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Gazowe przepływowe podgrzewacze
ciepłej wody użytkowej

Od ponad 100 lat marka Junkers utożsamiana jest z gazowymi przepływowymi podgrzewaczami
ciepłej wody użytkowej. To właśnie ta wąska specjalizacja powoduje, że możemy dostarczać
ludziom na całym świecie wysokiej klasy urządzenia, których wyróżnikiem jest bezpieczeństwo,
wysoka wydajność, niezawodność oraz funkcjonalność. Nasi eksperci na co dzień projektują
i wdrażają najnowsze technologie, aby urządzenia Junkers osiągały jak najlepsze parametry
pracy, były oszczędne w eksploatacji i przyjazne dla środowiska naturalnego. Dzięki temu marka
Junkers nieprzerwanie utrzymuje pozycję niekwestionowanego lidera na rynku w segmencie
gazowych przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.
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Najważniejsze osiągnięcia marki Junkers
w segmencie podgrzewaczy wody:

1968

Wynalezienie zapłonu piezoelektrycznego

1995

Wynalezienie zapłonu bateryjnego

2000

Wynalezienie zapłonu z hydrogeneratorem

2001

Wprowadzenie na rynek gazowych przepływowych podgrzewaczy wody o kompaktowych
rozmiarach – seria COMPACT 1

2003

Wprowadzenie na rynek europejski gazowych przepływowych podgrzewaczy wody,
w których regulacja temperatury możliwa jest na odległość, za pomocą pilota zdalnego
sterowania – seria CELSIUS

2004

Wprowadzenie na rynek światowy konwencjonalnych podgrzewaczy c.w.u. dużej mocy
do zastosowań komercyjnych z niską emisją NOx – seria WORLD 1

2007

Wprowadzenie na rynek światowy kondensacyjnych podgrzewaczy c.w.u. dużej mocy
do zastosowań komercyjnych – seria WORLD 2
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W 10 KB: poręczny kompakt w niskiej cenie
Gazowy przepływowy
podgrzewacz wody przeznaczony
do obsługi optymalnie dwóch
punktów poboru wody.
Urządzenie wyposażone jest
w palnik atmosferyczny oraz
elektroniczny zapłon, zasilany
bateryjnie.

W 10 KB nie posiada płomyka dyżurnego, co pozwala
ograniczyć zużycie gazu w porównaniu do urządzeń ze świeczką
aż do 70 m₃ rocznie. Co więcej, podgrzewacz ten jest bardzo
oszczędny w eksploatacji ponieważ zużywa znacznie mniej
gazu niż podobne produkty na rynku. W przypadku W 10 KB
sterowanie temperaturą i przepływem jest proste i intuicyjne.
Moc palnika regulowana jest za pomocą pokrętła, które znajduje
się po lewej stronie urządzenia. Prawym pokrętłem reguluje się
temperaturę przepływającej wody. Cechą charakterystyczną
podgrzewacza W 10 KB jest ponadto wyjątkowo cicha i stabilna
praca, nawet przy niewielkim przepływie i ciśnieniu roboczym
w sieci wodociągowej. W 10 KB fabrycznie dostosowany jest do
spalania gazu ziemnego GZ50 z możliwością przezbrojenia na
inne rodzaje gazu, w tym na gaz płynny.

Przegląd zalet
BEZPIECZEŃSTWO
– Kontrola jonizacji na wypadek przypadkowego
zgaśnięcia płomienia palnika
– Czujnik zaniku ciągu kominowego wyłączający
urządzenie, jeżeli nie są zapewnione warunki do
prawidłowego odprowadzania spalin
– Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu
nagrzewnicy
– Wziernik do palnika zapalającego

REGULACJA
– Ręczna regulacja wysokości płomienia na palniku

W 10 KB

– Armatura gazowa i wodna umożliwia nastawienie
temperatury wody zgodnie z zapotrzebowaniem

Przepływowy gazowy podgrzewacz c.w.u.
ZAPŁON
– Otwarta komora spalania
– Zapłon elektroniczny sterowany przez otwieranie
zaworu czerpalnego ciepłej wody
– Uniwersalny palnik na gaz ziemny GZ50
z możliwością przezbrojenia
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Dane techniczne
W 10 KB *
Płomyk dyżurny

NIE

2,1 m³/h

Automatyczny zapłon elektroniczny

TAK

Przepływ (Δt=25°C)

10 l/min

Ręczna regulacja wydajności

TAK

Przepływ (Δt=50°C)

5 l/min

Modulacja mocy

NIE

Zakres regulacji mocy

10,5-17,4 kW

Zużycie gazu (GZ50)

Min. ciśnienie robocze

0,15 bar

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

NIE

Ciężar

10,4 kg

Dioda pracy

TAK

Nr katalogowy
Cena katalogowa netto

7 736 500 993

Funkcjonalność

««««¶

969 PLN

Komfort c.w.u.

