Unimos
experiência
e inovação
A Junkers
agora é Bosch
www.junkers-bosch.pt
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Uma marca que sempre
esteve presente
Tudo o que é mais tecnológico sempre esteve connosco,
mas agora está mais perto que nunca.

Combinámos o melhor das duas marcas para continuar a
trazer até si os produtos do futuro. Combinámos a grande
experiência da Junkers e a capacidade inovadora da
Bosch para dar vida a novos produtos de nova geração para
aquecimento e climatização do lar.

A Junkers
agora é Bosch.
Agora, a mais recente tecnologia Junkers para o lar em:
caldeiras, controladores, e ar condicionado é ainda mais
inovadora, eficiente e conectada.
Temos novidades nas bombas de calor de aerotermia e
simultaneamente toda a nossa gama de esquentadores,
termoacumuladores elétricos e solar passam também a
ser Bosch!
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Com a
Bosch as
casas do
futuro são
coisa do
presente.

Os benefícios da
mudança de marca

Um objetivo
claro:
A estratégia global
da Bosch é liderar o
mercado da Internet das
Coisas (IoT) em casas
conectadas.

Eletrodomésticos
Ferramentas elétricas

Tecnologias
de Segurança

Gestão
de energia

Termotecnologia

Uma estratégia global que só se consegue, apostando numa única e sólida marca,
dentro de um mercado cada vez mais competitivo. Esta visão da Bosch conclui-se
com a introdução das áreas de aquecimento e climatização no universo Bosch, que
vêm agora juntar-se a todas as outras divisões que compartilham esta visão, como os
eletrodomésticos, ferramentas elétricas, tecnologia de segurança ou gestão de energia.

Reconhecimento
da marca

Estar sempre na
vanguarda

Máxima
confiança

A Bosch é uma marca com
um reconhecido prestígio
e elevada notoriedade para
todos nós que já convivemos
com uma imensidão de
produtos Bosch, tanto para
o interior como no exterior
das nossas casas.
Com uma notoriedade
elevada e muito positiva,
a entrada no setor do
aquecimento e climatização
do lar faz não só todo
o sentido, como traz
benefícios muito claros.

Os produtos e aplicações da
Bosch são sempre de última
geração. O que significa
poupar tempo, ganhar
em tranquilidade e tornar
mais eficiente qualquer
investimento que seja
necessário.
A Bosch é uma marca líder
em inovação em diferentes
mercados, que sabe cruzar
e partilhar informação
com todos eles e usar essa
informação em benefício de
todos, desde o momento da
compra ao da prestação de
serviços.

Tal como sempre fizemos,
continuamos a assegurar
uma assistência técnica
de qualidade através dos
nossos serviços técnicos
oficiais. E para cada novo
produto, damos formação
intensiva, igual ou melhor
do que anteriormente.
Também os contactos
pessoais continuarão a
ser os mesmos. Por outras
palavras, as coisas boas
permanecem e melhoram.
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As gamas de
produtos Bosch

Apresentamos as gamas de produtos com a
marca Bosch que vão tornar esta visão
realidade.

Esquentadores a gás
“Always Easier!“
Um posicionamento claro que nos orienta

A gama mais ampla e completa do mercado, capaz de satisfazer todas as necessidades de água
quente sanitária. Equipada com a mais recente tecnologia e o design mais inovador para garantir
o maior conforto.
Esquentadores com baixo nível de emissões de NOx e um Design diferenciado e exclusivo.

numa só direção.

Always Easier!
Simplicidade:
a ideia principal por detrás
da nossa marca.
É para isso que trabalhamos. Para que se torne
realidade para todos os nossos públicos. É esta a ideia
que está na base desta mudança e da nossa visão
enquanto empresa.
Em todo o mundo, desenvolvemos a nossa marca com
simplicidade, de forma constante: desde o contacto
inicial até à instalação, passando por toda a experiência
do utilizador até a uma manutenção sem complicações.
Os nossos serviços e produtos facilitam a sua vida e a
vida dos seus clientes constantemente.
Trabalhamos para alcançar qualidade tangível, desde
os serviços orientados para as soluções, até ao design
fascinante.
Como marca líder em casas conectadas, focamo-nos
em tecnologias orientadas para o futuro, que permitem
a todos, contribuir para a sustentabilidade de uma
forma simples.

