zaworem mieszającym czterodrożnym  zapewniającym 
temperaturę wody powrotnej  min. 55ºC schemat 1, 2.
System grzewczy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami według 
schematu  1  lub  2  (w  zależności  od  kraju  w  jakim  dane  urządzenie  zostanie 
zamontowane).
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Wymagane  jest  takie  podłączenie  kotła  do  systemu  grzewczego  aby  w  przypadku 
zatrzymania/awarii pompy nastąpiło grawitacyjne wyprowadzenie ciepła z kotła. 

schemat 1.
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schemat 2.

Opis schematu 1. (system zamknięty zabroniony 
do stosowania w Polsce.

1. Kocioł c.o. Warmet SDS Ceramik
2. Regulator pokojowy RP-3
3. Sterownik pracy kotła 
4. Naczynie przeponowe 
5. Wymiennik c.w.u. (izolowany, spiralna 

wężownica w przypadku montażu 
kolektora słonecznego wymagane dwie 
spiralne wężownice) 

6. Czujnik temperatury wymiennika c.w.u.
7. Obejście wody
8. Zawór mieszający czterodrogowy.
9. Pompa c.w.u.
10. Pompa c.o.
11. Zawór zwrotny
12. Zawór bezpieczeństwa
13. Czujnik temperatury kotła  c.o. 
14. Wejście wody zasilającej c.o.
15. Spust gorącej wody z kotła c.o.
16. Czujnik temperatury zabezpieczenia 

termicznego
17. Zabezpieczenie termiczne zgodne z PN 

EN 303-5
 T.   Termometr

Opis schematu 2. (system otwarty obowiązujący 
w Polsce)

1. Kocioł c.o. Warmet SDS Ceramik
2. Regulator pokojowy RP-3
3. Sterownik pracy kotła 
4. Naczynie zbiorcze 
5. Wymiennik c.w.u. (izolowany, spiralna 

wężownica w przypadku montażu 
kolektora słonecznego wymagane dwie 
spiralne wężownice) 

6. Czujnik temperatury wymiennika c.w.u.
7. Obejście wody
8. Zawór mieszający czterodrogowy.
9. Pompa c.w.u.
10. Pompa c.o.
11. Zawór zwrotny
12. Zawór bezpieczeństwa
13. Czujnik temperatury kotła  c.o. 
 T.   Termometr

3. URUCHOMIENIE KOTŁA.
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3.1.   Obsługa i dozór. 

1. Kocioł  mogą  obsługiwać  tylko  osoby  dorosłe,  zabrania  się przebywania  dzieci  bez 
obecności dorosłych w pobliżu kotła.

2. Przed długotrwałą przerwą w pracy kotła należy odłączyć go od sieci elektrycznej.
3. Kocioł podłącza się do sieci 230V/50Hz.
4. Kotłownia powinna być utrzymywana w czystości, bez kurzu. Z pomieszczenia należy 

usunąć wszelkie przedmioty powodujące zanieczyszczenie. W czasie takich prac jak: 
malowanie,  sprzątanie  kotłowni,  należy  kocioł wyłączyć.  W  kotłowni  nie  mogą 
przebywać zwierzęta domowe (koty, psy, itd.).

5. Jeśli dojdzie do przedostania się łatwopalnych oparów czy gazów do kotłowni lub przy 
pracach, w czasie trwania których podwyższone jest możliwość pożaru lub wybuchu 
(klejenie, lakierowanie), kocioł należy wyłączyć przed rozpoczęciem prac.

6. Na kotle lub w jego otoczeniu nie mogą być umieszczane przedmioty łatwopalne.
7. Użytkownik  musi  przekazać  montaż,  okresowy  przegląd  lub  usunięcie  usterek 

serwisowi  przeszkolonemu  przez  producenta,  pod  rygorem  utraty  gwarancji. 
„Poświadczenie  o  jakości  i  kompletności  kotła   Warmet  SDS  Ceramik“  służy  po 
wypełnieniu przez serwis jako „Karta Gwarancyjna“.

