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Akcija
Pomlad

Enostaven način
prihranka energije
Trajanje akcije 06.03.-15.06.2017
Bosch rešitve za ogrevanje, hlajenje in pripravo
tople vode
▶ brezplačen zagon
▶ 5 let garancije*
*Kupec pridobi možnost podaljšanja garancije na 5 let od datuma zagona s strani pooblaščenega serviserja.

www.bosch-climate.si
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Toplotne črpalke
Zakaj je toplotna črpalka zrak-voda

imamo integrirano tudi hladilno in ne samo grelno

dobra odločitev za moj dom?

funkcijo, lahko poleg tega še povečamo letne

S tem, ko namestimo tehnološko napredno Bosch

prihranke. Fleksibilnost, ki jo ponuja nova generacija

toplotno črpalko zrak-voda, ne dobimo samo poceni

Bosch toplotnih črpalk zrak-voda, pomeni, da so

energije iz okolja, temveč se izognemo tudi vsem

idealna izbira za nove energetsko izolirane zgradbe,

energetskim virom, ki temeljijo na fosilnih gorivih, s

kot tudi za posodobitev obstoječih ogrevalnih

čimer ohranjamo okolje za naše potomce. S tem, ko

sistemov.

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda
Compress 6000 AW…AWE 5, 7, 9, 13 in 17 kW
Prednosti:
 Kompaktna, visokotemperaturna toplotna črpalka
 Visok izkoristek (COP 5,1 pri A+7/W35 po EN14511) poskrbi za
znižanje vaših stroškov
 Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
 Bivalentno delovanje (vgrajeni elekto grelci za morebitno
podporo ogrevanju)
 Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno
hlajenje prostorov
 Možna direktna povezava na internet
 Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite
aktualne razpise)

AW-5/AWE

AW-7/AWE

AW-9/AWE

AW-13t/AWE

AW-17/AWE

 Bosch reverzibilna toplotna
črpalka zrak/voda moči
5 kW, enofazna
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo Bosch
EasyRemote
 Servisni ventil ekspanzijske
posode
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25

 Bosch reverzibilna toplotna
črpalka zrak/voda moči
7 kW, enofazna
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo Bosch
EasyRemote
 Servisni ventil ekspanzijske
posode
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25

 Bosch reverzibilna toplotna
črpalka zrak/voda moči
9 kW, enofazna
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo Bosch
EasyRemote
 Servisni ventil ekspanzijske
posode
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25

 Bosch reverzibilna toplotna
črpalka zrak/voda moči
13 kW, trofazna
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo Bosch
EasyRemote
 Servisni ventil ekspanzijske
posode
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25

 Bosch reverzibilna toplotna
črpalka zrak/voda moči
17 kW, trofazna
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo Bosch
EasyRemote
 Servisni ventil ekspanzijske
posode
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25

Kataloška številka:8736000206

8736000207

8736000208

8736000209

8736000210

5.613,00 EUR

6.311,00 EUR

7.530,00 EUR

8.317,00 EUR

9.299,00 EUR

Akcijska cena*:

5.000,00 EUR

5.554,00 EUR

6.626,00 EUR

7.318,00 EUR

8.183,00 EUR

Redna cena:

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017
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Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda
Compress 6000 AW…AWM 5, 7, 9, 13 in 17 kW
Prednosti:
 Visokotemperaturna toplotna črpalka
 Vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo
 Visok izkoristek (COP 5,1 pri A+7/W35 po EN14511
poskrbi za znižanje vaših stroškov
 Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
 Bivalentno delovanje (vgrajeni elekto grelci za
morebitno podporo ogrevanju)
 Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča
tudi aktivno hlajenje prostorov
 Možna direktna povezava na internet
 Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS
(preverite aktualne razpise)

AW-5/AWM

AW-7/AWM

AW-9/AWM

AW-13t/AWM

AW-17/AWM

 Bosch reverzibilna
toplotna črpalka zrak/voda
moči 5 kW, enofazna z
vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo
Bosch EasyRemote
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25
 Ekspanzijska posoda za
sanitarno vodo 18 l
 Servisni ventil ekspanzijske
posode

 Bosch reverzibilna
toplotna črpalka zrak/voda
moči 7 kW, enofazna z
vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo
Bosch EasyRemote
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25
 Ekspanzijska posoda za
sanitarno vodo 18 l
 Servisni ventil ekspanzijske
posode

 Bosch reverzibilna
toplotna črpalka zrak/voda
moči 9 kW, enofazna z
vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo
Bosch EasyRemote
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25
 Ekspanzijska posoda za
sanitarno vodo 18 l
 Servisni ventil ekspanzijske
posode

 Bosch reverzibilna
toplotna črpalka zrak/voda
moči 13 kW, trofazna z
vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo
Bosch EasyRemote
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25
 Ekspanzijska posoda za
sanitarno vodo 18 l
 Servisni ventil ekspanzijske
posode

 Bosch reverzibilna
toplotna črpalka zrak/voda
moči 17 kW, trofazna z
vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo
 HPC400 z možnostjo
direktne priključitve na
internet in upravljanjem
preko pametnega telefona
ali tablice z aplikacijo
Bosch EasyRemote
 Ekspanzijska posoda 35 l
 Magnetni filter nesnage
DN25
 Odzračevalnik zraka DN25
 Ekspanzijska posoda za
sanitarno vodo 18 l
 Servisni ventil ekspanzijske
posode

Kataloška številka: 8736000211

8736000212

8736000213

8736000214

8736000215

8.154,00 EUR

8.594,00 EUR

8.954,00 EUR

9.742,00 EUR

10.723,00 EUR

Akcijska cena*:

7.300,00 EUR

7.562,00 EUR

7.879,00 EUR

8.573,00 EUR

9.436,00 EUR

Redna cena:

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017

Split toplotne črpalke zrak/voda
Compress 3000 AWS… AWES 8,11,13 in 15 kW
Prednosti:
 Cenovno ugodna toplotna črpalka za gretje, hlajenje in pripravo
tople sanitarne vode
 Optimizirano nastavljanje kapacitete in visoka učinkovitost
toplotne črpalke, kar zagotavlja zanesljiva inverterska tehnologija
 Fleksibilne možnosti uporabe in nizki stroški montaže z dvema v
naprej nastavljenima notranjima enotama
 Inteligenten krmilnik toplotne črpalke HPC 400, ki je del
standardne opreme notranje enote
 Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite
aktualne razpise)

ODU 8/AWES

ODU 11t/AWES

ODU 13t/AWES

ODU 15t/AWES

 Split toplotna črpalka zrak/voda
moči 8 kW, enofazna
 Vgrajena vremensko vodena
regulacija HPC400
 Cev za plinsko povezavo med
zunanjo in notranjo enoto 10m
 Posoda za odvod kondenza
 Talni podstavek za montažo
 CR10H Bosch sobni korektor

 Split toplotna črpalka zrak/voda
moči 11 kW, trofazna
 Vgrajena vremensko vodena
regulacija HPC400
 Cev za plinsko povezavo med
zunanjo in notranjo enoto 10m
 Posoda za odvod kondenza
 Talni podstavek za montažo
 CR10H Bosch sobni korektor

 Split toplotna črpalka zrak/voda
moči 13 kW, trofazna
 Vgrajena vremensko vodena
regulacija HPC400
 Cev za plinsko povezavo med
zunanjo in notranjo enoto 10m
 Posoda za odvod kondenza
 Talni podstavek za montažo
 CR10H Bosch sobni korektor

 Split toplotna črpalka zrak/voda
moči 15 kW, trofazna
 Vgrajena vremensko vodena
regulacija HPC400
 Cev za plinsko povezavo med
zunanjo in notranjo enoto 10m
 Posoda za odvod kondenza
 Talni podstavek za montažo
 CR10H Bosch sobni korektor

Kataloška številka: 8736000216

8736000217

8736000218

8736000219

5,458,00 EUR

6.861,00 EUR

7.249,00 EUR

7.716,00 EUR

Akcijska cena*:

4.803,00 EUR

6.037,00 EUR

6.379,00 EUR

6.790,00 EUR

Redna cena:

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017
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Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode
Prednosti:
 Visok izkoristek (COP do 4,3 po EN 255-3)
 Uporabni volumen vode - 270 l
 Magnezijeva anoda za zaščito pred korozijo
 Vgrajen električni grelec moči 2 kW
 Zaščita pred legionelo
 Možnost vodenega zraka
 Funkcija časovnega programiranja povečuje udobje in zmanjšuje stroške
za energijo
 Pripravljena za pametno omrežje (za uporabo toka iz fotonapetostnega
sistema in oskrbo s toplo vodo z maksimalno učinkovitostjo)

HP 270-2E 1 FIIV/S
Toplotna črpalka za sanitarno vodo za zajem zraka iz prostora in z dodatnim toplotnim
izmenjevalcem
Kataloška številka: 7 736 501 468
Redna cena:

Akcijska cena*: 

2.226,66 EUR

1.585,00 EUR

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017

Solarni paket Comfort 2

Comfort 2

Namen uporabe: paket vsebuje celoten nabor aparatov za pripravo tople
sanitarne vode za montažo na poševno streho.
Prednosti:
P
 aketi z dvema Bosch ploščatioma solarnima kolektorjima skupne
površine 4,18 m2 in volumnom bojlerja 300 litrov
V
 paketih je vsa potrebna oprema za delovanje sistema, razen
povezovalnih cevi
 Izjemno ugodno razmerje med ceno in toplotnim učinkom

 FCC 220-2V Bosch solarni ploščati kolektor , 2,09 m2,
2 kosa
 FKA3 Strešni nosilec za opečnate strehe, 2 kosa
 WMT1 Montažni set osnovni za navpično montažo 1
kolektorja
 WMT2 Montažni set za dodatni kolektor
 WFS 20 Priključni set za montažo na streho
 ELT5 Set odzračevalnikov
 AGS10-2 Solarna postaja za do 5 kolektorjev
 B-sol 100-2 Solarna regulacija za pripravo tople
sanitarne vode
 SAG 18 Solarna ekspanzijska posoda
 AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsko posodo
 W TF 20 Solarna tekočina 20 litrov
 AS 300 DUO Acu Solar, kombinirani solarni bojler,
indirektno ogrevan, cilindrični, stoječi, 300 l
Kataloška številka: 8736000052
Redna cena: 

Akcijska cena*: 

2.898,00 EUR

2.000,00 EUR

*Priporočena cena brez DDV.
Akcija traja do 15.06.2017

Vaša naprava ima dodatno vrednost:
pooblaščeni zagon je za vas brezplačen!
Brezplačen zagon za končnega uporabnika Bosch in Junkers
toplotne tehnike pomeni povsem edinstveno ponudbo.
Tako je kupcu zagotovljena ne samo transparentna dodatna
vrednost naprave, temveč tudi jamstvo, da bo zagon naprave
opravil pooblaščeni servisni partner Bosch toplotne tehnike.
To pomeni, da je kupcu naprave zagotovljena dodatna varnost
pri uporabi, možnost optimalne izkoriščenosti tehničnih
možnosti in ustrezna življenjska doba izdelka. Zaradi Vaše
varnosti in udobja ter optimalne izkoriščenosti naprave
jamstvo velja le, če je zagon izvedel pooblaščeni serviser
Bosch in Junkers toplotne tehnike. Za zagon in vse druge
poznejše posege se lahko dogovorite neposredno s svojim
najbližjim pooblaščenim serviserjem.

Enostaven način prihranka energije | 5

Kondenzacijski
plinski grelniki
Kondenzacijski plinski grelniki Bosch zanesljivo in
učinkovito oskrbujejo vaš dom s toploto, vršijo
pripravo tople sanitarne vode in istočasno pa vam
omogočajo prihranek energije. Bosch kondenzacijska
tehnologija predstavlja ogrevanje v najsodobnejši
obliki. Medtem, ko je v novogradnjah uporaba te
tehnologije postala že standard, je z novimi
energetskimi predpisi edina primerna tudi za
renovacijo obstoječih zastarelih sistemov ogrevanja.

Bosch kondenzacijski paketi

ZSB22

ZWB24

ZWSB

 ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch plinski stenski
kondenzacijski grelnik Condens 3000 W, z
možnostjo priklopa bojlerja za sanitarno vodo,
22 kW
 dop 440/14 Plinski ventil s termičnim varovalom
 dop 869 Montažna plošča z ventili
 dop 1215 Set za priključek na montažno ploščo

 ZWB24-3 CE 23 S7400 Bosch plinski stenski
kombinirani kondenzacijski grelnik Condens
3000 W z vgrajenim izmenjevalcem za pripravo
tople sanitarne vode, 24 kW
 dop 869 Montažna plošča z ventili
 dop 1215 Set za priključek na montažno ploščo
 dop 440/14 Plinski ventil s termičnim varovalom

 ZWSB 24/28-3 E Bosch plinski stenski
kondenzacijski grelnik Condens 7000 WT
z vgrajenim 42 litrskim plastno ogrevanim
bojlerjem za sanitarno vodo, 24 kW
 dop 869 Montažna plošča z ventili
 dop 440/14 Plinski ventil s termičnim varovalom
 dop 1215 Set za priključek na montažno ploščo

Kataloška številka: 8736000089

8736000090

8736000091

Redna cena: 

Akcijska cena*: 

1.982,00 EUR

2.018,00 EUR

3.327,00 EUR

1.430,00 EUR

1.499,00 EUR

2.599,00 EUR

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017
Izberite regulacijo po Vaših željah in potrebah str. 6

ZSBR28

ZBR35

 ZSBR 28-3 E23 Bosch plinski stenski kondenzacijski grelnik Condens 7000 W z
možnostjo priklopa bojlerja za sanitarno vodo, 28 kW
 dop 869 montažna plošča z ventili
 AZB 931 Osnovni adapter za dimniški priključek
 dop 440/14 Plinski ventil s termičnim varovalom
 dop 432 sifon za kondens

 ZBR 35-3 A23 Bosch plinski stenski kondenzacijski grelnik Condens 7000 W z
možnostjo priklopa bojlerja za sanitarno vodo, 35 kW
 dop 759 montažna plošča
 AZB 931 Osnovni adapter za dimniški priključek
 dop 440/14 Plinski ventil s termičnim varovalom
 dop 1680 visokoučinkovita obtočna črpalka
 dop 432 sifon za kondens

Kataloška številka: 8736000220

8736000221

Redna cena: 

Akcijska cena*: 

2.389,00 EUR

2.376,00 EUR

2.158,00 EUR

2.253,00 EUR

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017
Izberite regulacijo po Vaših željah in potrebah str. 6

Paket dimovodnih cevi za sanacijo dimovoda
Paket dimovodnih cevi
 Osnovni set odvoda dimnih plinov GA-K DN80/125 plastični, bez KAS
 PP-cev DN80 x 2000mm, 4 kom
 AZB 931 Osnovni adapter za dimniški priključek
Kataloška številka: 8736010201
Redna cena: 

305,25 EUR

Akcijska cena*: 

279,00 EUR

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017

Bosch regulacija – izberite regulacijo po Vaših željah in potrebah

CR100

CW400

CT100

 Bosch digitalni tedenski sobni termostat
 za 1 krog ogrevanja in sanitarno vodo z
možnostjo razširitve z enim solarnim sistemom

 Bosch vremensko vodeni regulator ogrevanja CW
400 je namenjen regulaciji največ 4 ogrevalnih
krogov.
 Dodatno lahko regulira še 2 bojlerska kroga za
pripravo tople sanitarne vode, solarno pripravo
tople vode ter solarno podprto ogrevanje.

 Bosch Control CT100 regulator z zaslonom
na dotik (lahko je kot sobni termostat ali kot
vremensko vodena regulacija)
 z inteligentnim WLANom za pametne naprave,
atraktivne oblike- steklena prednja ploskev,
upravljanje preko aplikacije Bosch Control s
pametno napravo (telefon ali tablica).

Kataloška številka: 7738111058

7738111076

7736701043

192,00 EUR

237,00 EUR

316,00 EUR

177,00 EUR

217,00 EUR

296,00 EUR

Redna cena: 

Akcijska cena*: 

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017

Električni kotel Tronic Heat 3500

D
Kataloški broj

Oznaka

Prednosti:
 Tronic Heat 3500 z vgrajeno raztezno posodo in obtočno črpalko
 Šest različnih moči kotla - od 6 do 24 kW
 Kompakne dimenzije in majhna teža
 Enostavna montaža in vzdrževanje
 Moderen in funkcionalen design
 Enostavno in udobno krmiljenje kotla
 Inteligentna elektronika kotla s samodiagnozo in pametnimi funkcijami kot so
Adaptive Control (prilagodljiva regulacija) za celotne sisteme ogrevanja.
 Vremensko vodena regulacija je dobavljiva kot dodatna oprema

Opis

Redna cena

Akcijska cena*

837,00 EUR

722,00 EUR

Bosch električni kotel Tronic Heat 3500, 9 kW

847,00 EUR

755,00 EUR

Bosch električni kotel Tronic Heat 3500, 12 kW

860,00 EUR

772,00 EUR

Tronic Heat 3500 15 SEAe

Bosch električni kotel Tronic Heat 3500, 15 kW

897,00 EUR

812,00 EUR

7738502608

Tronic Heat 3500 18 SEAe

Bosch električni kotel Tronic Heat 3500, 18 kW

933,00 EUR

848,00 EUR

7738502609

Tronic Heat 3500 24 SEAe

Bosch električni kotel Tronic Heat 3500, 24 kW

983,00 EUR

915,00 EUR

7738502604

Tronic Heat 3500 6 SEAe

Bosch električni kotel Tronic Heat 3500, 6 kW

7738502605

Tronic Heat 3500 9 SEAe

7738502606

Tronic Heat 3500 12 SEAe

7738502607

*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 15.06.2017

Vaš Bosch Prodajalec:

Robert Bosch d.o.o.
Toplotna Tehnika
Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka
Tel: 01 583 91 51
www.bosch-climate.si

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v tisku.
Vse fotografije so informativne narave in ne prikazujejo vedno realnega izgleda naprave.

