
Teplo pro život

Bosch Termotechnika s.r.o., Obchodní divize Junkers
Pod višňovkou 35/1661
140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: 261 300 461 – 6
E-mail: junkers.cz@bosch.com
Internet: www.junkers.cz 

Jak nás zastihnete …

Technické poradenství pro servisní firmy:
Telefon 261 300 200

Školicí středisko:
Školicí středisko Junkers (areál firmy Pharmasol)
Modřanská 96a
147 00 Praha 4 – Hodkovičky
skoleni.junkers@cz.bosch.com

Vaše značka pro naši kvalitu
Jistota na první pohled: s novým označením kvality od Junkers

Original - Quality - Označení
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Original Quality – přirozeně od firmy Junkers

Nabízíme vám maximální jistotu. Od roku 2008 je totiž většina našich komponentů, příslušenství a náhradních dílů 

označena novou značkou Original Quality. Na první pohled tak zjistíte, že se u příslušného dílu jedná o přezkoušený a námi 

schválený originální díl. Označení Original Quality je registrovanou obchodní značkou, která bude umístěna buď přímo na 

příslušném dílu nebo na etiketě obalu. 

Originál poskytuje jistotu

Označení Original Quality chrání vás a vaše zákazníky před pirátskými produkty, neboť pouze takto označené díly podléhají 

záruce. Jinými slovy, my máme odpovědnost za kvalitu a to znamená, že jistotu, kterou toto označení Original Quality 

zaručuje, můžete předat dále přímo Vašim zákazníkům. 

Důvěřuj, ale prověřuj

Standardy kvality značky Junkers jsou vysoké a my slibujeme, že je dodržíme. Systematické zajišťování kvality nám přitom 

pomáhá. Jeden příklad: Detailně specifikujeme, které materiály se smějí použít a které ne. U našich dodavatelů neustále 

provádíme vlastní kontroly a necháváme naše produkty také pravidelně a nestranně překontrolovat nezávislými institucemi 

jako jsou TÜV a DVGW. Tak jsou například u příslušenství pro odtah spalin prováděny testy ve větrném tunelu. Všechny 

systémy odtahu spalin se přezkušují ve spojení s příslušnými systémy. Proto si můžete být jisti, že všechny systémy a jejich 

příslušenství budou bezchybně spolupracovat.
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Již více než 100 let je název Junkers synonymem pro 

aktuální a vysoce hodnotná řešení v oblasti vytápění 

a přípravy teplé vody. Všechny naše produkty spojuje 

jediné:  nadprůměrné požadavky na kvalitu. 

Díky nákladným zkušebním postupům s nejvyšší pečlivostí 

se mohou vaši zákazníci na techniku Junkers spolehnout. 

Výsledkem je záruka 24 měsíců na všechny naše výrobky.

OOrigináál: [z latiny ooriginallis  =  ppůvodní; origginnis = poočááteek, zddrooj, zááklaad]] 

1. z hleediska  pořízeení, poččátku nnebo ppůvodu u skkuuteččnýý aa nnezzkkrresllenný;; neeimmittujjícíí, 

 nekoopírovvaný: orriginállní indiické heedvábí;í  liistiinaa/ddokklaad jje ooriigiináál (nnikkýým neezmměněný 

 ani nnekoppírovanný).

2. svýým způůsobemm jedineečný a tvořivvý: fejetetonnisstaa s ooriigiináálnnímm výýraazeemm.

3. z hllediskka okolnností ppůvodnní, bezpprostřede nní:: hiistooriickká dílla//skkladdbby sse čaastoo hhrají 

 v oorigináálním pprostřeedí.

Kvaalita: [zz latinny qualiitas = ccharakkter, vlaastnosstt]

1. ssouhrnn charaakteristtickýchh vlastnností ((věcí, oosobb); jaakoostt

 ddobré vvlastnoosti (věěcí, osoob)

2. jjakost:: kvalitta mateeriálů, hhodnoota zbooží, prvvotřříddníí kvvallitaa,

 něco uurčité kkvalityy, kupujje pouzze kvaalitu (vyysoocee hhoddnootnné přředdmmětyy) 

Máte na skladě ještě náhradní díly a příslušenství, které nemají naše nové označení Original Quality? Žádný problém. 

Jednoduše můžete tyto díly použít, protože přechod na nově označené díly se provádí postupně. 

Příklady produktů, které budou 
v budoucnosti opatřeny označením 
Original Quality:

– Elektronické řídicí desky

– Expanzní nádoby

– Ventilátory

– Čerpadla

– Plynové armatury/vodní armatury

– Bezpečnostní omezovače teploty

– Standardní příslušenství odkouření 

– Servomotory
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