
Kotły kondensacyjne 
– ekologiczne ogrzewanie
Jako wiodący producent wydajnych energetycznie i ekologicznych 
urządzeń do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń 
a także przygotowania ciepłej wody użytkowej jesteśmy mocno 
zaangażowani w rozwój zrównoważonego sposobu ogrzewania.  

Gwarantujemy, że zakup nowego kotła będzie się kojarzył jedynie 
z samymi korzyściami.  

Od 2025 roku, aby osiągnąć cele związane z redukcją emisji 
dwutlenku węgla, nowo budowane domy będą prawdopodobnie 
ogrzewane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  
m.in. za pomocą pomp ciepła - zainstalowanych jako wyłączne 
źródło lub w układach hybrydowych z kotłem.

Dlaczego warto wybrać  
gazowy kocioł kondensacyjny?

Technika kondensacyjna jest obecnie najbardziej efektywnym 
sposobem ogrzewania gazowego i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. W porównaniu z poprzednimi generacjami kotłów 
gazowych nowoczesne kotły kondensacyjne zużywają znacznie 
mniej energii zapewniając odpowiednią moc urządzenia. 
Dla użytkowników mniejsze zużycie energii oznacza niższe koszty 
ogrzewania. 

Przy dzisiejszej sprawności gazowych kotłów kondensacyjnych 
wykorzystywana jest prawie cała energia zawarta w paliwie 
i spalinach, co znacznie zwiększa sprawność znormalizowaną. 
Dla środowiska wysoka efektywność energetyczna oznacza 
oszczędne gospodarowanie zasobami gazu ziemnego i płynnego.

Dzięki technice kondensacyjnej:

•  przyczyniasz się do ochrony środowiska wykorzystując gaz 
ziemny w sposób jak najbardziej efektywny. Niższe zużycie 
paliwa to oszczędności na ogrzewaniu 
i ograniczenie emisji CO2

•  wymieniając stare urządzenie na gazowy kocioł kondensacyjny 
zatrzymujesz nieefektywne zużycie gazu i zauważalnie obniżasz 
koszty ogrzewania

•  zapewniasz sobie innowacyjne ogrzewanie – kotły 
kondensacyjne Bosch mają atrakcyjny design, dzięki czemu 
idealnie wkomponują się w każde pomieszczenie w Twoim 
domu. Są one niezwykle łatwe w obsłudze. Całym systemem 
ogrzewania możesz wygodnie sterować zdalnie, za pomocą 
aplikacji mobilnej

•  oszczędzasz również miejsce przeznaczone na urządzenie 
grzewcze dzięki kompaktowej konstrukcji urządzeń

•  zyskujesz możliwość uzyskania dotacji przy wymianie starego 
źródła ciepła na kondensacyjny kocioł gazowy
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Co jeszcze warto wiedzieć?

Gazowa technika kondensacyjna oferuje również możliwość 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki instalacji solarnej  
na dachu można zmniejszyć zużycie gazu potrzebnego  
do wytwarzania ciepła oraz ogrzewania wody użytkowej.

Uniwersalne zastosowanie gazowych kotłów 
kondensacyjnych

Liczne udoskonalenia sprawiają, że nowoczesne gazowe kotły 
kondensacyjne są odpowiednie dla różnych obiektów. Zarówno 
mieszkalnych, jak i użytkowych: do domów jednorodzinnych,  
mieszkań w budynkach wielorodzinnych a także obiektów komercyjnych.

Urządzenia te mogą być stosowane uniwersalnie, zarówno 
do modernizacji istniejącej instalacji grzewczej jak i do nowych domów.

Kocioł kondensacyjny jedno- czy dwufunkcyjny?

Potrzebujesz urządzenia do ogrzewania pomieszczeń? 
Wybierz kocioł jednofunkcyjny. Jeśli natomiast potrzebujesz 
urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, dostępnych jest kilka opcji:

•  kocioł jednofunkcyjny typu system (służy do ogrzewania, 
ale w łatwy sposób można do niego podłączyć zasobnik c.w.u.,  
dzięki czemu będzie również pełnić funkcję przygotowania ciepłej 
wody na cele użytkowe)

•  kocioł dwufunkcyjny przepływowy (służy do ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej - bez dodatkowego 
zasobnika c.w.u.)

•  kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody  
(służy do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej)

Dobór odpowiedniej mocy oraz parametrów urządzenia najlepiej 
jest powierzyć profesjonalistom. Skontaktuj się  
w tym celu z Autoryzowanym Partnerem Bosch Termotechnika.

Czy obecnie wprowadzane są przepisy  
zakazujące stosowania kotłów gazowych?
Nie, kotły gazowe nie będą zakazane. Jest jednak prawdopodobne, 
że nowo budowane nieruchomości od 2025 roku nie osiągną celów 
redukcji emisji dwutlenku węgla (o 75% - 80%), jeśli jedynym źródłem 
ciepła będzie kocioł gazowy.  
Dlatego uważa się, że nowe budynki będą ogrzewane  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii m.in. za pomocą pomp 
ciepła - zainstalowanych jako wyłączne źródło lub  
w układach biwalentnych z kotłem.

Co jest alternatywą dla kotła gazowego?
Istnieje wiele różnych opcji. Należą do nich m.in. technologie 
odnawialne, pompy ciepła i hybrydowe systemy grzewcze,  
które łączą dwie lub więcej różne technologie.

Zastanawiasz się, czy kocioł 
kondensacyjny to dobre rozwiązanie 
dla Ciebie?

Skontaktuj się z Autoryzowanym
Partnerem Bosch Termotechnika.

Zeskanuj kod, aby  
przejść do wyszukiwarki:

Bosch Termotechnika ściśle współpracuje 
z instalatorami oferując im wsparcie m.in.  
w Programie Green Hero. Firmy posługujące się tym 
znakiem są kompetentne w zakresie doradztwa  
i instalacji ekologicznych rozwiązań grzewczych.
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