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Bosch Termotechnika w Polsce wzmacnia utworzony w 2016 roku dział klimatyzacji i
rozbudowuje jego ofertę, wprowadzając nowe urządzenia do różnych typów pomieszczeń,
zróżnicowane także pod kątem możliwych miejsc ich montażu. Oprócz systemów dużej mocy
do budynków komercyjnych, Bosch oferuje obecnie również klimatyzację do mieszkań i domów
oraz niewielkich biur: 

  

      

    
    -  RAC: do mieszkań, niewielkich pomieszczeń biurowych i serwerowni – urządzenia
pokojowe, naścienne typu split w trzech modelach o mocy od 2,6 kW do 7,3 kW;    
    -  SCAC: do większych biur, domów, mieszkań, sklepów, aptek oraz serwerowni –
urządzenia komercyjne typu split kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-podstropowe i konsola
w zakresie mocy od 3,5 kW do 14,0 kW;    
    -  multisplit: do większych mieszkań, domów jednorodzinnych oraz biur z możliwością
podłączenia od jednej do pięciu jednostek wewnętrznych w zakresie mocy od 2,3 kW do 7,0 kW
do jednego agregatu w zakresie od 5,2 kW do 12,3 kW;    
    -  VRF: do budynków biurowych, hotelowych, magazynowych oraz użyteczności publicznej,
dostępne również w wersji z odzyskiem ciepła do 200 kW;   
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  Tomasz Myszkiewicz, AC Project Manager            – Celem Bosch Termotechnika jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają komfortową temperaturę w domach, obiektach komercyjnych i budynkach użyteczności publicznej. Uzupełnienie oferty o klimatyzację było więc naturalnym krokiem w rozwoju naszych kompetencji. Obecnie możemy zapewnić klientom indywidualnym i inwestorom kompleksowe systemy oraz szeroką gamę urządzeń do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń – mówi Krzysztof Ciemięga, Dyrektor Generalny Bosch Termotechnika w Polsce.            W celu wzmocnienia sprzedaży w sierpniu br. w siedzibie firmy Robert Bosch w Warszawieotwarto także nowe pomieszczenia prezentacyjno-szkoleniowe, w których instalatorzy ipartnerzy biznesowi mogą lepiej poznać ofertę działu klimatyzacji Bosch i odbyć szkoleniatechniczne z montażu i serwisu systemów.      

      Nowa sala szkoleniowa działu klimatyzacji jest częścią rozbudowanego i zmodernizowanegodotychczasowego Centrum Szkoleniowego, które oferuje uczestnikom jeszcze bardziejnowoczesną przestrzeń szkoleniową w kolorystyce podkreślającej zbliżenie marek Junkers iBosch. Nowe, zaprojektowane z dbałością o detal wnętrza to prawie 300 m2, w których znajdujesię nowoczesna sala wykładowa, dwie sale praktyczne z podłączonymi do instalacji wodnej igazowej urządzeniami Junkers-Bosch, strefa relaksu i część, w której wyeksponowanohistoryczne urządzenia marki Junkers.      
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      Szkolenia praktyczne prowadzone są przez wykwalifi kowanych i specjalnie przygotowanychTrenerów z wieloletnim doświadczeniem.      Fot. Bosch  
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