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Do czołowych produktów firmy należy Vulcanus – stalowy kocioł wodny 
z automatycznym podajnikiem paliwa typu ekogroszek. Jest to doskonałe źródło 
ciepła do ogrzewania domów jednorodzinnych, pomieszczeń warsztatowych czy 
obiektów użyteczności publicznej. 

Cechą charakterystyczną Vulcanusa jest niska emisja pyłów i szkodliwych 
składników spalin. Kolejnym wartym polecenia kotłem jest ekologiczny Bio-max 
przystosowany do współpracy z palnikami opalanymi peletem. Kocioł zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo, niezawodność oraz wygodną, w pełni zautomatyzowaną 
eksploatację. 

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.

tel. 61/ 81 36 525

lumo@lumo.com.pl
sprzedaz@lumo.com.pl
www.lumo.com.pl

Przedsiębiorstwo Lumo Technika 
Grzewcza jest firmą rodzinną, 
powstałą w 1984 roku w Mosinie 
koło Poznania. Dynamiczny rozwój 
firmy LUMO doprowadził wkrótce 
do utworzenia dwóch filii, pierwsza 
przejęła produkcję urządzeń 
grzewczych, druga natomiast 
skupiła się na produkcji systemów 
kominowych. 

Produkty firmy Lumo nie ograniczają się tylko do kotłów, są to również 
wymienniki ciepłej wody użytkowej, naczynia wzbiorcze, bufory czy też systemy 
odprowadzania spalin.

Firma LUMO to duże przedsiębiorstwo − znane i cenione na terenie całego 
kraju, posiadające dziś nowoczesną strukturę zarządzania oraz wykwalifikowany 
zespół pracowników. Systematycznie modernizowany park maszynowy Firmy 
oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001-2009 i Certyfikat Zakładowej Kontroli 
Produkcji gwarantują produkty spełniające surowe wymagania jakościowe, 
stawiane przez rynek Unii Europejskiej.
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