8. Przeglądy serwisowe należy przeprowadzać corocznie pod rygorem utraty gwarancji .

Nie  dotrzymanie  wyżej  wymienionych  warunków  prowadzi  do  wygaśnięcia  umowy 
gwarancyjnej.
Wykaz punktów serwisowych jest dostępny na stronie internetowej 
www.kostrzewa.com.pl
 
3.2.   Rozruch kotła informacje dla użytkownika i AS.

Przed rozruchem kotła należy skontrolować:

- napełnienie kotła i systemu grzewczego wodą;
- odpowietrzenie kotła i systemu grzewczego;
- podłączenie kotła do sieci elektrycznej 230V / 50 Hz;

Rozruch kotła przeprowadzić w następujący sposób:

- dźwignię 3 rys.1 wcisnąć
- przepustnicę spalin 4 rys.1 ustawić wzdłuż komina
- sterownik pracy kotła 6 rys.1 wyłączyć 
- otworzyć drzwiczki komory zasypowej 7 rys.1
- wrzucić trochę papieru drobnego drewna tak aby wypełnić 1/5 komory zasypowej
- zamknąć drzwiczki 7 rys.1
- otworzyć drzwiczki 1 rys.2
- podpalić papier
- odczekać ok. 10min.
- zamknąć drzwiczki 1 rys.2 
- włączyć sterownik pracy kotła 6 rys.1
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- ustawić zadaną temperaturą kotła co. oraz wymiennika c.w.u. (patrz instrukcja 
sterownika Luksus 3)

- ustawić na sterowniku odpowiednią moc dmuchawy (patrz instrukcja sterownika) 
- wyciągnąć dźwignię 3 rys.1
- odczekać ok.10 min. ( przed ponownym otwarciem drzwiczek zasypowych)

UWAGA !!!

W czasie rozruchu kotła i w czasie jego PRACY NIE WOLNO OTWIERAĆ DRZWI 
ZAŁADUNKOWYCH GDY SĄ JEDNOCZEŚNIE OTWARTE DRZWI POPIELNIKA. NIE 
WOLNO  RÓWNIEŻ  OTWIERAĆ  DRZWI  POPIELNIKA  W  CZASIE  PRACY 
WENTYLATORA.  W  takich  przypadkach  mogłoby  dojść  do  poparzenia  osoby 
obsługującej kocioł.

W  trakcie  rozruchu  zerowego  kotła  dochodzi  do  wykroplenia  wody  na 
powierzchniach  wymiany  ciepła.  Woda  ścieka  do  komory  spalania.  Roszenie 
ustaje po osadzeniu się pyłu i popiołu              na powierzchniach wymiany 
ciepła.
Do wytrącania kondensatu dochodzi także przy przechłodzeniu kotła (dobrana 
za duża moc kotła do ogrzewanego budynku) lub spalaniu wilgotnego paliwa. 

3.3.   Uzupełnianie paliwa.

      Po około ½ godzinie od rozpalenia kotła należy komorę paliwową kotła dopełnić do 
pełnej objętości.
Przed każdym uzupełnianiem paliwa  NALEŻY NAJPIERW WYŁĄCZYĆ WENTYLATOR 
I OTWORZYĆ KLAPĘ REGULACJI CIĄGU 2, 3 i nieco uchylić drzwiczki załadunkowe. 
Po  15-tu  do  20-tu  sekundach,  kiedy  spaliny  wydostają  się  do  komina  przez  klapę 
regulacji ciągu, można otworzyć drzwiczki załadunkowe na całą szerokość. 

Aby uzupełnić paliwo należy:

- wyłączyć sterownik pracy kotła 6 rys.1
- wcisnąć dźwignię 3 rys.1
- dźwignię 2 rys.1 obrócić o 90° do góry
- drzwiczki  zasypowe 7 rys.1 otwierać powoli  tak aby spaliny powoli  wylatywały 

bezpośredni do komina
- zasypać właściwym opałem komorę załadowczą
- zamknąć drzwiczki 7 rys.1
- obrócić dźwignię 2 rys.1 o 90° do dołu
- wyciągnąć dzwignię 3 rys.1
- włączyć sterownik pracy kotła 6 rys.1

3.4.    Temperatura wody.

Za  optymalną  temperaturę  pracy  kotła  przyjmuje  się  nie  niższą  od  65°C.  W innym 
przypadku dochodzi do kondensacji spalin w kotle. Temperaturę wody na wyjściu z kotła 
można regulować w zakresie 70 - 90°C. 

Awaryjne wyłączenie kotła  – jeżeli zachodzi potrzeba awaryjnego wyłączenia kotła, 
należy otworzyć wylot do komina, otworzyć wszystkie drzwi kotła i obowiązkowo usunąć 
paliwo z komory załadowczej. 
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3.5.  Opis automatyki kotła Luksus 3 Plus.