Therm
4100

Therm 4200
Therm 4300

Esquentadores Atmosféricos

Therm
4600 F

Therm
5700 S

Esquentadores
Ventilados

Esquentadores
Estanques/
Ventilados
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Esquentadores Elétricos
Esquentadores elétricos de baixas potências e médias-altas potências.

Termoacumuladores
elétricos
Os mais elevados padrões de qualidade e eficiência aliados a um design atual e materiais de grande
durabilidade numa gama completa com várias capacidades para satisfazer qualquer necessidade de
água quente.

Tronic
2000

Tronic
1000

Tronic
5000

Tronic
6000

Tronic
8000

Tronic
4000 T

Tronic
4500 T
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Caldeiras murais

Controladores

Novas caldeiras com um design espetacular, de instalação e manutenção fáceis e com ligação
WiFi. Apresentam excelentes prestações quanto a rendimento e modulação (best-in-class no
modelo Condens 8700i W), grande robustez dos componentes e uma gama muito variada.

Novos controladores inteligentes modulantes Bosch Easy Control CT 200 e KCR110 RF, agora com
ligação via WiFi ou radiofrequência.
Sem cabos e sem necessidade de sonda exterior, mais eficientes na instalação.
Para além destes novos controladores, disponibilizamos uma gama completa de controladores Bosch,
que se adaptam a todas as necessidades.

Easy Control CT 200
Condens
2300i W

Condens
4700i W

Condens
8700i W

Controladores modulantes
com conectividade sem cabos.
Programáveis através de uma app
que permite regular a temperatura
da casa em função da temperatura
exterior sem que haja necessidade
de uma sonda exterior.

Condens
5300i W

Control-Key K20 RF
Módulo radiofrequência para ligação sem
cabos do termóstato às caldeiras Condens.
Não requer instalação.
O Controlador CT 200 + Control-Key K20 RF,
permite a ligação WiFi a todas as caldeiras
Condens.

KCR110 RF
Controlador modulante por
radiofrequência agora com mais
funcionalidades, design mais
moderno e manuseamento mais
fácil e intuitivo.

12

Mudança de marca Junkers a Bosch

Mudança de marca Junkers a Bosch

Ar Condicionado
Ampliamos a gama de ar condicionado com o
modelo Climate 6000i.
Com conectividade WiFi, filtro de alta densidade,
função i-Clean, que elimina 99% das bactérias
e modo silencioso. A gama de ar condicionado
Climate da Bosch oferece uma variedade de
soluções (mono splits ou multi splits), para um
ambiente mais saudável, garantindo o máximo
conforto em sua casa.

Bombas de calor
As novas bombas de calor de aerotermia multifunções apresentam um design mais moderno e
melhores prestações técnicas.

Compress 6000i AW
Acrescentámos um novo modelo de
unidade mural interior (disponível
proximamente), com frente em vidro
negro, display e control HPC410
integrado.

Climate
6000i

Climate
5000i

Climate
3000i
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Compress 3400 AWS
Uma bomba de calor com
uma unidade exterior
totalmente renovada
(disponível proximamente),
com refrigeração R32
em potências até 10 kW
(alguns modelos restantes
ainda com 14 kW em R410)
que permitirá alcançar
temperaturas de impulsão
até 60ºC, COPs em AQS
de 3 e níveis de ruído
reduzidos.
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Solar
Uma gama de soluções completas para Sistemas Solares Térmicos, agora com marca Bosch.

Termossifão
Gama Premium

O que não muda:
As pessoas e o serviço
Embora todos os produtos de aquecimento e
climatização da casa tenham a partir de agora a marca
Bosch, a essência da marca Junkers não desaparece, e
estará sempre consigo mantendo as mesmas equipas
que já tão bem conhece e a mesma qualidade de serviço.

Os nossos contactos, a nossa rede de vendas que todos conhecem, a área de apoio a clientes, o
marketing, os serviços técnicos, a área de formação, de projetos e dimensionamento, todos os
serviços continuarão sendo os mesmos. Oferecendo o mesmo clima de confiança e tranquilidade
de sempre.

