
Junkers + Bosch  
= Bosch Termotechnika

Ogrzewanie, ciepła woda,  
klimatyzacja

www.bosch-termotechnika.pl



Bosch Termotechnika to urządzenia do ogrzewania,  
przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)  
oferowane pod markami Junkers oraz Bosch.

www.bosch-termotechnika.pl
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Dlaczego Bosch Termotechnika?
Grupa Bosch Thermotechnik GmbH jest jednym  
z największych na świecie producentów urządzeń służących 
do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej,  
wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

Junkers to marka o bogatej tradycji, od  ponad 125 lat  
stale rozwijająca kompetencje w branży grzewczej.  
Bosch jest marką o szerszym zasięgu i jeszcze większej  
rozpoznawalności, kojarzoną z różnymi branżami  
i innowacyjnością produktów.

Na polskim rynku jesteśmy od lat doskonale znani dzięki marce Junkers. W 2016 do naszej oferty dołączył 
pierwszy kocioł marki Bosch.

Poprzez wykorzystanie marki Junkers i marki Bosch uzyskujemy efekt synergii.

S Y N E R G I A
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Znasz już markę Junkers?

Teraz Junkers + Bosch = Bosch Termotechnika:

▶   w ofercie pozostają urządzenia marki Junkers  
oraz marki Bosch

▶   wsparcie dla użytkowników – Autoryzowani 
Partnerzy Bosch Termotechnika 
Są to najczęściej te same firmy, które od lat ofe-
rują sprzedaż, instalację i konserwację naszych 
produktów (dawniej tylko marki Junkers).

▶    wsparcie dla produktu (konserwacja, częsci, 
obsługa gwarancji podstawowej i dodatkowej) 
– Bosch Termotechnika oraz Autoryzowani 
Parnterzy

▶   wszystkie zobowiązania (np. gwarancje) 
oraz dokumenty nie wymagają aktualizacji  
(pozostają bez zmian)

▶   platformy, narzędzia wsparcia zachowują 
swoją funkcjonalność, ich wygląd  
dostosowany jest do globalnego wizerunku 
marki Bosch

Junkers i Bosch to łącznie ponad 260 lat doświadczenia, sprawdzonej technologii  
i najwyższej jakości
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Znasz już markę Bosch 
w zakresie AGD czy elektronarzędzi?

Bosch to też termotechnika – urządzenia do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i klimatyzacji oferowane 
pod markami Junkers oraz Bosch:

•  kotły gazowe
•   podgrzewacze wody gazowe i elektryczne
•  pompy ciepła
•  kolektory słoneczne
•  zasobniki c.w.u
•   centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
•  klimatyzacja
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Bosch Termotechnika
Ogrzewanie, ciepła woda, klimatyzacja.
Urządzenia projektowane i produkowane zgodnie z najwyższymi 
standardami Bosch. 
•  Jakość i niezawodność produktów 
•  Bosch to dla Ciebie spokój na lata
•   Sieć sprawdzonych Profesjonalistów  

– Autoryzowanych Partnerów oferujących sprzedaż, 
instalację i konserwację urządzeń

•   Możesz skorzystać z gwarancji dodatkowej   
na kolejne lata użytkowania

•   Jesteśmy liderem na rynku, reagujemy na jego  
potrzeby, odpowiadamy na nie naszymi innowacjami

•   Najszersze portfolio produktów od jednego dostawcy

Produkty spełniające różnorodne oczekiwania klientów  
•  Wybierz technologię, jaka Ci odpowiada
 Oferujemy niemal wszystkie dostępne technologie w branży
•  Wybierz półkę cenową, jaka Ci odpowiada 
 Mamy produkty prostsze i tanie oraz droższe i najbardziej zaawansowane
•  Wybierz pakiet korzyści dopasowany do Ciebie
 Udostępniamy zarówno samo urządzenie, jak i dowolną konfigurację elementów wspierających  
 – akcesoria do urządzenia, systemy regulacji, wsparcie (dobór, instalacja, gwarancja, konserwacja)

Nasza oferta jest stale rozszerzana o nowe kategorie produktowe. To naturalna odpowiedź na potrzeby  
rynku oraz aktualne trendy, ale również kształtowanie rynku poprzez innowacje i wychodzące przed 
rynek rozwiązania.

ELEKTRYCZNE  
PODGRZEWACZE

KLIMATYZACJA

KOTŁY

TERMY

SOLARY

REKUPERACJA

POMPY
CIEPŁA
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Mocne strony  
Bosch Termotechnika

Niezwykle łatwa obsługa  
oferowanych urządzeń

Dbamy o to, żeby nasze produkty były niezwykle 
intuicyjne w obsłudze ułatwiając życie naszym 
klientom. Bosch Termotechnika to klarowna oferta  
produktów, szybka instalacja urządzeń i ich 
niezwykle łatwa obsługa. 

Najwyższa jakość i zaawansowana  
technologia 
 
Bosch Termotechnika to urządzenia, które działają  
niezawodnie przez lata. Nasze produkty cechuje wysoka 
jakość, rewolucyjny design i zaawansowana technologia. 

Innowacyjność  
(inteligentne ogrzewanie, design)

Bosch Termotechnika nieustannie wprowadza innowacje 
sprawiając, że Twoje życie jest bezpieczniejsze i jeszcze 
łatwiejsze. Przykładem jest system sterowania  
EasyControl, który inteligentnie podąża za Twoim  
rytmem, a w Twoim domu zawsze panuje idealna  
temperatura. A jeśli poszukujesz rozwiązań mobilnych, 
to naszymi urządzeniami możesz sterować zdalnie za 
pomocą aplikacji. Od razu rzuca się też w oczy wyjątkowy 
design naszych produktów, dzięki czemu są one  
prawdziwą ozdobą pomieszczenia.

Wydajne energetycznie  
i ekologiczne rozwiązania

Bosch Termotechnika to szereg korzyści  
dla Twojego portfela a także dla środowiska.  
Już na etapie opracowywania produktów  
dbamy o ich optymalizację. W rezultacie nasze  
urządzenia są wyjątkowo energooszczędne. 

Produkty i usługi, które wzbudzają  
entuzjazm. 

Już od ponad 130 lat Bosch kojarzy się z pionierskimi  
wynalazkami i nowymi technologiami, które tworzą historię.

Technologia Bosch kształtuje wiele dziedzin życia.
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Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Termotechnika 801 300 810*

www.bosch-termotechnika.pl
termotechnika@pl.bosch.com

* koszt połączenia wg stawek operatora




