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Junkers-Bosch na targach INSTALACJE 2018
To po prostu trzeba zobaczyć!
Program Partnerski Junkers
Junkers-Bosch zaprasza do
odwiedzenia stoiska marki
podczas targów Instalacje 2018
w Poznaniu. Stoisko zlokalizowane
jest w pawilonie 5, sektorze D
i oznaczone jest numerem 92.
Zespół Junkers-Bosch będzie
do dyspozycji odwiedzających
w dniach 23-26 kwietnia
w godzinach 9.00-17.00.

Na stoisku oprócz urządzeń promowany będzie
także Program Partnerski Junkers. To dobra
okazja dla wszystkich, którzy chcieliby przystąpić do Programu. Będzie można zarejestrować
się bezpośrednio na stoisku targowym.

pawilon 5, stoisko 92
INSTALACJE 2018

Stoisko swoją stylistyką będzie nawiązywać do

najnowszej linii urządzeń marki Bosch, której cechą
charakterystyczną są fronty urządzeń wykonane ze
szkła tytanowego w kolorze białym lub czarnym.
Na 170 m2 będzie można obejrzeć aż 16 nowych
urządzeń marki Junkers-Bosch. Część z nich jest

już w ofercie handlowej, a część to dopiero zapowiedź
tegorocznego rozszerzenia oferty. Na stoisku będą
eksponowane główne grupy produktów marki:
- kotły kondensacyjne,
- pompy ciepła,
- szeroka gama urządzeń służących do przygotowania c.w.u.
Na uwagę zasługuje powietrzna pompa ciepła
Bosch Compress 7000i AW, która została nagrodzo-

na Złotym Medalem dla najlepszego wyrobu Targów
Instalacje 2018.

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok Bosch
Compress 7000i AW dostępna jest w 4 mocach grzewczych. Moc grzewcza każdej z pomp ciepła jest modulowana. Urządzenie ma funkcję grzania, chłodzenia, podgrzewania ciepłej wody. Wbudowany moduł
do komunikacji przez sieć internetową i sterowanie
poprzez aplikację. Pompa ciepła charakteryzuje się
bardzo wysoką efektywnością pracy (COP) sięgającą
wartości 4,3 (A2/W35). Sezonowa efektywność pracy (SCOP) sięga wartości 5,15. Na szczególną uwagę
zasługuje unikatowy wygląd. Jednostka wewnętrzna
dostępna jest w dwóch kolorach białym i czarnym
z frontem wykonanym ze szkła tytanowego.
Więcej o Bosch Compress 7000i AW
Trwa głosowanie wybór konsumentów targów
INSTALACJE 2018 — głosuj na pompę ciepła Bosch
Compress 7000i AW

