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Жилищна сграда със 70 котела
Condens 2500 W

Жилищна сграда със 70 котела Condens 2500 W, Обект: кв.Манастирски ливади, обект “Панорама”
Местополжение: гр. София

Строителна фирма Контракт сити развива дейност
в областта на проучването, проектирането,
изграждането на сгради и търговията с недвижими
имоти вече четвърт век, като динамичното развитие
не е прекъснато нито за ден от предизвикателните
събития в бранша. Амбициозната идея стартира през
1992 г. от приятелството и общата визия за бъдещето
на инж. Тано Нейчев и инж. Любомир Чавдаров. През
годините ръководената от тях компания извоюва
солидни пазарни позиции и заслужен престиж
сред клиентите, както и в средите на строителнопредприемаческата колегия. За своите 26 години
успешно развитие Контракт сити има реализирани:
• 61 жилищни сгради,
• 237 000 кв. метра обща разгърната застроена
площ,
• 1 997 броя жилища,
• 230 търговски обекта и офиси, както и
• трафопостове, улици и детски площадки в района
на построените сгради.

И така до днес, когато Контракт Сити избират за свой
партньор Bosch за отоплителната инсталация на
една от най-модерните и свързани жилищни сгради в
столицата. В бързоразвиващия се модерен жилищен
квартал Манастирки ливади за новия комплекс

70 котела Condens 2500 W, кондензни двуконтурни котли в комплект с коаксиални димоотводи,

„Панорама“ се достави техника, която гордо носи логото на Bosch: 70 котела Condens 2500 W, кондензни
двуконтурни котли в комплект с коаксиални
димоотводи, които ще се използват индивидуално от
крайните потребители за отопление и подгряване на
БГВ.
Освен предимствата на кондензната техника,
предимствата на природния газ и превръщането
на обекта в най-енергийно ефективната сграда
на строителя за 2018, ниската долна граница от
3 kW прави котлите подходящи както за малките
апартаменти, характерни за модернистичните течения
в съвременното строителство, така и за по-големи
жилища, а високата горна граница от 28 kW осигурява
висок комфорт на БГВ. Изборът на Condens 2500
W – котелът за комфортно отопление с атрактивно
съотношение цена-качество – изобщо не е случаен:
котелът е част от дългогодишните разработки на
компанията в областта на кондензната технология,
където Bosch заслужено заема първото място като
най-големия производител на кондензни газови котли
в Европа за 2015, 2016 и 2017!* Това, което даде 100%
сигурност в избора на котли от страна на изпълнителя,
е доказаният топлообменник с нанопокритие от ново
поколение, конципиран и изработен в леярните на
Bosch в Девентер, Холандия.

* Източник: независимо изследване на BRG Building
Solutions за 2015, 2016, 2017 (Европа = 30 страни,
вкл. Турция и Русия
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