«««¶¶

* Informacje techniczne, w tym w szczególności ceny, prezentowanych urządzeń nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie orientacyjny.
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W 11-2E: wydajny i prosty w obsłudze
W 11-2E to prosty w obsłudze
podgrzewacz c.w.u., którego
cechą charakterystyczną
jest manualna regulacja
parametrów pracy.

Moc palnika oraz temperaturę wody reguluje się za pomocą
suwaka i pokrętła. Urządzenie zostało wyposażone
w liczne zabezpieczenia, które podnoszą bezpieczeństwo
eksploatacji, np.: zabezpieczenie termoelektromagnetyczne,
które zapobiega niekontrolowanemu gaśnięciu płomienia
palnika oraz czujnik ciągu kominowego, dzięki któremu
urządzenie wyłącza się natychmiast w przypadku wystąpienia
zakłóceń w odprowadzaniu spalin przez przewód kominowy.
W 11-2E fabrycznie dostosowany jest do spalania gazu
ziemnego GZ50 z możliwością przezbrojenia na inne
rodzaje gazu, w tym na gaz płynny. Urządzenie z płomykiem
dyżurnym, z otwartą komorą spalania, wyposażone
w elektroniczny zapłon płomyka pilota.

Przegląd zalet
BEZPIECZEŃSTWO
– Zabezpieczenie termoelektromagnetyczne
zapobiegające niekontrolowanemu gaśnięciu
płomienia palnika (wypływowi gazu z palnika)
– Układ kontroli spalin wyłączający podgrzewacz
w przypadku niesprawnej instalacji kominowej
– Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu
się nagrzewnicy
– Wziernik do palnika zapalającego

REGULACJA
– Ręczna regulacja wysokości płomienia na palniku

W 11-2E

– Armatura gazowa i wodna umożliwia nastawienie
temperatury wody zgodnie z zapotrzebowaniem

Przepływowy gazowy podgrzewacz c.w.u.
ZAPŁON
– Otwarta komora spalania
– Elektroniczny zapłon płomyka pilota
(palnika zapalającego)
– Uniwersalny palnik na na gaz ziemny GZ50
z możliwością przezbrojenia
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Dane techniczne
W 11-2E *
Płomyk dyżurny

TAK

2,3 m³/h

Automatyczny zapłon elektroniczny

NIE

Przepływ (Δt=25°C)

11 l/min

Ręczna regulacja wydajności

TAK

Przepływ (Δt=50°C)

5,5 l/min

Modulacja mocy

NIE

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

NIE

Dioda pracy

NIE

Zakres regulacji mocy

9,6-19,2 kW

Zużycie gazu (GZ50)

Min. ciśnienie robocze
Ciężar
Nr katalogowy
Cena katalogowa netto

0,1 bar
11 kg
7 701 331 697

Funkcjonalność

«««¶¶

1 249 PLN

Komfort c.w.u.

««««¶

* Informacje techniczne, w tym w szczególności ceny, prezentowanych urządzeń nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie orientacyjny.
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WRP 11-2B: wszechstronny i funkcjonalny
Bardzo wydajny podgrzewacz
charakteryzujący się
płynnym startem i szybkim
podgrzaniem wody do
zadanej temperatury.

Urządzenie wyposażone jest w zawór modulujący,
który optymalizuje parametry pracy, modulując płomień
w zależności od ilości pobranej wody. Dzięki modulacji
palnika temperatura c.w.u. utrzymana jest na niezmiennym
poziomie w danym zakresie przepływu. Urządzenie
gwarantuje stabilną pracę przy niewielkim przepływie
i ciśnieniu roboczym w sieci wodociągowej. Podgrzewacz
wyposażony jest w szereg czujników i zabezpieczeń, które
gwarantują bezpieczne użytkowanie. WRP 11-2B fabrycznie
dostosowany jest do spalania gazu ziemnego GZ50
z możliwością przezbrojenia na inne rodzaje gazu, w tym
na gaz płynny. Urządzenie zasilane bateryjnie, z otwartą
komorą spalania, wyposażone w elektroniczny zapłon palnika.

