
Zrównoważony styl życia? 
To proste!
Unowocześnij swój system ogrzewania

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami i bądź bohaterem 
zrównoważonego stylu życia.

Chcesz skutecznie walczyć z emisją dwutlenku węgla? Po prostu 
zainstaluj pompę ciepła Bosch i ogranicz emisję CO₂ do 30%.

Pompy ciepła mogą być wykorzystywane do ogrzewania domu, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także do chłodzenia 
domu.

Wybierz innowacyjny system sterowania 
ogrzewaniem 

Chcesz dodatkowo zaoszczędzić zużycie energii nawet o 25%?

Inteligentny system zarządzania ogrzewaniem Bosch EasyControl 
pozwala nie tylko na wygodniejsze sterowanie ogrzewaniem 
w domu. Umożliwia dokładniejszą kontrolę i zwiększa 
efektywność energetyczną przyczyniając się do jeszcze większych 
oszczędności.

Dzięki Bosch EasyControl system ogrzewania może 
automatycznie obniżać temperaturę, gdy użytkowników nie ma 
w domu. Jest to możliwe dzięki zintegrowanej funkcji wykrywania 
obecności. W ten sposób możesz zmniejszyć zużycie energii 
nawet o 25% – automatycznie!

Regulator CT200 współpracuje z bezpłatną aplikacją mobilną 
Bosch EasyControl, dzięki której możesz zdalnie sterować 
ogrzewaniem.

Dodatkowo możesz też doposażyć system ogrzewania 
w inteligentne grzejnikowe głowice termostatyczne. W ten 
sposób zyskujesz pełną swobodę niezależnego programowania 
temperatury praktycznie w każdym pomieszczeniu domu. 
Oznacza to kolejne oszczędności – po co ogrzewać 
pomieszczenia, w których nas nie ma.

www.bosch-termotechnika.pl

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.

Łukasz
niestrudzony w walce ze 
zmianami klimatycznymi



Zeskanuj kod, aby  
dowiedzieć się więcej  
o kampanii:

Bosch Termotechnika w Polsce prowadzi szereg działań na rzecz ochrony klimatu.   
Przykładem jest m.in. kampania promująca zrównoważony styl życia.

Zastanawiasz się, czy ekologiczne 
urządzenia grzewcze to dobre 
rozwiązanie dla Ciebie?

Skontaktuj się z Autoryzowanym  
Partnerem Bosch Termotechnika.

Zeskanuj kod,  
aby przejść do  
wyszukiwarki:

Skróć czas przebywania pod prysznicem 

Czy wiesz, że jeśli masz prysznic starego typu, korzystając 
z niego zużywasz około 19 l wody na minutę? Nowoczesne 
słuchawki prysznicowe zużywają około 9 l na minutę. 

Oznacza to, że jeżeli przez 5 minut bierzesz prysznic 
korzystając z prysznica starego typu, zużywasz ok. 36 500 l 
wody rocznie. 

Skracając ten czas do 3 minut i używając nowoczesnego 
prysznica ograniczasz swoje roczne zużycie wody  
na prysznic do ok. 9 855. Dzięki czemu oszczędzasz 
wodę, energię i redukujesz ślad węglowy. 

Jeżeli możesz, wybieraj prysznic zamiast kąpieli w wannie. 
W zależności od jej pojemności na kąpiel zużywa się  
od 50 aż do 150 litrów wody.

Ogranicz, wykorzystaj ponownie, oddawaj 
do recyklingu 

Ogranicz produkcję śmieci. Każdy produkt pozostawia  
w środowisku swój ślad. Odpowiedz sobie na pytanie:  
Czy ta nowa rzecz na pewno jest mi potrzebna?  

Zacznij od prostych rzeczy: używaj bidonu, zamiast 
kupować wodę w plastikowej butelce, wypożyczaj książki  
z biblioteki, zamiast je kupować. 

Przekaż innym osobom rzeczy, których już nie 
potrzebujesz. Naprawiaj, zamiast kupować nowe.  

Używaj ponownie takich rzeczy, jak np. słoiki, 
czy szklane butelki. Zmniejsz użycie plastiku korzystając  
z własnych toreb wielokrotnego użytku podczas zakupów 
w sklepie. 

Oddawaj odpady do recyklingu. Nie wyrzucaj rzeczy 
nadających się do recyklingu do odpadów zmieszanych.
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