Depósitos de Acumulação
Stora
Mantemos a mesma imagem de comunicação.
Por isso, o nosso logotipo continuará sendo o mesmo em todas as formas de comunicação.
A qualidade e o conhecimento da Junkers em termotecnologia estará sempre por detrás
de cada produto Bosch. Uma experiência acumulada de mais de 120 anos e uma qualidade
incontestada, marcam este novo caminho.
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Porque é que a Bosch vai
lançar produtos novos na
área da termotecnologia?

Num contexto tão competitivo e em constante
mutação, onde novos concorrentes entram
constantemente no mercado e a IoT já é uma
realidade, tornava-se imprescindível assegurar uma
imagem de referência em inovação nos produtos para
a casa, e fazê-lo com uma marca já legitimada nesse
campo, é uma garantia de sucesso. A marca? Bosch!
Desta forma, podemos apresentar um conceito
holístico de casas conectadas baseado nos produtos
da marca, nesta e em outras áreas.
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FAQs
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Aqui ficam as respostas
a algumas perguntas que
podem surgir.
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E mudam todos
os produtos de
termotecnologia?

As pessoas que
costumávamos
contactar vão mudar? E
os seus contactos?

Os contactos, moradas e números de telefone
continuarão a ser os mesmos.
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Quais são os meus
benefícios?

Vão ser lançados novos
catálogos?

Sim! Vão ser produzidos e distribuídos novos
catálogos com as gamas de produtos Bosch, que
têm em consideração as alterações decorrentes da
mudança de marca.

São principalmente três:
u

Vamos receber
informação e formação
sobre todas as alterações
nos produtos?

Claro que sim! Todos os nossos clientes vão receber
informação atualizada e formação sobre os novos
produtos, como sempre aconteceu até agora.

Sim. Todos os produtos Junkers passarão a ter a
marca Bosch.
Os novos lançamentos Junkers passarão a
ostentar também a marca Bosch, quer se trate
de esquentadores, caldeiras, controladores,
termoacumuladores, bombas de calor, painéis solares
ou aparelhos de ar condicionado.

3


Por um lado, a grande notoriedade da marca Bosch e

a sua imagem enquanto marca de grande qualidade
em diferentes tipos de produtos para a casa, será uma
ajuda para conquistar ainda mais os seus clientes.
u 
Em segundo lugar, a Bosch traz consigo uma forte
componente de inovação que faz dela uma marca de
vanguarda, o que neste caso se traduz em melhorias nos
produtos, nos serviços e nos processos.
u 
E em terceiro lugar, porque o mais importante de
tudo não muda! A qualidade dos nossos serviços
continua sendo a mesma. Desde a assistência técnica
que continua a ser assegurada pelos nossos serviços
técnicos oficiais, à formação, à rede de vendas, etc. Os
nossos contactos continuam os mesmos.
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Então a marca
Junkers deixa de
existir?

Os produtos Junkers passam a ser Bosch. Mas
toda a tecnologia, eficiência e qualidade de
serviço Junkers continuam presentes em cada
produto da marca Bosch. E em toda a nossa
comunicação, manteremos o logotipo Junkers
Bosch.
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Que mudanças vão
existir?

Esta mudança traduz-se sobretudo em
melhorias. Todos os produtos passarão a ter a
marca Bosch. Uma marca de elevado prestígio
em todas as áreas onde atua. Vamos também
introduzir novas gamas de produto, mais
eficientes, com conectividade WiFi, na área de
caldeiras, controladores e ar condicionado.
Todos iremos beneficiar da junção da inovação
da Bosch com a experiência da Junkers.
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Esta mudança está
também a acontecer
noutros países?

Sim. A mudança da marca Junkers para a marca
Bosch faz parte da estratégia global da empresa
Bosch.
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Contacte-nos
Serviço pós-venda
Horário:
Dias úteis, das 8h00 às 20h00
Tel.:
808 234 212 / 211 540 720
E-mail:
servicos.posvenda@pt.bosch.com

www.junkers-bosch.pt
Se necessitar de nos contactar via email faça-o através do
formulário de contacto do nosso site.

Telefone

nº 218 500 098

Fax

nº 218 500 170

Bosch Termotecnologia, S.A.
Capital social: 2 500 000 EUR | NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Aveiro
BOSCH e o símbolo são marcas registadas da Robert Bosch GmbH, Alemanha.
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