Przegląd zalet
BEZPIECZEŃSTWO
– Elektroda jonizacyjna zapobiegająca niekontrolowanemu
gaśnięciu płomienia palnika (wypływowi gazu z palnika)
– Układ kontroli spalin wyłączający podgrzewacz
w przypadku niesprawnej instalacji kominowej
– Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu
się nagrzewnicy
– Dioda LED (wskaźnik kontrolny palnika)

REGULACJA
– Automatyczne dostosowanie mocy urządzenia w zależności
od zapotrzebowania na ciepłą wodę

WRP 11-2B

– Armatura gazowa i wodna umożliwia dostosowanie
temperatury wody zgodnie z zapotrzebowaniem

Przepływowy gazowy podgrzewacz c.w.u.
ZAPŁON
– Otwarta komora spalania, elektroniczny zapłon sterowany
otwarciem automatu wodnego
– Palnik zapalający, który uruchamia się tylko na czas
pomiędzy otwarciem zaworu wody, a zapaleniem się
głównego palnika
– Uniwersalny palnik na gaz ziemny GZ50 z możliwością
przezbrojenia
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Dane techniczne
WRP 11-2B *
Płomyk dyżurny

NIE

Automatyczny zapłon elektroniczny

TAK

4-11 l/min

Ręczna regulacja wydajności

TAK

2-5,5 l/min

Modulacja mocy

TAK

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

NIE

Dioda pracy

TAK

Zakres regulacji mocy

7-19,2 kW

Zużycie gazu (GZ50)

2,3 m³/h

Przepływ (Δt=25°C)
Przepływ (Δt=50°C)
Min. ciśnienie robocze
Ciężar
Nr katalogowy
Cena katalogowa netto

0,1 bar
11 kg
7 701 331 696

Funkcjonalność

««««¶

1 329 PLN

Komfort c.w.u.

««««¶

* Informacje techniczne, w tym w szczególności ceny, prezentowanych urządzeń nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie orientacyjny.
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WRDP 11/14/18-2B: moc pod pełną kontrolą
Rozbudowana i bardziej funkcjonalna
wersja modelu WRP, która została
wzbogacona o ciekłokrystaliczny panel
LCD, wskazujący bieżące parametry pracy
urządzenia oraz kody usterek.

Urządzenie bardzo ekonomiczne, wydajne
i funkcjonalne, którego cechą charakterystyczną jest
prosta i intuicyjna obsługa. Podobnie jak w modelu
WRP, dzięki modulacji palnika temperatura c.w.u.
utrzymana jest na niezmiennym poziomie w danym
zakresie przepływu. Gama podgrzewaczy WRDP
fabrycznie dostosowana jest do spalania gazu ziemnego
GZ50 z możliwością przezbrojenia na inne rodzaje gazu,
w tym na gaz płynny. Urządzenie dostępne jest w trzech
zakresach mocy: 19, 23 oraz 30 kW. Zasilanie bateryjnie,
otwarta komora spalania, elektroniczny zapłon palnika.

Przegląd zalet
BEZPIECZEŃSTWO
– Elektroda jonizacyjna zapobiegająca niekontrolowanemu
gaśnięciu płomienia palnika (wypływowi gazu z palnika)
– Układ kontroli spalin wyłączający podgrzewacz
w przypadku niesprawnej instalacji kominowej
– Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu
się nagrzewnicy
– Dioda LED (wskaźnik kontrolny palnika)
– Wyświetlacz LED sygnalizujący usterki urządzenia
REGULACJA
– Czujnik temperatury do kontroli temperatury wody
wyjściowej z urządzenia (widoczna na wyświetlaczu)

WRDP 11/14/18-2B
Przepływowy gazowy podgrzewacz c.w.u.

