
Ciepło, które polubisz

Elektryczne i gazowe 
przepływowe podgrzewacze 
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Kompaktowe i bezpieczne rozwiązania dla każdego
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NOW
OŚĆ

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody 
serii ED – duże możliwości w kompaktowym wydaniu

ELAFLUX – elektryczne, przepływowe 
podgrzewacze wody marki Junkers 
to nowoczesne i kompaktowe urządzenia, 
które zasilane są energią elektryczną.

ED 2E
Elektryczny przepływowy 

podgrzewacz wody 
sterowany elektronicznie

Moc możliwości
Elektryczne podgrzewacze wody montuje się w pobliżu 

punktu poboru wody, co znacząco wpływa na komfort ich 

użytkowania oraz ekonomikę systemu. Takie usytuowanie 

urządzenia powoduje, iż nie ma konieczności instalowania 

zbiornika ciepłej wody a straty temperatury na przesyle 

i koszty całej instalacji są niewielkie. Uruchomienie 

podgrzewacza następuje w momencie odkręcenia kranu, 

zaś jego wyłączenie w chwili jego zakręcenia, co pozwala 

jednorazowo podgrzać tylko tyle wody, ile rzeczywiście 

jest potrzebne w danej chwili.

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody marki 

Junkers zostały opracowane z myślą o użytkownikach, 

którzy cenią estetykę wnętrza, komfort użytkowania, 

a także prostotę obsługi urządzenia. Z uwagi na niewielkie 

rozmiary i fakt wykorzystania energii elektrycznej, 

urządzenie może być montowane bezpośrednio 

w łazience lub schowane np. w szafce pod zlewem.

ELAFLUX – zużycie wody pod kontrolą
W ofercie Junkers znajdują się elektryczne przepływowe 

podgrzewacze wody sterowane hydraulicznie (ED -2S) 

oraz elektronicznie (ED -2E) o mocach 18, 21 oraz 24 kW. 

Podgrzewacze są urządzeniami ciśnieniowymi 

i w zależności od mocy i ustawionej temperatury 

dostarczają nawet 13,2 l/min ciepłej wody do kilku 

punktów jej poboru. 

ED 2S
Elektryczny przepływowy 

podgrzewacz wody 
sterowany hydraulicznie
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Dane techniczne elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody ELAFLUX

Typ urządzenia ED 18-2 S ED 21-2 S ED 24-2 S ED 18-2 E ED 21-2 E ED 24-2 E

Moc znamionowa [kW] 18 21 24 18 21 24

Napięcie znamionowe [V] 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~

Ilość wody ciepłej [l/min]:

dla 38°C (temperatura wody 
dopływowej – 12°C)

9,9 11,6 13,2 9,9 11,6 13,2

dla 50°C (temperatura wody 
dopływowej – 12°C)

6,8 7,9 9,1 6,8 7,9 9,1

Orientacyjne zużycie wody 
w budownictwie mieszkaniowym*

punkt poboru wody zapotrzebowanie 
na wodę przy 40°C

toaleta 0,83 l/min

umywalka (1 urządzenie) 4,7 l/min

umywalka (2 urządzenia) 9,3 l/min

prysznic 7,5 l/min

wanna 10,0 l/min

bidet 2,3 l/min

Orientacyjne zużycie wody przy dużym 
zapotrzebowaniu np. pensjonat*

punkt poboru wody zapotrzebowanie 
na wodę przy 40°C

kąpiel z hydromasażem 15,2 l/min

umywalka 13,3 l/min

toaleta 5,8 l/min

łazienka 10,8 l/min

prysznic 7,7 l/min

kąpiel 11,0 l/min

Urządzenia serii ED -2S są sterowane hydraulicznie 

i posiadają 4-stopniową regulację mocy. Specjalny przełącznik 

umożliwia ustawienie pełnej mocy lub 2/3 mocy podgrzewacza. 

Przy mniejszym poborze wody urządzenie automatycznie 

zredukuje moc o połowę nastawy manualnej. 

