Připraveni na zimu? Zahřeje Vás
nejen náš kotel ale i teplý čaj.
www.bosch-vytapeni.cz

V období od 24. 8. do 31. 10. 2020 získáte ke každému
zakoupenému kotli Bosch Condens 2300i W rychlovarnou
konvici Bosch TWK7901 z ušlechtilé oceli v hodnotě 1.590,- Kč.
Akce je určena montážním a instalatérským firmám.
Více informací získáte u svého obchodního zástupce.

Výhody na první pohled:
▶ energeticky úsporný kondenzační kotel s vysokým rozsahem
modulace až 1:8
▶ jednoduché nastavení hlavních parametrů díky intuitivnímu ovládání
▶ vysoká tepelná účinnost (A+ s ekvitermním regulátorem)
a velmi nízká hlučnost díky inovované spalovací komoře
▶ snadná a rychlá montáž i údržba kotle
▶ stejné připojovací rozměry jako u předchozích typů kotlů Bosch
a Junkers už více než 60 let

Pohodlné a efektivní vytápění Vašeho domova:
Plynový kondenzační kotel Condens 2300i W
Jednoduše si užívejte: Závěsný kondenzační kotel
Condens 2300i W nabízí vysoce kvalitní technické řešení
a jednoduchou instalaci. Díky široké nabídce provedení
(22/25 kW ‒ vytápění s průtokovou přípravou teplé vody;

Condens 2300i W

15 a 24 kW ‒ vytápění s možností připojení nepřímo
ohřívaného zásobníku), flexibilním možnostem instalace,
atraktivnímu designu a jeho kompaktním rozměrům splňuje
požadavky i velmi náročných zákazníků.

Jednotky

GC 2300i W 22/25 C

GC 2300i W 15 P

GC 2300i W 24 P

Pracovní rozsah plynulé regulace 50/30 °C

kW

3,4 – 23,2 (25,0)

2,3 – 16,1

3,4 – 25,0

Max. tepelný příkon

kW

22,5

15,3

24,5

Sezónní energetická účinnost vytápění

%

94

93

94

Max. elektrický příkon

W

90

82

88

Třída energetické účinnosti

Rozměry (š/v/h)

mm

400 / 713 / 300

Začněte každý den šálkem čaje z konvice
s exkluzivním designem a snadnou obsluhou:
Rychlovarná konvice BoschTWK7901
▶ velký užitný objem 1,7 l
▶ snadno čitelná vodní stupnice na obou stranách: viditelnost množství vody
na obou stranách konvice - vhodné pro leváky i praváky.
▶ snadná obsluha jednou rukou
▶ integrované ohřevné těleso
▶ filtr na vodní kámen: odnímatelný a snadno čistitelný filtr ochrání
Váš nápoj od vodního kamene.
▶ uložení kabelu: větší prostor a pohodlí s nastavitelnou délkou kabelu.

Bosch Temotechnika, s.r.o., Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 840 111 190, E-mail: vytapeni@cz.bosch.com, Internet: www.bosch-vytapeni.cz