– Automatyczne dostosowanie mocy urządzenia
w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę
– Armatura gazowa i wodna umożliwia dostosowanie
temperatury wody zgodnie z zapotrzebowaniem
ZAPŁON
– Otwarta komora spalania
– Elektroniczny zapłon sterowany otwarciem automatu wodnego
– Palnik zapalający, który uruchamia się tylko na czas pomiędzy
otwarciem zaworu wody, a zapaleniem się głównego palnika
– Uniwersalny palnik na gaz ziemny GZ50 z możliwością
przezbrojenia
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Dane techniczne
WRDP 11-2B *

WRDP 14-2B *

WRDP 18-2B *

Zakres regulacji mocy

7-19,2 kW

7-23,6 kW

9-30,5 kW

Zużycie gazu (GZ50)

2,3 m³/h

2,9 m³/h

3,7 m³/h

Przepływ (Δt=25°C)

4-11 l/min

4-14 l/min

Przepływ (Δt=50°C)

2-5,5 l/min

Min. ciśnienie robocze
Ciężar
Nr katalogowy
Cena katalogowa netto

Płomyk dyżurny

NIE

Automatyczny zapłon elektroniczny

TAK

4-17,6 l/min

Ręczna regulacja wydajności

TAK

2-7 l/min

2-8,8 l/min

Modulacja mocy

TAK

0,1 bar

0,1 bar

0,2 bar

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

TAK

11,5 kg

14,1 kg

15,1 kg

Dioda pracy

TAK

7 701 331 607

7 702 331 709

7 703 331 733

Funkcjonalność

«««««

1 469 PLN

1 749 PLN

1 949 PLN

Komfort c.w.u.

«««««

* Informacje techniczne, w tym w szczególności ceny, prezentowanych urządzeń nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie orientacyjny.
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WRDP 11/14-2G: skuteczny i bez baterii
Model podgrzewacza WRDP, w którym
do wytworzenia iskry zapłonowej
i zasilania urządzenia wykorzystywany
jest hydrogenerator.

Urządzenie z wbudowanym panelem LCD, który
wskazuje bieżące parametry pracy oraz kody
usterek. Podgrzewacz bardzo ekonomiczny, wydajny
i funkcjonalny, którego cechą charakterystyczną jest
prosta i intuicyjna obsługa. Dzięki zastosowaniu
hydrogeneratora nie ma potrzeby wymiany baterii
zasilających urządzenie. Gama podgrzewaczy WRDP
z hydrogeneratorem fabrycznie dostosowana jest
do spalania gazu ziemnego GZ50 z możliwością
przezbrojenia na inne rodzaje gazu, w tym na gaz
płynny. Podgrzewacz z otwartą komorą spalania oraz
elektronicznym zapłonem palnika, dostępny w dwóch
zakresach mocy: 19 oraz 23 kW.

Przegląd zalet
BEZPIECZEŃSTWO
– Elektroda jonizacyjna zapobiegająca niekontrolowanemu
gaśnięciu płomienia palnika (wypływowi gazu z palnika)
– Układ kontroli spalin wyłączający podgrzewacz
w przypadku niesprawnej instalacji kominowej
– Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu
się nagrzewnicy
– Dioda LED (wskaźnik kontrolny palnika)
– Wyświetlacz LED sygnalizujący usterki urządzenia
REGULACJA
– Czujnik temperatury do kontroli temperatury wody
wyjściowej z urządzenia (widoczna na wyświetlaczu)

WRDP 11/14 2G
Przepływowy gazowy podgrzewacz c.w.u.

– Automatyczne dostosowanie mocy urządzenia w zależności
od zapotrzebowania na ciepłą wodę
– Armatura gazowa i wodna umożliwia dostosowanie
temperatury wody zgodnie z zapotrzebowaniem
ZAPŁON
– Otwarta komora spalania
– Elektroniczny zapłon sterowany otwarciem automatu wodnego
– Palnik zapalający, który uruchamia się tylko na czas pomiędzy
otwarciem zaworu wody, a zapaleniem się głównego palnika
– Uniwersalny palnik na gaz ziemny GZ50 z możliwością
przezbrojenia
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Dane techniczne
WRDP 11-2G *

WRDP 14-2G *

Zakres regulacji mocy

7-19,2 kW

7-23,6 kW

Zużycie gazu (GZ50)

2,3 m³/h

Przepływ (Δt=25°C)

4-11 l/min

4-14 l/min

Przepływ (Δt=50°C)

2-5,5 l/min

Min. ciśnienie robocze
Ciężar
Nr katalogowy
Cena katalogowa netto

Płomyk dyżurny

NIE

Automatyczny zapłon elektroniczny

TAK

Ręczna regulacja wydajności

TAK

2-7 l/min

Modulacja mocy

TAK

0,35 bar

0,35 bar

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

TAK

11 kg

13 kg

Dioda pracy

TAK

7 701 331 695

7 702 331 773

Funkcjonalność

«««««

1 649 PLN

1 999 PLN

Komfort c.w.u.