Podgrzewacze serii ED -2E posiadają elektroniczną regulację 

podgrzewania ciepłej wody. Pokrętło daje możliwość ustawienia 

temperatury od 30 do 60°C. Dobór mocy podgrzewacza następuje 

automatycznie w zależności od nastawy temperatury oraz 

zapotrzebowania na wodę. Urządzenie to jest bardzo ekonomiczne 

i wybierane przez Klientów ceniących komfort oraz oszczędność.

Pomysłowy i trwały kompakt
Podgrzewacze wody posiadają ponadto podwójne zabezpie-

czenie w postaci wyłącznika ciśnieniowego oraz termiczne-

go. Konstrukcja bloku grzewczego zapewnia cichą pracę urzą-

dzenia oraz szybkie uzyskiwanie ciepłej wody. Elementy 

grzejne wykonane są ze stali szlachetnej, co gwarantu-

je długą żywotność oraz niezawodną pracę urządzenia. 

Konstrukcja tylnej ścianki urządzenia ułatwia i przyspiesza jego 

montaż. Dodatkowe wyposażenie umożliwia zamontowanie 

urządzenia pod umywalką lub przy instalacjach natynkowych. 

Dobór urządzenia w zależności od zapotrzebowania 
na wodę (przepływ) oraz temperatury (Δ t)

ED 24

ED 21
ED 18

Elektryczne podgrzewacze wody marki Junkers 

są praktycznym oraz ekonomicznym rozwiązaniem 

i idealnie spisują się w takich obiektach jak: 

 gospodarstwa domowe, 

 budynki użyteczności publicznej,

 lokale gastronomiczne, 

 ośrodki wypoczynkowe, 

 domki campingowe. 

Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość instalowania 
w budynkach, gdzie nie ma możliwości podłącze-
nia gazu lub będzie on podłączony w przyszłości, 
a także w sytuacjach niesprawnej instalacji 
kominowej lub jej braku. 

* Wszystkie dane mają charakter orientacyjny i nie stanowią 
danych rzeczywistych. Robert Bosch Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczywiste zużycie wody.



4

Model W11-2E  

Model W11-2E to najprostszy w obsłu-

dze produkt w tej grupie urządzeń. 

Jego cechą charakterystyczną jest 

możliwość manualnej regulacji wielko-

ści płomienia (mocy) za pomocą 

suwaka.

Podgrzewacz ten posiada elektronicz-

ny układ zapłonu (bateria R6), 

dzięki któremu jego uruchomienie 

jest bardzo łatwe. 

Model dostępny jest w jednym 

zakresie mocy 9,6 – 19,2 kW.

Seria WRDP -2B

W skład grupy produktów WRDP-2B 

wchodzą trzy urządzenia o maksymal-

nej mocy:

19,2 kW (model 11)

23,6 kW (model 14)

30,5 kW (model 18)

Podgrzewacze posiadają elektroniczny 

układ zapłonu zasilany dwoma bateria-

mi R20. 

Zaopatrzone są również w wyświetlacz 

LCD wskazujący temperaturę wody, 

pracę palnika i kody usterek oraz diodę 

pracy palnika i niskiego ciśnienia wody. 

Seria WRDP -2G

W skład grupy produktów WRDP-2G 

wchodzą dwa urządzenia o maksy-

malnej mocy:

19,2 kW (model 11)

23,6 kW (model 14)

Podgrzewacze posiadają elektroniczny 

układ zapłonu zasilany turbiną. 

Zaopatrzone są również w wyświetlacz 

LCD wskazujący temperaturę wody, 

pracę palnika i kody usterek oraz diodę 

pracy palnika i niskiego ciśnienia wody. 

Maxi Power 2: gazowe podgrzewacze przepływowe 
wody – maksymalna moc przy małych wymiarach
Rodzina gazowych przepływowych podgrzewaczy wody MaxiPower 2, to najchętniej wybierane 
urządzenia na rynku. Gamę produktów MaxiPower 2 stanowią trzy rodzaje urządzeń, różniące się 
rodzajem zapłonu i sposobem sterowania. Wszystkie urządzenia serii MaxiPower 2 wyposażone 
są w czujniki ciągu kominowego, przegrzewu oraz płomienia na palniku, co zapewnia maksimum 
bezpieczeństwa ich użytkownikom. 