Całkowity  opis  automatyki  kotła  Warmet  CDS  Ceramik   znajduje  się  w  materiałach 
dodatkowych dołączonych razem z kotłem.

3.6.      Czyszczenie kotła.   

Komora paliwowa -   na  ścianach  komory  paliwowej  już  po  krótkim  czasie 
użytkowania kotła wytwarza się warstwa osadu, którą należy 
wyczyścić po ukończeniu sezonu grzewczego.
-  popiół z dna komory popielnikowej należy usunąć 

Kanały spalinowe -  należy czyścić przynajmniej raz na 3 tygodnie.
-  po czyszczeniu kanałów spalinowych należy, zamieść popiół 
do najniższej części i wybrać łopatką.

Klapy regulacji ciągu -  podczas  czyszczenia  wymiennika  skontrolować  czystość 
i przyleganie klap oraz usunąć ewentualne zabrudzenia.

Do czyszczenia  kanałów spalinowych  i  wymiennika  należy  przystąpić  wtedy, 
kiedy kocioł nie osiąga mocy maksymalnej. 

Aby ułatwić usuwanie osadu ze ścian wymiennika kotłowego i komory paliwowej zaleca 
się czyścić kocioł przy temperaturze wody wyższej od 80°C, po wypaleniu całego zapasu 
paliwa w komorze paliwowej. UWAGA !!!  -  temperatura ceramicznych części kotła 
jest bardzo wysoka przez długi okres czasu po odstawieniu kotła. 

Rodzaj  usterki Przyczyna Sposób usunięcia
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Kocioł dymi, komora 
wymiennikowa wypełnia się 

wodą

Brak ciągu

Uszczelnić wejście czopucha 
do przewodu kominowego, 

zamknąć szczelnie drzwiczki 
wyczystki komina, 

przyrządem kominiarskim 
sprawdzić ciąg kominowy

Zbyt mały przekrój komina

      
Powiększyć otwór kominowy 

np. wyburzyć ściankę 
działową z sąsiednim 

przewodem (przynajmniej 
1.5m od kotła)

Drugi kocioł zamontowany 
jest w tym samym 

przewodzie kominowym

Uszczelnić wyjście z kotła do 
przewodu kominowego, 
uniemożliwiając zassanie 

zimnego powietrza

Niedrożny przewód 
kominowy

Wyczyścić przewód kominowy

Częste używanie mokrego 
paliwa

Przepalić suchym opałem np.. 
groszkiem węglowym

Przewymiarowane urządzenie
Jeszcze raz wyliczyć 

zapotrzebowanie na ciepło 
ogrzewanego budynku

4.  WYKAZ WYPOSAŻENIA.

Na wyposażenie kotła składa się:

- wkład szamotowy jednego z trzech ciągu kotła;
- rękojeść drzwiczek 8 rysunek 1 
- rękojeść dźwigni 2 rysunek 1
- rękojeść dzwigni 3 rysunek 1
- rękojeść 2 rysunek 2

5.  UTYLIZACJA

Kocioł Warmet SDS Ceramik  został wykonany  z materiałów które w całości mogą 
powrócić do powtórnego obiegu.  

 1



6.   WARUNKI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
WADY WYROBU.

1. Firma  KOSTRZEWA  Sp.j.  udziela  30  –  miesięcznej  gwarancji  na  szczelność 
wymiennika kotła  od momentu rozruchu urządzenia, maksymalnie 36 miesięcy od 
daty sprzedaży. Na pozostałe elementy w tym automatykę kotła - 12 miesięcy od 
daty sprzedaży. Gwarancja obowiązuje  wyłącznie na terenie Polski. 

2. Wady automatyki ujawnione w tym okresie będą usuwane na koszt producenta 
automatyki  w  terminie  21  dni  roboczych  od  daty  dostarczenia  (na  koszt 
użytkownika ) do producenta. 

3. Instalację  kotła  do  systemu  grzewczego  może  przeprowadzić  instalator 
posiadający ogólne uprawnienia instalacyjne (konieczny jest jego wpis i pieczątka 
do Karty Gwarancyjnej – warunek gwarancji.)

