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Nov veter pri peletih

BioWIN
Kotli na pelete za centralno ogrevanje
z močjo od 2,9 do 25,9 kW.
Kaskadne povezave celo do 78 kW.
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VAS LAHALI VESTE, KAKO GREJE?
KO OGENJ ŠE BOLJ
NOSTI ...
Z VETROM PRIHOD

Iz ogrevanja sedaj veje
drugačen veter:

Veter, na katerega
lahko računamo
tudi v prihodnosti
Že 90 let je ime Windhager neločljivo povezan z visoko kakovostno tehnologijo kotlov za ogrevanje „Made in austria“. na njej temelji bogastvo
izkušenj, s pomočjo katerih razvijamo vedno boljše rešitve za ogrevanje.
Zelo dobro namreč poznamo izziv prihodnosti, ki se glasi: optimalna izraba razpoložljivih virov. Bolj varčna kot je poraba, nižji so finančni stroški
in manjše so obremenitve okolja.
Windhager je vizionarsko podjetje z bogato tradicijo, ki vam ponuja
učinkovite rešitve za prihodnost tako na področju vseh goriv kot tudi
sončne tehnologije. Windhager tudi pri ogrevanju na pelete vsak dan
znova skrbi, da iz njih veje vedno svež veter najnovejše tehnologije. Ta
danes s peletami na varčen in okolju prijazen način ogreva že več kot
40.000 kupcev naprav Windhager po vsej evropi.

Odlična kakovost „Made in Austria“
Windhager je s svojimi inovativnimi rešitvami, ki so
za uporabnika še posebej varne in varčne, prispeval
odločilni delež k bliskovitemu razvoju tovrstne tehnologije ogrevanja v zadnjih letih. To dokazujejo tudi številna
prejeta priznanja:
2003: „Raziskovanje je pot do uspeha“
za kotel na pelete PMX
2004: nagrada za inovacijo v salzburškem gospodarstvu
za popolnoma avtomatski sistem dovajanja pelet
2005: nagrada za inovacijo v salzburškem gospodarstvu
za kotel na pelete BioWIn
2006: „energijski genij“ avstrijskega ministrstva za
okolje za kamin na pelete FireWIn
2006: nagrada za inovacijo v salzburškem gospodarstvu
za kamin na pelete FireWIn
2008: Mednarodni znak za okolje „Modri angel“ za kotla na
pelete BioWIn in FireWIn
2009: avstrijski znak za okolje za kotla na pelete BioWIn
in FireWIn
2010: „Modri angel“ in avstrijski znak za okolje za kotel
na pelete VarioWIn
2010: nominacija za državno nagrado za energetiko
in okoljsko inženirstvo v kategoriji raziskav in
inovacij za VarioWIn
2010: „energijski genij“ avstrijskega ministrstva za
okolje za VarioWIn

3

Nov
veter
4

BioWIN

Zanesljiva toplota in udobje
Ogrevanje na pelete je v zelo kratkem času postalo eno izmed najbolj priljubljenih in razširjenih načinov
pridobivanja toplote. nič čudnega, saj peleti ne zagotavljajo zgolj zelo gospodarnega, temveč zahvaljujoč
najsodobnejši tehnologiji tudi enega najudobnejših načinov ogrevanj. Kako udobno, varčno in okolju prijazno je
lahko ogrevanje na pelete, vam sedaj pri Windhagerju dokazujemo tudi s tehnologijo BioWIn.

BioWIN – vse prednosti na enem mestu:
NePReMAgLJIV V UdOBJU
•

Inovativno avtomatsko čiščenje kurilnih površin in
odstranjevanje pepela skrbi za učinkovito porabo
pelet (BioWIn exklusiv).

•

Zaradi velike vgrajene posode za pepel (BioWIn
exklusiv) kotla več mesecev ni potrebno čistiti (le
pribl. 1 do 3-krat na ogrevalno sezono).