«««««

2,9 m³/h

* Informacje techniczne, w tym w szczególności ceny, prezentowanych urządzeń nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie orientacyjny.
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WT 14 AM1: komfort i bezpieczeństwo
Podgrzewacz dedykowany do
mieszkań i domów o słabej
wentylacji. Zamknięta komora
spalania oraz wentylator umożliwiają
właściwe odprowadzenie spalin
do systemu kominowego oraz
gwarantują sprawną i bezpieczną
pracę urządzenia niezależnie od
ilości powietrza w pomieszczeniu.

Model adresowany jest w głównej mierze do użytkowników,
którzy cenią komfort ciepłej wody użytkowej oraz wygodę
w użytkowaniu. Urządzenie trwałe, wydajne, o nowoczesnym
wzornictwie, wyprodukowane z wykorzystaniem najlepszych
jakościowo materiałów. W przypadku podgrzewacza
WT 14 AM1 sterowanie temperaturą wody jest banalnie proste
i intuicyjne. Z uwagi na elektroniczną modulację, urządzenie
automatycznie i precyzyjnie dostosuje moc palnika, a tym
samym ilość zużywanego gazu, aby osiągnąć żądaną temperaturę c.w.u. Żądana temperatura osiągana jest z dokładnością
±1°C w maksymalnie krótkim czasie od momentu uruchomienia urządzenia. Podgrzewacz WT 14 AM1 fabrycznie dostosowany jest do spalania gazu ziemnego GZ50 z możliwością
przezbrojeniana inne rodzaje gazu, w tym na gaz płynny.
Urządzenie z zamkniętą komorą spalania.

Przegląd zalet
BEZPIECZEŃSTWO
– Elektroda jonizacyjna zapobiegająca
niekontrolowanemu gaśnięciu płomienia palnika
(wypływowi gazu z palnika)
– Presostat kontrolujący różnice ciśnień poza
wentylatorem (odcina dopływ gazu w przypadku
wykrycia zakłóceń w odprowadzeniu spalin)
– Czujnik przegrzewu STB zapobiegający przegrzaniu
się nagrzewnicy
– Dioda LED (wskaźnik kontrolny palnika)

REGULACJA

WT 14-AM1

– Czujnik temperatury do kontroli temperatury wody

Przepływowy gazowy podgrzewacz c.w.u.

– Automatyczna regulacja temperatury w zależności

wejściowej / wyjściowej z urządzenia
od natężenia przepływu

ZAPŁON
– Zamknięta komora spalania
– Zapłon elektroniczny sterowany przez otwieranie
zaworu czerpalnego ciepłej wody
– Uniwersalny palnik na gaz ziemny GZ50 z możliwością
przezbrojenia

14

Dane techniczne
WT 14 AM1*
Płomyk dyżurny

NIE

2,9 m³/h

Automatyczny zapłon elektroniczny

TAK

Przepływ (Δt=25°C)

14 l/min

Ręczna regulacja wydajności

NIE

Przepływ (Δt=50°C)

7 l/min

Modulacja mocy

TAK

Min. ciśnienie robocze

0,3 bar

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

NIE

Ciężar

21,4 kg

Dioda pracy

TAK

Zakres regulacji mocy

7-23,8 kW

Zużycie gazu (GZ50)

Nr katalogowy
Cena katalogowa netto

7 702 311 054

Funkcjonalność

«««««

2 449 PLN

Komfort c.w.u.

«««««

* Informacje techniczne, w tym w szczególności ceny, prezentowanych urządzeń nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie orientacyjny.
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WTD 14 AM1: bezkonkurencyjny dla wymagających
Model podgrzewacza WTD 14 AM1
to rozbudowana i bardziej funkcjonalna wersja WT 14 AM1, który
został wzbogacony o dodatkowe
możliwości i nowe funkcje.