W11-2E WRDP-2B WRDP-2G
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Dane techniczne gazowych przepływowych podgrzewaczy wody Maxi Power 2

Typ urządzenia W 11-2E WRDP 11-2B WRDP 14-2B WRDP 18-2B WRDP 11-2G WRDP 14-2G

Zakres regulacji mocy [kW] 9,6-19,2 7,0-19,2 7,0-23,6 9,0-30,5 7,0-19,2 7,0-23,6

Przepływ [l/min] przy ∆t 50°C 5,5 5,5 7 8,8 5,5 7

Przepływ [l/min] przy ∆t 25°C 11 11 14 17,6 11 14

Podłączenie instalacji kominowej 
[mm]

110 110 130 130 110 130

WRDP 18

WRDP 14

WRDP 11/W11

Dobór urządzenia w zależności od zapotrzebowania 
na wodę (przepływ) oraz temperatury (Δ t)

Najważniejsze korzyści:

– niskie koszty zużycia gazu oraz wody, dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom technicznym (automatyczna regulacja natężenia 
przepływu)

– komfortowe użytkowanie, dzięki utrzymaniu na wylocie stałej 
temperatury ciepłej wody

– bezpieczna eksploatacja (czujnik ciągu kominowego, zabezpie-
czenia przeciwwypływowe gazu)

– duży komfort związany z cichą pracą urządzenia

– szeroki wybór modeli w zależności od zapotrzebowania 
na ciepłą wodę (dostępność w zakresie 19,2 – 30,5 kW) 

– długa żywotność oraz bezawaryjna praca urządzeń 
(podzespoły wykonane z najlepszych jakościowo materiałów)

– oszczędność miejsca z uwagi na niewielkie rozmiary urządzeń

– znakomita relacja ceny do jakości

– 3 lata gwarancji
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Najważniejsze korzyści:

– elektroniczna modulacja pozwala precyzyjnie 
sterować temperaturą wody użytkowej

– uzyskanie żądanej temperatury ±1°C
w zaledwie 15 sekund

– zamknięta komora spalania = absolutne bezpie-
czeństwo bez względu na możliwości wentyla-
cyjne pomieszczenia

– wentylator zapewniający właściwe odprowa-
dzanie spalin oraz pobór powietrza do spalania 
z zewnątrz budynku

– czujniki temperatury wody wlotowej i wylotowej

– ergonomiczny panel sterujący wyposażony 
w wyłącznik główny, regulator temperatury 
i przyciski serwisowe

– automatyczne diagnozowanie usterek

– współpraca z systemami solarnymi – wspomaga-
nie podgrzewania wody użytkowej

– 3 lata gwarancji

Rodzina przepływowych podgrzewaczy gazo-
wych z zamkniętą komorą spalania - Celsius 
i Celsius Plus została zaprojektowana 
dla domów i mieszkań, w których z uwagi 
na ograniczenia w wentylacji i/lub odprowa-
dzaniu spalin niemożliwe jest zastosowanie 
urządzeń atmosferycznych. Oba modele 
dedykowane są użytkownikom ceniącym 
maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Celsius i Celsius Plus – gazowe podgrzewacze 
przepływowe wody z zamkniętą komorą spalania – 
precyzja i bezpieczeństwo

Oba modele posiadają płytę czołową o nowoczesnym 

wzornictwie. Celsius Plus wyposażony jest w ergono-

miczny, elektroniczny panel obsługi. Pozwala on użyt-

kownikowi dowolnie ustawiać parametry pracy urzą-

dzenia i precyzyjnie regulować temperaturę wody. 

Wystarczy tylko ustawić żądaną temperaturę, a zawór 

gazowy regulując ilość gazu dostarczanego do palnika 

zagwarantuje stałą temperaturę wody użytkowej.

Urządzenia Celsius i Celsius Plus przez cały czas 

poboru wody, automatycznie utrzymują zadaną 

temperaturę ciepłej wody.

Celsius i Celsius Plus to bezpieczeństwo absolutne 

Urządzenia Celsius i Celsius Plus zostały wyposażone 

w wentylator zapewniający właściwe odprowadzanie 

spalin oraz pobór powietrza do spalania z zewnątrz. 

