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Kotły parowe
Kotły wodne
Kotłownie przemysłowe

Oferta: Kotły i efektywność energetyczna. Plus pakiet korzyści
Szanowni Państwo
Efektywność energetyczna zawsze bezpośrednio wpływa na koszty. Jako wiodący światowy
producent kotłów parowych i wodnych chętnie podzielimy się z Państwem naszym bogatym
doświadczeniem.
Oferujemy Państwu bezpłatny bilans kotłowni.
Pomoc przy wyborze optymalnej koncepcji inwestycji. Ponadto przy zakupie urządzeń
gwarantujemy korzystne ceny. Oferowane przez nas rozwiązania wykonane są w technice
modułowej. Dużą zaletą jest uproszczony proces projektowania i szybki montaż oraz niskie koszty
eksploatacji. W naszym programie produkcji posiadamy kotły parowe o wydajności od 150 do
55.000 kg/h oraz kotły wodne o mocy od 350 do 38.000 kW.
Doskonałość tkwi w szczegółach. Kotły Bosch przeznaczone są dla wszystkich gałęzi przemysłu.
O wysokiej jakości naszych wyrobów świadczy nasza bogata lista referencyjna. Profesjonalny
serwis fabryczny gwarantuje korzystną eksploatację kotłów, bezpieczeństwo i spokój naszych
Klientów.
Pomagamy także w wyborze najkorzystniejszego sposobu finansowania inwestycji:
- Kredyty preferencyjne oraz leasing
- Uzyskanie środków z funduszy
- Wynajem kotłowni
Wybierając jedną z ww. form finansowania zakupu, uzyskają Państwo od początku do końca pomoc
naszych specjalistów.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.loos.pl
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W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
Życząc owocnej partnerskiej współpracy pozostaję

Z wyrazami szacunku

LOOS Centrum Sp. z o.o.
Bosch Group

Bernhard Morawietz
Członek Zarządu
022/ 561 9090
B.Morawietz@loos.pl

Dlaczego warto współpracować z firmą Bosch / Loos:








Doświadczenie w budowie kotłów parowych i wodnych od 1865 roku
Ponad 100.000 kotłów przemysłowych zainstalowanych na całym świecie
Oszczędność energii i wysoka wydajność
Efektywność energetyczna plus pakiet korzyści w eksploatacji
Najdłuższy okres bezawaryjnej eksploatacji
Serwis fabryczny na całym świecie
100% jakości “made by Bosch”

Kotły Bosch / Loos są najlepszą długotrwałą inwestycją!
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