Pełna elektroniczna hydrauliczna modulacja palnika umożliwia
automatyczne dostosowanie mocy oraz kontrolę przepływu
w zależności od zaprogramowanej temperatury c.w.u. Uzyskanie żądanej temperatury wody jeszcze nigdy nie było tak proste. WTD 14 AM1 wyposażony został bowiem w ergonomiczny
panel obsługi, który pozwala użytkownikowi szybko i wygodnie
zaprogramować żądaną temperaturę c.w.u. Temperatura wody
osiągana jest z dokładnością ±1°C w maksymalnie krótkim czasie
od momentu uruchomienia urządzenia. Podgrzewacz ten dodatkowo posiada wbudowany ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD,
na którym można odczytać bieżące parametry pracy urządzenia
oraz kody usterek. Dzięki bezprzewodowemu pilotowi zdalnego
sterowania o zasięgu do 30 m sterowanie urządzeniem możliwe
jest z każdego miejsca w mieszkaniu. Podgrzewacz z zamknięta
komorą spalania, fabrycznie dostosowany do spalania gazu ziemnego GZ50 z możliwością przezbrojenia na inne rodzaje gazu,
w tym na gaz płynny.

Przegląd zalet
BEZPIECZEŃSTWO
– Elektroda jonizacyjna zapobiegająca niekontrolowanemu
gaśnięciu płomienia palnika (wypływowi gazu z palnika)
– Presostat kontrolujący różnice ciśnień poza wentylatorem
– odcina dopływ gazu w przypadku wykrycia zakłóceń
w odprowadzeniu spalin
– Czujnik przegrzewu STB zapobiegający przegrzaniu
się nagrzewnicy
– Dioda LED (wskaźnik kontrolny palnika)

REGULACJA
– Czujniki temperatury do kontroli temperatury wody
wejściowej i wyjściowej z urządzenia

WTD 14-AM1
Przepływowy gazowy podgrzewacz c.w.u.

– Automatyczna regulacja temperatury w zależności od
natężenia przepływu
– Czujnik przepływu wody sterujący przepływem w celu
utrzymania stałej temperatury c.w.u.

ZAPŁON
– Zamknięta komora spalania
– Zapłon elektroniczny sterowany przez otwieranie zaworu
czerpalnego ciepłej wody
– Uniwersalny palnik na gaz ziemny GZ50 z możliwością
przezbrojenia
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Dane techniczne
WTD 14 AM1*
Płomyk dyżurny

NIE

2,9 m³/h

Automatyczny zapłon elektroniczny

TAK

Przepływ (Δt=25°C)

14 l/min

Ręczna regulacja wydajności

NIE

Przepływ (Δt=50°C)

7 l/min

Modulacja mocy

TAK

Min. ciśnienie robocze

0,3 bar

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

TAK

Ciężar

21,4 kg

Dioda pracy

TAK

Zakres regulacji mocy

7-23,8 kW

Zużycie gazu (GZ50)

Nr katalogowy
Cena katalogowa netto

7 702 311 055

Funkcjonalność

«««««

3 649 PLN

Komfort c.w.u.

«««««

* Informacje techniczne, w tym w szczególności ceny, prezentowanych urządzeń nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie orientacyjny.
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Nawet pięć lat gwarancji na urządzenia
marki Junkers

Obecnie na wybrane grupy urządzeń można przedłużyć okres gwarancji
nawet do pięciu lat.
Oferta specjalna dotyczy przepływowych gazowych podgrzewaczy
ciepłej wody użytkowej, kondensacyjnych i konwencjonalnych
gazowych kotłów grzewczych oraz pomp ciepła do ciepłej wody
użytkowej.
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W przypadku gazowych, przepływowych

urządzenie (z wyłączeniem osprzętu) na

podgrzewaczy c.w.u. marki Junkers

kolejne okresy roczne, czyli dla trzeciego,

warunkiem udzielenia pięcioletniej

czwartego i piątego roku, wystarczy jedynie

gwarancji jest zakup urządzenia na terenie

spełnić warunki uprawniające do dwóch

Polski, posiadanie dowodu zakupu oraz

pierwszych lat gwarancji i zlecić wykonanie

jego montaż przez Autoryzowanego

przez Autoryzowany Serwis Junkers

Instalatora Junkers lub nieautoryzowanego

płatnego przeglądu technicznego urządzenia

instalatora posiadającego uprawnienia

w ciągu ostatnich trzech miesięcy trwania

gazowe typu E. Standardowy okres

podstawowego okresu gwarancyjnego.

gwarancji na gazowe przepływowe

Potwierdzeniem przedłużenia gwarancji

podgrzewacze wody marki Junkers wynosi

jest podpisanie Umowy Serwisowej

dwa lata. Aby przedłużyć gwarancję na

Przedłużenia Gwarancji.
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Dodatkowe informacje:
Infolinia 801 600 801*
Junkers Serwis 801 300 810*
www.junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
* koszt połączenia wg stawek operatora

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń

