Éa
tranquilidade
que sente
quando
instala um
sistema
Buderus.
É a segurança de estar a
recomendar aos seus
clientes um produto
eficiente e duradouro.
É sentir o apoio de uma
marca líder em sistemas de

Bosch Termotecnologia, S.A.
Av. Infante D. Henrique
Lote 2E - 3E
1800-220 Lisboa
Telefone: (00351) 21 8500 300
Fax: (00351) 21 8500 170
Mail: info.buderus@pt.bosch.com

O que é a
Experiência Azul?
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aquecimento que pertence
ao Grupo Bosch.
O calor é o nosso elemento

Tradição
Há mais de 275 anos que a Buderus proporciona
conforto e calor em lares e edifícios de todo o
mundo. Em Portugal a qualidade e a excelência

A Experiência Azul é Buderus
E agora pode senti-la muito perto de si

contam já com 15 anos de experiência. O calor é
azul por tradição.
Confiabilidade
Na Buderus sabemos que a qualidade duradoura
cria confiança na marca. Assim, todos os nossos
produtos são fabricados com o único objetivo de
alcançar a excelência, para que possa transmiti-la
e oferecê-la aos seus clientes. Os profissionais da
Buderus estão à sua disposição para lhe oferecer
todo o apoio que necessite, do projeto ao serviço
pós-venda, passando pela formação e pelo
aconselhamento técnico.
Eficiência energética
Na Buderus concebemos sistemas de
aquecimento e água quente com o objetivo de
proporcionar o máximo conforto. A energia é

Sinta a experiência azul, utilizando o seu saco de calor.
Dobre a peça de metal e rapidamente começará a sentir
calor.
Este saco foi concebido para proporcionar um calor
relaxante que alivia as dores musculares e articulares.
Além disso, é reutilizável, basta colocá-lo em água
quente e pode ser utilizado futuramente.

Líder mundial em aquecimento, a Buderus, marca pertencente ao
Grupo Bosch, oferece inúmeras soluções para a utilização eficiente e
rentável das energias: caldeiras de condensação e de baixa
temperatura, de média e grande potência, coletores solares térmicos e
os tubos de vácuo Logasol, equipamentos autónomos de geração de
calor Logablok, bombas de calor Logatherm.

Conheça a gama completa de produtos Buderus
acedendo a www.buderus.pt

utilizada apenas para gerar calor. Seguindo as
premissas do Grupo Bosch, a Buderus contribui
para melhorar o aproveitamento das energias
disponíveis e para reduzir as emissões de CO2,
promovendo a proteção do meio ambiente.

21 850 00 99

Contacte-nos através do telefone
ou visite-nos em www.aexperienciaazul.pt e estreite
a sua relação com a Buderus.

