
A Junkers...

O melhor das duas marcas:

+

Unidas para lhe oferecer produtos de 
última geração

   Mais intuitivo e simples do 
que nunca, com a 
experiência de sempre.

A experiência de mais de 120 anos da 
Junkers em aquecimento e climatização 
e todo o seu conhecimento estão 
presentes nos novos produtos Bosch.

A competência da Bosch no universo 
dos eletrodomésticos, ferramentas 
elétricas , tecnologias de segurança e 
gestão energética junta-se à Junkers nas 
áreas de aquecimento e climatização.

A Junkers e a Bosch unidas para criar 
produtos de aquecimento e climatização 
inovadores, mais eficientes e conectados.

Para que a tecnologia torne a vida mais fácil 
e cómoda a quem é realmente importante 
para nós: as pessoas.

▶ Produtos de última 
geração, com ligação 
WiFi e um design 
inovador.

... agora
é Bosch.

A confiança e 
tranquilidade da 
Junkers

e a liderança em casas 
eficientes e conectadas 
da Bosch

Compress
3400 AWS

Caldeiras murais
Design vanguardista, ligação WiFi, fácil instalação e manutenção.

Controladores simples e inteligentes para sua casa.

Condens
5300i WT

Condens
8700i W

Controladores

Ampliamos a gama de ar condicionado com o modelo Climate 6000i.
A gama Climate da Bosch tem conectividade WiFi, filtro de alta densidade, 
função i-Clean e modo silencioso.

Ar Condicionado

Esquentadores atmosféricos, ventilados e estanques/ventilados.

Esquentadores a gás

Compress
6000i AW

Gama Premiun Gama Essence

Bombas de calor
Design inovador, silenciosas e leves, com um controlo geral único para a integração 
de sistemas

Sistemas Solares Térmicos
Uma gama de soluções completas para Sistemas Solares Térmicos, agora com 
marca Bosch.

Easy Control 
CT200

Climate 6000i Climate 5000i Climate 3000i

KCR110 RF

▶ 

Esquentadores elétricos de baixas potências e médias-altas potências.

Baixas potências | hidráulico
3,5kW / 4,5kW / 6kW

Médias-altas potências | eletrónico
11/13kW - 15/18kW - 21/24kW - 24/27kW

Esquentadores elétricos

Tronic 1000 Tronic 5000

Termoacumuladores elétricos de pequenas e grandes litragens para satisfazer 
qualquer necessidade de água quente.

Termoacumuladores elétricos

Tronic 6000Tronic 2000 Tronic 8000 Tronic 4000 T Tronic 4500 T

Therm 4200
Therm 4300

Therm 4100 Therm 4600F Therm 5700S

Condens
4700i W