•

Patentiran, fleksibilen sistem dovajanja s
3 odvzemnimi sondami skrbi za popolnoma
avtomatsko dovajanje pelet.

IZJeMNO VARČeN
•

Masiven, izjemno dolgotrajen gorilnik iz legiranega
jekla skrbi za majhno porabo pelet in visok izkoristek.

•

Zelo nizka in kompaktna izvedba omogoča postavitev
tudi v majhnih kurilnicah.

•

Izpolnjuje vse zahteve o izpustih emisij.

VAReN IN ZANeSLJIV
•

Tisočkrat preverjena in že večkrat nagrejena
tehnologija ogrevanja na pelete zagotavlja visoko
operativno zanesljivost.

•

Odlično ga je mogoče kombinirati z drugimi viri
ogrevanja, npr. s solarnimi napravami.

•

Varno dovajanje pelet s patentiranim, pnevmatskim
sistemom dovajanja s tremi med seboj neodvisnimi
odvzemnimi sondami.

•

Visoko zanesljivost potrjuje garancija do 5 let.
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Visok le 1,75 m!
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Nizka višina

Kompakten kotel BioWIn se lahko postavi tudi v najmanjšo kurilnico. Če
dostop ovirajo ozke in strme stopnice, lahko kotel dostavimo po manjših in
lažje nosljivih delih.
Prednosti za vas:
• Možna postavitev tudi v zelo nizkih kurilnicah.
• Z zgolj 0,75 m2 postavitvene površine zavzame zelo malo prostora.
• Preprosta in varna dostava na mesto postavitve.
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Popolnoma avtomatski, patentiran sistem s tremi
odvzemnimi sondami dovaja pelete v skladu s potrebami.

3

Popolnoma avtomatsko čiščenje

„Vklopiti in izklopiti“. Ko BioWIn enkrat vklopite, ste svoje opravili, saj za vse
drugo poskrbijo inovativni avtomatski sistemi.
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Prednosti za vas:
• Popolnoma avtomatsko odstranjevanje pepela iz gorilnega dela kotla
skrbi za čistočo kotla.
• Popolnoma avtomatsko čiščenje kurilnih površin skrbi za konstantno
visok izkoristek (BioWIn exklusiv).
• Popolnoma avtomatsko odstranjevanje pepela skrbi za daljše intervale
oskrbovanja (BioWIn exklusiv).
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Velik zalogovnik za pribl. 150 kg pelet omogoča dolgotrajno obratovanje brez prekinitev.
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Jasen pregled nad obratovanjem - InfoWIN

neposredno na kotel je nameščena sodobna upravljalna enota InfoWIn, ki
vam s čitljivimi in jasnimi sporočili poroča o obratovanju kotla. Vse potrebne
podatke prikličete s preprostim pritiskom na gumb.
Prednost za vas:
• Preprosto in pregledno upravljanje.
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Natančno krmiljenje obratovanja kotla z brezstopenjsko
reguliranim ventilatorjem vleka dimnih plinov.

Prepričljiv v
vseh detajlih
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Moduliran gorilnik iz legiranega jekla

neštetokrat preverjena tehnologija gorilnika skrbi za
najbolj učinkovito izgorevanje in to tudi v območjih
manjših moči.
Prednosti za vas:
• Manjša poraba pelet in trajno visok izkoristek.
• Manj pepela in dolgi intervali oskrbovanja.
• Zalogovnik vode ni potreben.
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dolgotrajna in na obrabo neobčutljiva termosonda za skrbi za natančno uravnavanje
izgorevanja s Termocontrol nadzorom.
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Udobje po meri
Glede na vaše želje po udobju lahko izbirate med 3 razredi udobja: exklusiv, Premium ali Klassik. Vsak izmed teh
razredov je na voljo v 4 različicah moči (10, 15, 21 in 26 kW) in z dvema načinoma uravnavanja (ReG in MeSPLUS). S
24 različnimi kotli se BioWIn v vseh pogledih prilagaja vašim osebnim zahtevam.