4. Rozruch  zerowy  oraz  wszelkie  naprawy  i  czynności  przekraczające  zakres 
czynności użytkownika opisanych w Instrukcji obsługi  może przeprowadzić tylko 
Autoryzowany Serwis KOSTRZEWA - spis autoryzowanych serwisantów dostępny 
jest na stronie www.kostrzewa.com.pl. 

 

Uwaga: 

5. Rozruch zerowy jest płatny. Użytkownik kotła pokrywa koszty dojazdu 
Autoryzowanego Serwisu KOSTRZEWA.  Aktualny cennik i zakres czynności 
obowiązujących  podczas  pierwszego  uruchomienia  dostępny  jest  na 
www.kostrzewa.com.pl lub w biurze producenta.

Urządzenie nie jest objęte gwarancją w przypadku:

6. Jeżeli nie została odesłana do producenta: strona „Karta Gwarancyjna” – wysłanie 
dokumentu  jest  obowiązkiem  użytkownika.   Jeżeli  nie  został  wypełniony 
„formularz uruchomienia kotła i zapoznania się z zasadami obsługi”, wypełniony 
„formularz wykazu czynności do wykonania przy pierwszym uruchomieniu kotła” 
lub/i gdy w Karcie Gwarancyjnej brakuje numeru kotła , daty zakupu, pieczątek 
sprzedawcy  i  instalatora  z  podpisami,  danych  użytkownika  (  imię  ,  nazwisko, 
adres,), numerami dowodów sprzedaży.

7. Obsługi i eksploatacji  niezgodnej z Instrukcją Obsługi.
8. Przyłączeniem kotła do zamkniętego systemu grzewczego (zgodnie z PN kocioł 

na paliwa stałe może pracować tylko w układzie otwartym c.o.)
9. Nie przeprowadzenia obowiązkowego, rocznego i odpłatnego przeglądu 

serwisowego przez Autoryzowany Serwis  KOSTRZEWA (z wpisem do  Karty 
Gwarancyjnej)

10.Dokonywania napraw przez osoby do tego nie upoważnione przez producenta.

Gwarancji nie podlega:

11. sznur drzwiczek, płyta izolacyjna drzwiczek razem z ekranem, sondy temperatur, 
bezpiecznik automatyki, ceramika kotła, ustawianie automatyki kotła po zmianie 
paliwa, zabrudzenie wymiennika kotła.

12.Każda informacja o wadach musi być przekazana zaraz po ich  wykryciu , zawsze 
w formie pisemnej (protokół reklamacyjny) do punktu sprzedaży lub do punktu 
serwisowego.

13. Producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie dobraną moc 
urządzenia.    

14.Zabrania się sprawdzania szczelności kotła przy pomocy sprężonego powietrza.
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Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wezwania serwisu w  
      przypadku:

15.Nieuzasadnionego wezwania serwisu (nie stosowanie się do instrukcji obsługi kotła 
c.o)      

16.Naprawy uszkodzenia wynikającego z winy Użytkownika   
17.Braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od serwisu 

(np. brak paliwa , brak ciągu kominowego, nieszczelności w instalacji c.o.) 
         
Szkody w wyniku niedotrzymania powyższych warunków  nie mogą być przedmiotem 
roszczeń gwarancyjnych.
Jeżeli kocioł pracuje  według zasad przedstawionych w niniejszej Instrukcji obsługi  i 
instalacji  kotła  ,  nie  wymaga  szczególnych  specjalistycznych  ingerencji  firmy 
serwisowej.
Producent  ma  prawo  do  ewentualnych  zmian  w  konstrukcji  kotła  w  ramach 
modernizacji  wyrobu ,  które  to  zmiany nie  muszą być uwzględnione w niniejszej 
instrukcji.

Obowiązki Autoryzowanego  Serwisanta podczas pierwszego uruchomienia dostępne 
są na stronie producenta www.kostrzewa.com.pl .

Do obowiązków Autoryzowanego serwisanta nie należą:

1. Wprowadzenie kotła do kotłowni.
2. Prowadzenie przewodów z urządzeń zewnętrznych do automatyki.
3. Dostosowywanie kotłowni do obowiązujących norm w celu pierwszego uruchomienia.
4. Zapewnienia paliwa podczas pierwszego uruchomienia.