Spalanie gazu odbywa się wewnątrz zamkniętej 

komory spalania, która działa niezależnie od warunków 

panujących na zewnątrz podgrzewacza. Dzięki temu 

urządzenia Celsius i Celsius Plus mogą być bez 

obaw instalowane w szczelnych pomieszczeniach, 

mieszkaniach o wadliwym ciągu kominowym.

Celsius
gazowy podgrzewacz przepływowy 
wody z zamkniętą komorą spalania 
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Dobór urządzenia w zależności od zapotrzebowania 
na wodę (przepływ) oraz temperatury (Δ t)

Celsius (Plus)

Maksymalny komfort użytkowania dzięki pilotowi 
zdalnego sterowania
Już nie musisz podchodzić do podgrzewacza, 

by ustawić żądaną temperaturę wody. Dzięki pilotowi 

zdalnego sterowania o zasięgu do 30 m, możesz 

z dowolnego miejsca nie tylko sprawdzić ustawione 

parametry, ale również regulować pracę urządzenia.  

Celsius Plus może współpracować aż z sześcioma 

niezależnymi pilotami zdalnego sterowania – zapamięta 

ustawienie każdego z nich. 

Dane techniczne gazowych przepły-
wowych podgrzewaczy wody Celsius, 
Celsius Plus

Typ urządzenia Celsius Celsius Plus

Zakres regulacji mocy [kW] 7-23,8 7-23,8

Przepływ przy ∆t 50°C 
dla temp. wody wyjściowej 
60°C [l/min]*

7 7

Przepływ przy ∆t 25°C
dla temp. wody wyjściowej 
35°C [l/min]*

14 14

Podłączenie instalacji 
kominowej

80/110 80/110

* przy założeniu, że temperatura wody wejściowej wynosi 
ok. 10°C

Celsius Plus
gazowy podgrzewacz przepływowy wody 
z zamkniętą komorą spalania dostarczany 
z wodoszczelnym pilotem zdalnego sterowania

Najważniejsze korzyści:

– cyfrowy interfejs współpracujący z pilotem zdalnego 
sterowania o zasięgu do 30 m (3 kondygnacje)

– automatyczna regulacja przepływu ciepłej wody

– elektroniczna modulacja pozwala precyzyjnie 
sterować temperaturą wody użytkowej

– zamknięta komora spalania = absolutne bezpie-
czeństwo bez względu na możliwości wentylacyjne 
pomieszczenia

– wentylator zapewniający właściwe odprowadzanie 
spalin oraz pobór powietrza do spalania z zewnątrz 
budynku

– czujniki temperatury wody wlotowej i wylotowej

– ergonomiczny panel sterujący wyposażony w wyłącznik 
główny, regulator temperatury i przyciski serwisowe

– automatyczne diagnozowanie usterek

– współpraca z systemami solarnymi – wspomaganie 
podgrzewania wody użytkowej

– 3 lata gwarancji
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CelsiusPUR, CelsiusSTAR – gazowe przepływowe 
podgrzewacze wody do zadań specjalnych

CelsiusPUR i CelsiusSTAR to innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie profesjo-
nalnego, masowego zaopatrywania 
w ciepłą wodę użytkową. 

CelsiusPUR – pierwszy na polskim 
rynku kondensacyjny przepływowy 
podgrzewacz wody o sprawności 
101% i wydajności do 27 litrów 
ciepłej wody na minutę!

CelsiusSTAR to konwencjonalny, 
przepływowy podgrzewacz wody, 
który może jej dostarczyć 
nawet w ilości do 24 l/min.

Oba rozwiązania dostarczają w sposób 

natychmiastowy duże ilości ciepłej wody, 

dlatego też stanowią znakomitą propozycję 

dla wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności 

publicznej takich jak: 

 baseny, 

 hale sportowe, 

 szpitale, hotele, 

 restauracje, 

 myjnie samochodowe. 

Wymagana temperatura wody osiągana jest 

w maksymalnie krótkim czasie od momentu 

uruchomienia urządzenia i zależy od żądanej 

temperatury i temperatury wody w sieci. 

Z uwagi na możliwość kaskadowego łączenia 

urządzeń aż do 12 podgrzewaczy w jednym 

systemie, użytkownik ma możliwość ciągłego 

korzystania z ciepłej wody użytkowej nawet 

do 324 litrów na minutę, bez ponoszenia strat 

związanych z jej przygotowywaniem 

i magazynowaniem. 

