Bosch Industrial

Bosch Termotecnologia S.A.
Av. Infante D. Henrique.
Lotes 2E e 3E

Paixão pela energia

1800-220 Lisboa | Portugal.
Capital social: 2 500 000 EUR

As mais de 120.000 caldeiras industriais fornecidas em mais de 140 países, são uma
amostra clara da grande qualidade e fiabilidade dos nossos produtos e serviços.

NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Aveiro
Serviço de informação geral
Tel.: 218 500 200
Email: bosch.industrial@pt.bosch.com
www.bosch-industrial.com
Departamento Pós-Venda

Oferecemos soluções completas de produtos e

Caldeiras de água quente - UNIMAT

serviços eficazes para projetos industriais, cobrindo

▶ Água quente

todas as necessidades específicas quando se trata de

▶ Água sobreaquecida

caldeiras de água quente até 19,2 MW, caldeiras de

▶ Potências de 650 até 38.000 kW

água sobreaquecida para potências até 38 MW e
caldeiras de vapor com uma gama de produção desde

Caldeiras de vapor - UNIVERSAL

175 kg/h até 55.000 kg/h.

▶ Vapor saturado
▶ Vapor sobreaquecido

Um atendimento personalizado
Para pedidos de cotação e outras
informações relacionadas contacte-nos via:
email: bosch.industrial@pt.bosch.com
Tel.: 218 500 200

▶ Potências de 175 até 55.000 kg/h
Componentes para salas de caldeiras
▶ Módulos para caldeiras de vapor
▶ Módulos para caldeiras de água quente

Tel.: 218 500 022
Email: assistencia.tecnica@pt.bosch.com
Apoio Técnico Profissional
Tel.: 218 500 113
Email: hotline.tecnica@pt.bosch.com
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Há 150 anos que a Bosch Industrial se destaca como marca de referência em grandes unidades
industriais e soluções de sistemas. Implementando tendências inovadoras e melhorias contínuas
nos nossos produtos, construímos as bases para a eficiência e sustentabilidade excecional que
nos caracterizam.

Soluções Profissionais
Serviços

Conte com os nossos serviços
Bosch Comercial - Industrial

A Bosch Comercial dispõe de soluções para o sector residencial e terciário comercializando-as sob a
marca Bosch. Colocando, nas propostas aos nossos parceiros, todo o conhecimento e experiência
para alcançar sistemas energeticamente eficientes e fiáveis.

Temos uma equipa de técnicos especializados que proporciona serviços de assessoria
profissional e apoio ao instalador, construtor e gabinete de projetos, no aconselhamento e na
preparação de soluções para sistemas integrados de aquecimento central, aquecimento de
águas e ar condicionado.

Desde um apoio nas vendas através da

Apoio técnico ao profissional
A nossa Hotline
A nossa equipa de técnicos proporciona um tratamento personalizado e está à sua disposição para
perguntas sobre:

Gabinete de Estudos e Dimensionamento

Porque o nosso compromisso vai muito além
da venda dos nossos produtos, a Bosch
disponibiliza toda uma gama de serviços que
lhe proporcionam todo o apoio necessário nas
distintas fases do seu negócio.

▶ Instalação de caldeiras e acessórios

▶ Sistemas de AC comercial

▶ Água quente sanitária

▶ Regulação e controlo

▶ Sistemas solares
É tão simples como contactar-nos.
email: hotline.tecnica@pt.bosch.com
Tel.: 218 500 113

Para pedidos de cotação e outras informações relacionadas contacte-nos via:

disponibilização de documentação técnica e formação

email: projectos.aconselhamento@pt.bosch.com

profissional, ao serviço pós-venda de excelência que

Tel.: 218 500 330

conta com uma vasta rede de empresas oficiais de
assistência técnica que garantem uma cobertura

Bosch Comercial

Informação geral

nacional, passando ainda por um suporte ao nível
promocional e publicitário que possibilita a

Horário de funcionamento:

angariação de novos clientes. Conte já com a nossa

Segunda a Sexta: 9:00 h - 18:00 h

presença nos momentos decisivos do seu negócio!

Tel.: 218 500 200

Formação Bosch
O conhecimento que marca a diferença
A formação é um pilar básico para a marca Bosch. Nos nossos modernos centros de formação

Apoio Profissional
O sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso e a nossa equipa de profissionais especializados
está à sua disposição para o apoiar em qualquer fase da obra.

em Lisboa e Aveiro, contamos com aulas práticas e teóricas. Nas aulas práticas é possível
testemunhar os nossos equipamentos em funcionamento sob condições reais.

A melhor forma de aprender!

Desde a fase de projeto

Serviço de Pós-venda
Garantia da marca
Contacte o nosso serviço Pós-Venda para informações relacionadas com:
▶ Reparação de equipamentos.
▶ Contratos de manutenção.
email: assistencia.tecnica@pt.bosch.com
Tel.: 211 540 720 | 808 234 212

Marketing para que o seu negócio
cresça junto a nós

▶ Prestando serviços de consultoria técnica a gabinetes de projeto de engenharia e arquitetura.
▶ No levantamento dos requisitos técnicos específicos de cada obra para implementação dos sistemas.

Desta forma, proporcionamos a melhor

▶	No aconselhamento na hora de definir a solução mais adequada às características de cada obra,
fornecendo informação técnica e ferramentas de apoio ao cálculo e dimensionamento de sistemas.

formação prática e teórica nas áreas de:

diversas formas de colaboração:

▶	
Caldeiras

▶ Facilitando documentação comercial

▶ Regulação e controlo
▶ Energia Solar Térmica

À fase de instalação
No suporte à implementação e detalhe da solução técnica para realizar a obra, com apoio técnico
ao nível dos equipamentos e do arranque do sistema.

▶ Sistemas de AC comercial
▶ Bombas de calor
Faça a solicitação dos nossos cursos de formação através da nossa equipa de comerciais ou através do nosso
email: formacao.bosch@pt.bosch.com

Na Bosch ajudamos os nossos parceiros nas suas iniciativas de marketing através das mais

▶ Decoração de showrooms.
▶ Anúncios e notas de imprensa
▶ Participações em feiras
▶ Desenvolvimento em conjunto de campanhas
Contacte com o seu comercial Bosch ou com o departamento de marketing através do
email: bosch.industrial@pt.bosch.com