exklusiv

Premium

Klassik

1 do 3-krat na leto

≤ 2 meseca

≤ 7 dni

avtomatsko

ročno

ročno

Odstranjevanje pepela

avtomatsko

brez

brez

Dovajanje pelet

avtomatsko

avtomatsko

ročno

Intervali oskrbovanja*
Čiščenje kurilnih površin

*Dejanski intervali oskrbovanja so odvisni od načina obratovanja in vrste uporabljenih pelet. Več o tem lahko preberete v navodilih za uporabo.

Najboljše upravljanje
MeSPLUS (Modularni energetski sistem)
MeSPLUS poskrbi za celovito toplotno upravljanje ogrevalne naprave. Upravlja in optimalizira segrevanje ter porazdeljuje toploto. njegova modularna zgradba omogoča
povezovanje ogrevalne naprave z drugimi sistemi.

MeSPLUS
upravljalna enota
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MeSPLUS
daljinski upravljal

REG standardno upravljanje
Standardni upravljalnik ReG skrbi za udobno
upravljanje ogrevanja in oskrbo s toplo sanitarno vodo.
ni ga mogoče nadaljnje povezovati ali širiti na dodatne
ogrevalne krogotoke.

Analogna Reg
upravljalna enota

digitalni Reg
upravljalna enota

BioWIN kaskada (6,1–78 kW)
Ogrevanje večjih objektov, kot so npr. večstanovanjske hiše, hoteli ali javne zgradbe, je za upravljalce vedno velik
izziv. Po eni strani je potrebno zagotoviti varno in nemoteno delovanje ogrevalnega sistema, po drugi strani pa je
treba čim bolj učinkovito zadostiti zelo različnim toplotnim potrebam. Zato mora biti upravljanje ogrevanja še bolj
preprosto in udobno. Prav to vam omogoča Windhager s svojo kaskadno povezavo BioWIn.

BioWIN kaskadne povezave so v primerjavi z velikimi sistemi
naprav na vseh področjih v veliki prednosti.
 edinstvena gospodarnost!
Poleti, ko se toplota porablja zgolj za toplo vodo, potrebujemo le del celotnega ogrevanja. In tega brez težav
priskrbi že en sam BioWIn. Ostali kotli preprosto ostanejo hladni – s tem se vaši stroški za obratovanje vašega
ogrevalnega sistema zelo zmanjšajo!
 Nemoteno delovanje!
Povezava dveh ali treh kotlov na pelete zagotovlja dolgotrajno in varno delovanje. Če eden izmed kotlov izpade, drugi skrbi za nemoteno oskrbo s
toploto. Zaradi tega lahko tudi vzdrževalna dela izvajamo, brez da bi
bila pri tem motena oskrba z ogrevanjem. Poleg tega je prednost te
naprave tudi njena dolga življenjska doba, saj je obraba materiala pri posameznih kaskadnih kotlih bistveno manjša kot
pri enem velikem kotlu.
 Izjemno udobje!
BioWIn kaskada vam zagotavlja
popolno udobje centralnega
ogrevanja s peleti. Ker je
tako odstranjevanje pepela,
čiščenje kurilnih površin,
kot tudi dovajanje pelet
popolnoma avtomatsko, je
upravljanje takšne naprave
otroško lahko.
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Olje stran, pelete k nam!
Fosilnih goriv je vedno manj in že danes postaja ogrevanje z njimi vse dražje. Posledično tudi cene energij vedno
bolj naraščajo, zato so peleti odlična rešitev za nastalo situacijo. Majhnih lesenih stiskancev za domače gorivo je
namreč več kot dovolj, njihova vrednost in cena pa sta že precej let zelo stabilni. Poleg tega s svojim CO2 nevtralnim izgorevanjem pomembno prispevajo k varovanju okolja. Obstaja torej veliko zelo tehtnih razlogov, da se
odločite za ogrevanje na pelete.