Urządzenia CelsiusPUR i CelsiusSTAR mogą być ze sobą łączone 

sekwencyjnie tworząc rodzaj inteligentnej kaskady, w ramach 

której kolejne jednostki uruchamiają się kolejno w zależności 

od zapotrzebowania na ciepłą wodę. Każdy kolejny podgrzewacz 

uruchamia się, gdy poprzedni osiągnie 80% mocy, a wyłącza się 

gdy jego moc spadnie poniżej 30%. Co więcej kaskada będzie 

działała nawet wtedy, gdy awarii ulegnie jedno z urządzeń 

wchodzących w jej skład.

CelsiusPUR i CelsiusSTAR to czysta oszczędność
Układ kaskadowy zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne rozwiązania 

w postaci kotła i zasobnika. Instalacja układów kaskadowych 

wymaga ponadto mniej pracy i osprzętu, przez co jest dużo tańsza 

niż równoważne systemy. Co istotne, dzięki elektronicznej modula-

cji, zużycie gazu jest mniejsze nawet o 20%!* Instalacja z wykorzy-

staniem podgrzewaczy CelsiusPUR oraz CelsiusSTAR jest rozwiąza-

niem oszczędnym, której zwrot widoczny jest już w pierwszych 

miesiącach użytkowania. 

* dane orientacyjne

NOW
OŚĆ*

* Urządzenia w ofercie w 2012
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CelsiusPUR i CelsiusSTAR równa się bezpieczeństwo
Modele CelsiusPUR oraz CelsiusSTAR posiadają zamkniętą 

komorę spalania, dzięki czemu pracują niezależnie 

od ilości powietrza w pomieszczeniu. Wyposażone są 

w wentylator, zapewniający właściwe odprowadzanie 

spalin oraz pobór powietrza do spalania z zewnątrz. 

Dodatkowo dla bezpieczeństwa użytkowników wyposażo-

ne zostały w najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń 

i ostrzegania o niebezpieczeństwie, takie jak: zamknięta 

komora spalania, wentylator, jonizacyjny czujnik płomie-

nia, czujnik temperatury wody, przegrzewu czy presostat.

Każdy podgrzewacz posiada również blokadę dostępu 

do panelu LCD, która zabezpiecza urządzenie przed 

dostępem niepowołanych osób do jego nastaw. 

Dzięki temu podgrzewacze CelsiusPUR i CelsiusSTAR 

nie wymagają stosowania dodatkowego nadzoru 

czy uzupełniających środków bezpieczeństwa.

Współpraca z układami solarnymi 
Oba modele podgrzewaczy mogą współpracować zarów-

no z zasobnikami c.w.u. jak i instalacjami solarnymi, 

jak i pompami ciepła. Rozwiązanie to pozwala na dostar-

czanie ciepłej wody do celów użytkowych oraz na 

potrzeby centralnego ogrzewania. Z tego powodu pod-

grzewacze CelsiusPUR oraz CelsiusSTAR z pewnością 

znajdą zastosowanie w takich obiektach jak:

 ośrodki wypoczynkowe,

 pensjonaty,

 pralnie,

 warsztaty samochodowe,

czyli wszędzie tam, gdzie największy nacisk kładzie się 

na obniżanie kosztów podgrzewu ciepłej wody użytkowej 

przy jednoczesnym zachowaniu stałego dostępu do niej.

Energooszczędne i przyjazne środowisku
Urządzenia mogą być wspomagane przez instalację 

kolektorów słonecznych. Rozwiązanie to pozwala obniżyć 

zużycie gazu, bowiem instalacja grzewcza pracuje tylko 

do momentu osiągnięcia żądanej temperatury wody 

użytkowej. Po osiągnięciu minimalnej temperatury c.w.u. 

podgrzewacz wyłącza się, choć pozwala na przepływ 

wody, a funkcję grzewczą przejmuje układ solarny. 

Podgrzewacz CelsiusPUR, dzięki zjawisku kondensacji 

osiąga dużo wyższą sprawność, która wynosi 101%. 