Spis serwisów w Polsce dostępny jest pod adresem internetowym 
http://www.kostrzewa.com.pl/serwisanci.php
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Dla użytkownika

Karta Gwarancyjna 

 WARMET SDS CERAMIK

Numer produkcyjny kotła .............................…..(*) Moc kotła  .....................................(*)

Użytkownik (Nazwisko, imię) ……………………………………………………………………………(**)

Adres (ulica, miasto, kod poczt.) ……………………………………………………………………………(**)

Telefon / Faks ……………………………………………………………………………(**)

Nie wypełniona Lista gwarancyjna jest nieważna.

Rodzaj pomiaru 1

Ciąg kominowy  (Pa)  

Temperatura spalin  (°C)  

Użytkownik potwierdza, że :

- Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał 
żadnej wady.

- Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną Kartę Gwarancyjną i 

- Został  zaznajomiony z obsługą  kotła.

Numer dokumentu sprzedaży producenta…………………………(*)

Numer dokumentu sprzedaży  dystrybutora…………………………(***)

(*) – wypełnia producent.
(**) – wypełnia użytkownik.
(***) – wypełnia dystrybutor.

Firma uruchamiająca kocioł
                  pieczątka, podpis

……………………………….

Data uruchomienia: …………………..

 2

Firma instalacyjna
pieczątka, podpis

...................................

Firma dystrybucyjna
pieczątka, podpis

............................................

Data instalacji :

...................................

Data sprzedaży:

............................................

podpis użytkownika :

............................................



Dodatek do Karty gwarancyjnej dla klienta.

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych 

i o regularnych kontrolach corocznych kotła  Warmet SDS Ceramik.

Data zapisu
Przeprowadzona 

czynność

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego 

serwisu
Podpis klienta
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Dla dystrybutora

Karta Gwarancyjna 

 WARMET SDS CERAMIK

Numer produkcyjny kotła .............................…..(*) Moc kotła  .....................................(*)

Użytkownik (Nazwisko, imię) ……………………………………………………………………………(**)

Adres (ulica, miasto, kod poczt.) ……………………………………………………………………………(**)

Telefon / Faks ……………………………………………………………………………(**)

Nie wypełniona Lista gwarancyjna jest nieważna.

Rodzaj pomiaru 1

Ciąg kominowy  (Pa)  

Temperatura spalin  (°C)  

Użytkownik potwierdza, że :

- Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał 
żadnej wady.

- Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji  kotła z wypełnioną Listą gwarancyjną i 
Poświadczeniem o jakości  i kompletności kotła.

- Został  zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.

Numer dokumentu sprzedaży producenta…………………………(*)

Numer dokumentu sprzedaży  dystrybutora…………………………(***)

(*) – wypełnia producent.
(**) – wypełnia użytkownik.
(***) – wypełnia dystrybutor.

Firma uruchamiająca kocioł
                  pieczątka, podpis

……………………………….

Data uruchomienia: …………………..
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Firma instalacyjna
pieczątka, podpis

...................................

Firma dystrybucyjna
pieczątka, podpis

............................................

Data instalacji :

...................................

Data sprzedaży:

............................................

podpis użytkownika :

............................................



Dla producenta.
Proszę o wypełnienie i odesłanie na adres: KOSTRZEWA SP.J.  11-500 GIŻYCKO, UL.SUWALSKA 32A

Karta Gwarancyjna 

 WARMET SDS CERAMIK

Numer produkcyjny kotła .............................…..(*) Moc kotła  .....................................(*)

Użytkownik (Nazwisko, imię) ……………………………………………………………………………(**)

Adres (ulica, miasto, kod poczt.) ……………………………………………………………………………(**)

Telefon / Faks ……………………………………………………………………………(**)

Nie wypełniona Lista gwarancyjna jest nieważna.

Rodzaj pomiaru 1

Ciąg kominowy  (Pa)  

Temperatura spalin  (°C)  

Użytkownik potwierdza, że :

- Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał 
żadnej wady.

- Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji  kotła z wypełnioną Listą gwarancyjną i 
Poświadczeniem o jakości  i kompletności kotła.

- Został  zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.

Numer dokumentu sprzedaży producenta…………………………(*)

Numer dokumentu sprzedaży  dystrybutora…………………………(***)

(*) – wypełnia producent.
(**) – wypełnia użytkownik.
(***) – wypełnia dystrybutor.

Firma uruchamiająca kocioł
                  pieczątka, podpis

……………………………….
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Firma instalacyjna
pieczątka, podpis

...................................

Firma dystrybucyjna
pieczątka, podpis

............................................

Data instalacji :

...................................