Sprememba je zelo preprosta.
Olje stran, pelete k nam! Tako preprosto, kot zveni ta slogan, je tudi dejanska
sprememba v praksi. Že obstoječe komponente ogrevanja (npr. radiatorji, črpalke
itd.) lahko v večini primerov ostanejo takšni, kot so. Izvesti je potrebno le nekaj
manjših posegov:
 Vgradnja/montaža
Običajno postavitev kotla za ogrevanje predstavlja kar velik izziv, še zlasti
v primerih, ko do kurilnice vodijo ozke in strme stopnice. Pri BioWIn kotlih
pa ta težava odpade, saj so kotli razdeljeni na dva dela, ki
omogočata zelo preprost prenos do kurilnice.
 Skladišče
Že obstoječ prostor, v katerem se je nahajal rezervoar
za olje, je običajno dovolj velik, da ga lahko preprosto
preuredimo v skladišče za pelete.
 dimnik
Za izgorevanje pelet so primerni le dimniki, ki niso
občutljivi na vlago - njihovo primernost morajo
oceniti strokovnjaki.
 Subvencije
Prehod ogrevanja s fosilnih goriv (olje, plin, premog …) na obnovljive vire energije, kot so peleti,
spodbujajo tako lokalne kot državne oblasti. Vsi
kotli serije BioWIn so subvencionirani s strani
eko Sklada.
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BioWIN kaskada (6,1–78 kW)
V zgolj treh dneh je vse pripravljeno

Začnemo s preureditvijo prostora z
rezervorajem za olje v skladišče za pelete. Rezervoar popolnoma izpraznemo,
očistimo in razplinimo, nato ga razrežemo
in odstranimo. Še isti dan začnemo s
pripravami na preureditev prostora za
skladiščenje pelet.

Inštalater odstrani star kotel za ogrevanje ter zamenja nekatere ventile, dele
upravljanja s kotlom, stare črpalke in
cevi.

1. dAN – Pa začnimo!

Kot vsi sodobni kotli za ogrevanje mora
biti tudi kotel na pelete povezan z dimnikom, ki ni občutljiv na vlago. Če je
potrebno, lahko dimnik zelo hitro primerno preuredimo.

2. dAN – delamo naprej!

Sledi montaža, čiščenje in zazidava dimnika
iz legiranega jekla. namesti se hidravlika
in vgradi se nov, za ogrevanje pripravljen
kotel.

Za dovajanje pelet iz skladišča do kotla
namestimo cevni sistem, h kateremu
spada tudi podpornik za polnjenje s peletami.

nazadnje priključimo krogotok ogrevanja
in sistem dovajanja pelet.

3. dAN – Prihodnost je tu!

Delo je v grobem končano. Zdaj je potrebno
poskrbeti le še za vse električne priključke.
Sledi preizkus delovanja in centralno ogrevanje na pelete je pripravljeno za obratovanje.

Skladišče napolnimo s peletami, nato
kotel prvič poženemo – in to v manj kot
72 urah.

Vložen trud se resnično izplača, saj nov
sistem pomeni varnost ogrevanja še za
naslednja desetletja.
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Vsestransko prilagodljiv
Bi želeli BioWIn povezati s solarno napravo? načrtujete, da boste vaš ogrevalni sistem še razširili? nič
lažjega! BioWIn je namreč idealen tako za obratovanje v enem ali večkrožnem sistemu, za talno gretje in/
ali za radiatorje kot tudi za povezovanje z drugimi ogrevalnimi napravami. Kot vse Windhagerjeve rešitve
ogrevanja je namreč tudi BioWIn zelo primeren za skupno uporabo. S tem pri montaži privarčujete tako
čas kot denar.
Poleg tega pri podjetju Windhager dobite vse za ogrevanje na enem mestu. Windhager ponuja rešitve in
komponente za vsa goriva in odgovarja na prav vse zahteve. Z nami tako ne pridobite zgolj partnerja pri
ogrevanju, temveč tudi gotovost, da bodo vse povezave odlično delovale.