Wyższa sprawność to oszczędność. Dla użytkownika 

oznacza to dużo niższe koszty i dodatkową energię, 

która jest za darmo.

CELSIUSPUR

Współpraca z układem solarnym
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CelsiusPUR

CelsiusSTAR

Dobór urządzenia w zależności od zapotrzebowania 
na wodę (przepływ) oraz temperatury (Δ t)

Najważniejsze korzyści:

– urządzenia mogą pracować w konfiguracji 
przewodów kominowych: B23, C43, C53, C83 
(dla CelsiusPUR dodatkowo: C13, C33, C93)

– panel ciekłokrystaliczny z podświetleniem

– sprawność 101% – darmowe ciepło

– zamknięta komora spalania – pełne bezpieczeństwo 
oraz niezależna praca od wielkości pomieszczenia

– niewielkie wymiary

– układy kaskadowe do 324 l/min c.w.u. bez strat ciepła 
na podgrzewanie i magazynowanie

– inteligentna współpraca z układami solarnymi 
(dogrzewanie wody)

– 3 lata gwarancji

Dane techniczne gazowych przepływowych podgrzewaczy wody CelsiusSTAR, CelsiusPUR

Typ urządzenia CelsiusStar CelsiusPur

Zakres regulacji mocy [kW] 6-42 6-47

Zakres regulacji temperatury ciepłej wody [°C] 38-60 38-60

Sprawność 87% 101%

Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm] 775 x 452 x 286 775 x 452 x 286

Podłączenie instalacji kominowej 80/80 80/80 lub 80/125
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Przegląd gazowych przepływowych podgrzewaczy wody marki Junkers

Typ
Ocena komfortu 

użytkowania urządzenia

Zastosowanie

prysznic x 1 wanna x 1 umywalka 
+ prysznic

prysznic + wanna 
+ umywalka

W11 ** +  

WRDP 11-2B ** +  

WRDP 14-2B ***  + + 

WRDP 18-2B ***    +

WRDP 11-2G **** +  

WRDP 14-2G ****  + + 

Celsius ****  + + 

Celsius Plus ****  + + 

CelsiusStar ****    

CelsiusPur ****    

Zastosowanie:  – możliwe       + – zalecane       – komfort

Ocena komfortu: ** – podwyższony

*** – wysoki

**** – bardzo wysoki

Przykładowe rozwiązania

Stołówka* Rozwiązanie Junkers Tradycyjny system

• Dzienne zużycie ciepłej wody: 2.000 l przy wymaganej temperaturze 

na wylocie 40°C

• Największe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 50 l/min. przez 20 min.

• Bez centralnego ogrzewania

2 x 27 l CelsiusPUR
(kondensacyjny) 

1 x kocioł 24 kW
1 x zasobnik 400 l

Rozwiązanie 
Junkers

Tradycyjny 
system

Oszczędność

Wymagana powierzchnia 1.5 m2 3.0 m2 -50.0 %

Zużycie energii 1.060 MJ 1.285 MJ -17.5%

Koszt instalacji 70% 100 -30%

Pensjonat (15 pokoi)* Rozwiązanie Junkers Tradycyjny system

• Dzienne zużycie ciepłej wody: 5.000 l przy wymaganej temperaturze 

na wylocie 40°C

• Największe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 80 l/min. przez 45 min.

• Z centralnym ogrzewaniem

4 x 27 l CelsiusPUR
(kondensacyjny) 
1 x kocioł kondensacyjny,
np. Cerapur Smart

1 x kocioł 100 kW
1 x zasobnik 1000 l

Rozwiązanie 
Junkers

Tradycyjny 
system

Oszczędność

Wymagana powierzchnia 3.2 m2 5.2 m2 -38,5 %

Zużycie energii 4.456 MJ 4.517 ML -1.4%

Koszt instalacji 88% 100% -12%

* Wszystkie dane mają charakter orientacyjny i nie stanowią danych rzeczywistych. Robert Bosch Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności 
za rzeczywiste zużycie i koszty.



Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki Junkers
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Infolinia 801 600 801*
Junkers Serwis 801 300 801*

www.junkers.pl
www.junkers-energieodnawialne.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com

* koszt połączenia wg stawek operatora

Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń.
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