Data sprzedaży:

............................................

podpis użytkownika :

............................................



Data uruchomienia: …………………..

Uruchomienie kotła i zapoznanie się z zasadami obsługi.
Kocioł Warmet SDS Ceramik ……  Nr. Kotla:…………

Nr. Pytania kontrolne V

1 Czy została przedstawiona Panu/i zasada działania zaworu mieszającego 
czterodrogowego?

2 Czy znana jest ogólna budowa kotła (zbiornik na paliwo, popielnik, 
wymiennik, wkład ceramiczny,  itp.)?

3 Czy zna Pan/i funkcję jaką w kotle spełnia wkład ceramiczny?

4 Czy znana jest Panu/i różnica miedzy górnym, a dolnym sposobem spalania 
paliwa w kotle? 

5 Czy znane są Panu/i rodzaje paliwa jakie możliwe są do spalenia w kotle?

6 Czy znany jest Panu/i proces powstawania skroplin w kotle?

7 Czy zna Pan/i sposób oczyszczania komory zasypowej i wymiennika z 
pozostałości po spalaniu paliw stałych?

8 Czy zna Pan/i warunki pracy kotła w których może wystąpić skraplanie?

9 Czy zna Pan/i skutki długotrwałej pracy kotła w warunkach w których 
występuje wykraplanie pary wodnej?

10 Czy znana jest Panu/i procedura uruchamiania kotła?

11 Czy przedstawiono Panu/i funkcje jakie spełniają przy kotle wszystkie 
dźwignie i śruby regulacyjne?

12 Czy znana jest Panu/i procedura uzupełniania  paliwa?

13 Czy zna Pan/i sposób oczyszczania kotła z pozostałości po spalaniu paliw 
stałych?

14 Czy znana jest Panu/i funkcja i zasada działania wszystkich pokręteł i 
przycisków na sterowniku?

15 Czy znana jest Panu/i zasada działania funkcji FKO (funkcja kontroli opału)?

16 Czy znana jest panu/i zasada działania funkcji ZPCW (zaawansowany 
priorytet ciepłej wody użytkowej)?

17

Podpis osoby uruchamiającej kocioł.            Podpis osoby przeszkolonej.

.................................................                               ...........................................
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Proszę o wysłanie na adres SERWIS KOSTRZEWA 11-500 Giżycko ul. Suwalska 32 A  tel:+48 87 428 53 51

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Przedmiot reklamacji:
Nazwa kotła: Warmet SDS Ceramik 
Moc kotła: ......................................
Numer seryjny kotła: ......................................
Data zakupu kotła:   ......................................
Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej: ...........................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Data instalacji kotła: ......................................
Nazwa i adres firmy instalacyjnej: ..................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Zgłaszający:
Imię i nazwisko: ......................................
Dokładny adres: .................................................................
........................................................................................................
Telefon: ............/.........................

......................................

Dokładny opis zgłaszanej usterki:...............................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................

Zgadzam się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z nieuzasadnionym wezwaniem 
Autoryzowanego Serwisu Kostrzewa (zgodnie z cennikiem producenta).

                                                                         ................................................
       czytelny podpis zgłaszającego reklamację    

Protokół reklamacyjny prosimy przesłać na adres PPH Kostrzewa Sp.j, ul. Suwalska 32A,  11-500 Giżycko, fax: 
(87) 428-31-75 oraz do firmy dystrybucyjnej.
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PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Przedmiot reklamacji:
Nazwa kotła: Warmet SDS Ceramik 
Moc kotła: ......................................
Numer seryjny kotła: ......................................
Data zakupu kotła:   ......................................
Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej: ...........................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Data instalacji kotła: ......................................
Nazwa i adres firmy instalacyjnej: ..................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Zgłaszający:
Imię i nazwisko: ......................................
Dokładny adres: .................................................................
........................................................................................................
Telefon: ............/.........................

......................................

Dokładny opis zgłaszanej usterki:...............................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................

Zgadzam się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z nieuzasadnionym wezwaniem 
Autoryzowanego Serwisu Kostrzewa (zgodnie z cennikiem producenta).

................................................
       czytelny podpis zgłaszającego reklamację    
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Protokół reklamacyjny prosimy przesłać na adres PPH Kostrzewa Sp.j, ul. Suwalska 32A,  11-500 Giżycko, fax: 
(87) 428-31-75 oraz do firmy dystrybucyjnej.
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