
#experți în soluții de top. 
Alege Buderus.
Centrale termice cu condensare Buderus Logamax plus.
Eficiență ridicată, consum energetic redus, calitate germană.
Acum cu 5 ani garanție, termostat și kit de evacuare incluse.

Viitorul planetei albastre.
Începe cu noi.

Perioada promoției: 06.09. - 05.11.2021.  Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

Cadou

Kit evacuare gaze arse 

+ Termostat 

+ 5 ani garanție

Cod pachet 
Cod 

componente
Componenţă pachet

Preţ recomandat  
de vânzare  

(lei, fără TVA)

8731689706

7736901565 Centrală termică Logamax plus GB062, GB062-24KDH, 24/28 kW

Kit evacuare gaze arse, Ø60/100

Termostat wireless Honeywell DT92A1004

Cupon garanție extinsă 2 ani

2.900
7738112495

8731602483

8731602188

8731689667

7736900556 Centrală termică Logamax plus GB072, GB072-24K, 24/30 kW
Kit evacuare gaze arse, Ø60/100
Termostat wireless Honeywell DT92A1004
Nr.432 - Sifon evacuare condens D=25 mm
Cupon garanție extinsă 2 ani

3.520
7738112495
8731602483
7719000763
8731602188

8731689668

7736901606 Centrală termică Logamax plus GB172i, GB172i-30 K H, 

30/30 kW, negră

Kit evacuare gaze arse, Ø60/100

Termostat de cameră inteligent cu conexiune la internet,  
Logamatic TC100, negru

Cupon garanție extinsă 2 ani

5.074
7738112495

7736701399

8731602188

8731689669

7736901584 Centrală termică Logamax plus GB172i, GB172-30 iKW H, 
30/30 kW, albă
Kit evacuare gaze arse orizontal, Ø60/100
Termostat de cameră inteligent cu conexiune la internet,  
Logamatic TC100, negru
Cupon garanție extinsă 2 ani

5.074
7738112495

7736701399

8731602188

8731689670

7736901583 Centrală termică Logamax plus GB172i, GB172-35 iK H, 
35/35 kW, neagră
Kit evacuare gaze arse orizontal, Ø60/100
Termostat de cameră inteligent cu conexiune la internet, 
Logamatic TC100, negru

Cupon garanție extinsă 2 ani

6.247
7738112495

7736701399

8731602188

8731689671

7736901583 Centrală termică Logamax plus GB172i, GB172-35 iKW H, 
35/35 kW, albă
Kit evacuare gaze arse orizontal, Ø60/100
Termostat de cameră inteligent cu conexiune la internet, 
Logamatic TC100, negru

Cupon garanție extinsă 2 ani

6.247
7738112495

7736701399

8731602188

Logamax plus GB072
 Variantă economică

Logamax plus GB072 convinge printr-o eficiență energetică ridicată, având un consum 
redus, cu până la 30% mai mic comparativ cu echipamentele vechi. 

 Utilizare simplă
Ecranul de mari dimensiuni permit o interacțiune user-friendly cu echipamentul, pentru a 
oferi un grad ridicat de confort în utilizare.

 Design modern și compact
Dimensiunile reduse ale centralei permit instalarea acesteia în încăperi mici, iar designul 
elegant și modern asigură o integrare estetică cu restul mobilierului. 

Logamax plus GB172i

www.buderus.ro

 Eficiență energetică ridicată
Datorită tehnologiilor inovatoare ale centralei, beneficiați pe deplin de potențialul 
disponibil de economisire a energiei și creșteți nivelul de eficiență energetică până la 
clasa A. 

 Design unic
Designul inovator al centralei conţine sticlă Titanium Buderus rezistentă la zgârieturi şi 
uşor de curăţat, o inovaţie atât din punct de vedere tehnic, cât şi al impactului vizual. 

 Funcții smart
Logamax plus GB172i oferă o serie de funcții smart pentru un control facil și intuitiv al 
centralei și al necesarului de căldură. 

Logamax plus GB062
 Versatilitate

Raport de modulare ridicat de 1:8 și două versiuni disponibile: Combi pentru serviciul de 
preparare apă caldă menajeră și încălzire și Sistem pentru încălzire.

 Design compact
Centrală termică murală cu condensare, pe gaz, de dimensiuni reduse, ușor de 
încorporat și instalat, cu un design modern și atrăgător.

 Inovație
Centrala cu interfață EMS este echipată cu un panou de comandă intuitiv, cu afișaj LCD 
și dispune de cel mai bun transfer termic cunoscut datorită schimbătorului de căldură 
principal din aliaj Al-Si-Mg. 

5 ANI 
GARANȚIE

5 ANI 
GARANȚIE

5 ANI 
GARANȚIE