MeSPLUS
Krmilni modul
SolarWIN
Solarni sistemi

BioWIN
Kotel na pelete

Regulacijski
črpalčni sklop
easyWIN
Kotel na polena
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AccuWIN Solar
Hranilnik vode z vgrajeno enoto
za pripravo tople sanitarne vode

Toplota po meri
BioWIN

Pogled od spredaj

Pogled od zgoraj

Le pri izvedbah Klassik/
Premium
2) Le pri izvedbah Premium/
exklusiv
3) najmanjša razdalja se lahko po
dogovoru zmanjša za maks.50 mm
1)

Vse mere so v mm.

Tehnični podatki BioWIN
Tip
nominalna tolotna moč
Prostornina zalogovnika pelet
Mere Š x G x V
Premer priključka za dimnik
Poraba elekt. moči - nominalna obremenitev
Poraba elektr. moči - delna obremenitev

BioWIN 100
2,9 – 9,9
150,8

kW
kg
mm
mm
W
W

130
46
27

BioWIN 150
BioWIN 210
4,4 – 15,0
6,1 – 21,0
150,8
150,8
1.200 x 790 x 1.610
130
130
58
100
32
40

BioWIN 260
7,5 – 25,9
150,8
130
110
47

BioWIN kaskada (BWe390/520)
Pogled od zgoraj
* Vsak posamezen BioWIn mora imeti z ene strani
omogočen 500 mm dostop (levo ali desno). Če je
dostop omogočen, se lahko razdalja na drugi strani
zmanjša na 150 mm.
** Če je omogočen dostop v širini 500 mm, se lahko
razdalja zmanjša na 50 mm.
Vse mere so v mm.

Tehnični podatki BioWIN kaskada
Izvedba
nominalna toplotna moč
Sestava

kW

POMeMBnO: Potrebno je spoštovati določila načrta!

BioWIN 390
6,1 – 42,0
2 BioWIn exklusiv 210

BioWIN 520
7,5 – 51,8
2 BioWIn exklusiv 260

BioWIN 780
7,5 – 77,7
3 BioWIn exklusiv 260
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Optimalno
skladiščenje pelet
Popolnoma avtomatsko dovajanje pelet
Za preskrbo s peleti vam Windhager ponuja avtomatski, širom evrope patentiran sistem dovajanja, sestavljen iz
preklopne enote in treh odvzemnih sond, ki pelete pazljivo sesajo s pomočjo zračnega toka.

Avtomatska preklopna enota
Odvzemna sonda 1

Odvzemna sonda 3

nagrada za inovacijo
v salzburškem gospodarstvu 2004

Odvzemna sonda 2

Prednosti tega edinstvenega sistema:
 3 ločena odvzemna mesta (sesalne sonde) v skladišču omogočajo optimalno zanesljivost obratovanja.
 Skladiščni prostor ni odvisen od prostora kurilnice.
 Sistem ne potrebuje vzdrževanja.
 Skladišče ne potrebuje nobenih premičnih delov niti električnih priključkov.
 Popolnoma avtomatski nadzor s funkcijama "čiščenja" in "preklapljanja".
To edinstveno tehnologijo je mogoče uporabiti v zelo različnih skladiščih.

Skladišče pelet

Rezervoar iz jek

Rezervoar iz platna

Simbolična fotografija
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Podzemni rezervoar

Najprimernejša velikost
Skladišče naj bo tako veliko, da je vanj mogoče vložiti zalogo goriva za eno leto. Količina goriva je odvisna od
potreb po toploti. Pri tem velja naslednje pravilo:
potrebe po toploti v kW x faktor 0,9 m3/kW = prostornina skladišča v m3 (vključno s praznim prostorom)
1. Primer

2. Primer

enostanovanjska hiša s potrebami po

Dvostanovanjska hiša s potrebami po
toplotni moči 26 kW:

toplotni moči 15 kW:
15 kW x 0,9 m3/kW = 13,5 m3 prostornina skladišča
To ustreza prostoru z merami
ca. 2 x 3 m tlorisne površine in 2,25 m višine.

