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Apkure

BUDERUS
Augstvērtīgi un efektīvi apkures risinājumi

Kontaktinformācija:
 
SIA „Robert Bosch”
Buderus siltumtehnikas nozare
Zeltiņu iela 131, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167

T (+371) 6 7807940      
E  buderus@buderus.lv 
W www.buderus.lv

Vairāk informācijas par uzņēmumu varat atrast apmeklējot mājas lapu www.buvlaukums.lv

Gāze un šķidrais kurināmais

Izvēloties Buderus gāzes vai šķidrā 
kurināmā apkures iekārtas variet būt 
droši, ka apkure būs pietiekama, par 
pieņemamu cenu un visērtākajā veidā. 
Buderus progresīvās kondensācijas tipa 
apkures iekārtas ievērojami ietaupīs 
enerģiju, tās ir klusas, viegli uzstādāmas 
nelielās telpās un tiek piegādātas pilnīgi 
nokomplektētā veidā, ļaujot ietaupīt laiku 
un naudu par uzstādīšanu.

Dabiska apkure ar malku un granulām

Koksnes kā kurināmā valdzinājums 
slēpjas ne vien tās radītajā siltumā, bet 
arī faktā, ka tā ir laba alternatīva naftai 
un gāzei un līdz ar to ir no krīzēm 
neatkarīgs kurināmais. Buderus cietā 
kurināmā katlos izmantotas 
vismodernākās tehnoloģijas, lai padarītu 
siltuma ražošanu pēc iespējas ekono-
misku un efektīvu, vienlaicīgi maksimāli 
saudzējot apkārtējo vidi.

Siltumsūkņi un solārās sistēmas

Daba ir lielisks enerģijas piegādātājs. Ar 
Buderus siltumsūkņiem, kas ir videi 
draudzīgi un ekspluatācijā nav atkarīgi 
no gāzes un šķidrā kurināmā, Jūs 
vienkārši nogādājiet šo uzglabāto 
enerģiju savās mājās – un praktiski par 
velti. Līdz pat 80% enerģijas Jums uz 
sava rēķina dāvina pati daba! 

Buderus solārā tehnika – tā ir kompe-
tence katrā detaļā. Ar Buderus solāro 
sistēmu palīdzību Jūs varat pievienoties 
neizsīkstošajam saules enerģijas avotam 
un vienmēr atrast piemērotu risinājumu 
gan jaunbūvei, gan rekonstrukcijai vai 
vēlākai apkures sistēmas 
paplašināšanai.

Ideāli risinājumi liela mēroga
projektiem

Buderus piedāvā nevainojamus 
risinājumus visaugstākajām 
profesionālajām prasībām un 
kompleksām apkures sistēmām. 
Iespējams izveidot sistēmas ar jaudu, 
kas pārsniedz 100 MW. Buderus apkures 
iekārtas un koģenerācijas stacijas ir 
izmantojamas siltumapgādes centros, 
kas nodrošina lokālās apkures sistēmas, 
municipālajos un sabiedriskajos objek-
tos.

Buderus piedāvā visplašāko sortimentu, kas sastāv no apkures katliem, tvaika un koģenerācijas 
iekārtām, regulēšanas sistēmām, karstā ūdens tvertnēm, radiatoriem, saules enerģijas sistēmām, 
siltumsūkņiem un apkures piederumiem, nodrošinot individuālu risinājumu iespēju praktiski jebkuram 
apkures tehniskajam uzdevumam.
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Lai iegūtu visefektīvākos rezultātus, 
apkures sistēma vienmēr ir jāvērtē kā 
vienots veselums, ko veido dažādi, viens 
otru papildinoši komponenti. Un tieši šajā 
apstāklī slēpjas Buderus spēks un 
priekšrocības.


