
Logano plus GB125

Heating systems
with a future.

Betrouwbare vloerstaande stookolieketel.



Bewezen efficiëntie op maat van 
elke woning.

Uitzonderlijke levensduur. 
De condenserende stookolieketel Logano plus GB125 heeft het beste gietijzeren verwarmingslichaam op de markt. 
Een betrouwbare technologie die al 1 500 000 keer werd geïnstalleerd. Dankzij de geïntegreerde warmtewisselaar uit 
inox, heeft deze ketel een excellente levensduur. De warmtewisselaar recupereert de latente warmte in de rookgassen 
om de energiekosten te drukken. De Logano plus GB125 zit al meer dan 15 jaar in het gamma en staat bekend om zijn 
uitmuntende prijs-kwaliteitsverhouding.

Verwarm zoals u wenst.
Buderus besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid. Dankzij de regelaar Logamatic RC310, beschikbaar in 
wit of zwart, kunt u een persoonlijk verwarmingsprogramma instellen dat perfect aangepast is aan uw gewoontes. Zo 
bespaart u nog meer energie. Het overzichtelijke display geeft u informatie over de werking, de regeling en de status van 
uw verwarmingssysteem.

Betrouwbaar warmwatercomfort.
U kunt de Logano plus GB125 combineren met een onderstaande Logalux boiler van 160 tot 300 liter of met een 
naaststaande boiler verkrijgbaar in types van 160 tot 400 liter. Dankzij de robuuste Logalux boilers met gepatenteerd 
thermoglazuur kunt u altijd genieten van warm water, wat uw behoeften ook zijn.

Logano plus GB125 18 22 30 35 49 60

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie- efficiëntieklasse A++ → G

Seizoensafhankelijk verwarmingsenergierendement Ꞃs (%) 90

Nominaal warmtevermogen bij 80/60 °C (kW) 18 22 29 35 47 58

Geluidsvermogensniveau in binnenruimten (dB (A)) 57 58 58 59 62 68

Afmetingen H x B x D (mm)
917 x 600 x 

835
917 x 600 x 

835
917 x 600 x 

955
917 x 600 x 

1075
917 x 600 x 

1195
917 x 600 x 

1315

Richtprijs exclusief btw (in €) 4283,00 4345,00 4438,00 4519,00 5129,00 6782,00

Logano plus 
GB125

MyDevice applicatie

Logamatic RC310Logalux LT160/1
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