26 kW x 0,9 m3/kW = 23,4 m3 prostornina skladišča
To bi denimo lahko bil prostor z merami
ca. 2,6 x 4 m tlorisne površine in 2,25 m višine.

Polnjenje (kov.
cev)
Povratni tok
zraka (kov. cev)

Poševna tla (ca. 40° ± 5°)
za boljše praznjenje.
Površina po možnosti
gladka (npr. laminat).

Uporabna prostornina
= ca. 2/3 prostora

Prazen prostor

Višina prostora ca. 2,5 m

min. 20 cm

Zračni prostor

Polž za dovod in
odvod pelet

Sesalna sonda

Prerez skladišča - pogled od
spredaj
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Optimalno
skladišče pelet
Idealno skladišče
 Suho
Vlaga povzroči napihnjenost pelet, zato je treba poskrbeti, da je prostor suh.
 Zatesnjeno in masivno
Stene in strop morajo biti protipožarno zaščiteni.
 Brez električnih priključkov
ne sme biti električnih napeljav in varnostnih omaric na prostem.
Vse potrebne električne inštalacije morajo biti zavarovane pred vžigom.
 Brez vodnih napeljav
Tako se izognemo nastajanju kondenzata in nevarnosti, da bi počile cevi.
 Zapora vrat
Da se peleti ne bi stisnili k vratom, so z notranje strani vrat nameščene lesene deske, ki pa ne smejo biti
nameščene čisto do stropa, zato da se lahko odstranjujejo ena po ena.
 Protipožarna vrata
Vrata (oz. odprtina za dostop) v skladišče morajo biti zatesnjena, morajo se odpirati navzven in morajo služiti
kot protipožarna vrata.

Cevi za polnjenje in
povratni tok zraka

3 odvzemne sonde
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Poševna postavitev za popolno
izpraznjenje

Avtomatska preklopna enota

Skladišče za večje količine
(BioWIN kaskada)
Za obratovanje kaskadne izvedbe je potrebna
večja količina pelet, kar pomeni tudi večje
skladišče. Tudi tukaj se pokažejo prednosti Windhagerjevega izvrstnega
pnevmatskegaa sistema dovajanja. Večje število fleksibilnih
sesalnih sond omogoča različne
oblike skladiščenja. To pomeni, da lahko v vsakem primeru
odvzemna mesta namestite
tako, da boste dosegli optimalno
izpraznitev zalog.

Povratni tok zraka

Cevi za polnjenje

Primer:
Skladišče brez poševne
postavitve s 6 odvzemnimi sondami

Primer:
Skladišče s poševno
postavitvijo in 6
odvzemnimi sondami

Primer:
Skladišče s poševno
postavitvijo in 6
odvzemnimi sondami
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Alternativni skladiščni
prostori za pelete
Jeklen rezervoar

Pri prenavljanju starih hiš pogosto naletimo na zelo neprijetno oviro – vlažne kletne stene! V teh primerih je idealno uporabiti rezervoar za pelete iz pocinkane jeklene pločevine, saj zagotavlja 100-odstotno suho skladiščenje pelet. Prostostoječ
rezervoar iz jeklene pločevine je primeren za vse prostore.
Glede na sestavne module je na voljo 18 različnih velikosti:
9 osnovnih ploskev (gl. spodnje skice) x 2 višini (1,9 m ali 2,2 m). Ta raznovrstnost
velikosti omogoča optimalno izrabo danega skladiščnega prostora (za ca. 2 –10 t
pelet):

Prostornina*
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Prostornina*
*Navedene količine so odvisne od specifične mase pelet in napolnjenosti rezervoarja.

Pogled od zgoraj

Rezervoar iz platna

Na voljo so naslednje velikosti:
Pelete lahko skladiščimo tudi v
protistatičnem mrežnem rezervoarju, ki je
nameščen na robustno jekleno ogrodje.

Dolžina x širina
1,7 x 1,7 m
2,1 x 2,1 m
2,5 x 2,5 m
2,9 x 2,9 m
1,7 x 2,9 m
2,1 x 2,9 m

Višina
1,8 – 2,5 m
1,8 – 2,5 m
1,8 – 2,5 m
1,9 – 2,5 m
1,9 – 2,5 m
1,9 – 2,5 m

Višina*
ca. 2 ,1– 3,2 to
ca. 2,8– 4,7 to
ca. 4,2– 6,7 to
ca. 6,0– 9,0 to
ca. 3,6– 5,4 to
ca. 3,8– 6,1 to

*Navedene količine so odvisne od specifične mase in napolnjenosti rezervoarja.

Podzemni rezervoar
Če v hiši nimamo prostora za skladišče, lahko pelete
hranimo tudi v rezervoarju iz umetne mase.
Rezervoar iz umetne mase vam priskrbijo naša partnerska podjetja!
Več informacij dobite na windhager.com
ali pri vašem prodajalcu.
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Avstrija
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen bei Salzburg
T. +43 (0) 62 12/23 41-0
F. +43 (0) 62 12/42 28
info@at.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39
A-1230 Wien
Windhager Zentralheizung GmbH
Tiroler Straße 25
A-6424 Silz
Nemčija
Windhager Zentralheizung GmbH
Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg
T. +49 (0) 82 71/80 56-0
F. +49 (0) 82 71/80 56-30
info@de.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße 2
D-04509 Delitzsch bei Leipzig
Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18
D-49143 Bissendorf

WindhagerJEVO NAČELO
Strokovni nasveti naših pooblaščenih PARTNERJEV
Windhagerjevi izdelki so vam na voljo pri naših pooblaščenih PARTNERJIH.
Ti strokovnjaki na področju ogrevanja profesionalno sodelujejo s podjetjem
Windhager in delajo v dobro naših strank.
Mreža profesionalnih pooblaščenih servisov
Naša široka mreža pooblaščenih servisov s svojimi najsposobnejšimi strokovnjaki na
področju ogrevanja dan za dnem zagotavlja hitro in učinkovito reševanje vseh
morebitnih nastalih težav.
Edinstvene garancije
Z do 5-letnimi garancijami (pod garancijskimi pogoji) vam zagotavljamo največjo
varnost vaše naložbe. Ta oblika garancije zajema tako material (z izjemo obrabljenih
delov) kot tudi potne stroške in plačilo dela servisne službe. Poleg tega vam še 15
let po nakupu zagotavljamo dobavo rezervnih delov.
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Vaš pooblaščeni partner:

0512 036332 /00

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2
CH-3114 Wichtrach
Francija
Windhager Chauffage Central
France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch
Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim
T. +33 (0)3 88 81 82 17
F. +33 (0)3 88 95 81 85
info@fr.windhager.com
Italija
Windhager Italia S.R.L.
Via Ungheresca sud
I-31010 Mareno di Piave (TV)
T. +39/04 38/49 91 43
F. +39/04 38/49 78 84
info@windhager.it
Velika Britanija
Windhager UK
4, Glenmore Business Park, Vincients Road
Bumpers Farm Industrial Estate, Chippenham
Wiltshire SN14 6BB
T. +44/12 49/44 66 16
F. +44/12 49/65 35 74
info@windhager.co.uk
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Švica
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern
T. +41 (0) 41/469 469-0
F. +41 (0) 41/469 469-9
info@ch.windhager.com

VETO Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana – Črnuče
T +386 (0)1 580 91 00, F +386 (0)1 580 91 24
info@veto.si, www.veto.si

