
• Validesa de la promoció des del 1 d’Agost al 30 de Desembre fins a un màxim de 20 unitats.  

• Promoció únicament per Catalunya. 
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PROMOCIÓ - 10º ANIVERSARI 

CALDERA  AUTOMÀTICA DE PELLET + ACCESORIS + MUNTATGE 
 
 

BIOWIN 2 
• Caldera completament automàtica amb 

tecnologia de l'2020. La neteja del cremador 
i intercanviadors és totalment automàtica. 

• El seu programari de combustió i modulació 
no necessita dipòsit d'inèrcia en la majoria 
dels casos, tampoc en instal·lacions de terra 
radiant. 

• Compactador de cendres, es buiden un cop a 
l'any. 
 
 

QUE INCLOU LA PROMOCIÓ? 
• La caldera en la seva potència. 

• Electrònica Windhager per a control de 2 
circuits de calefacció, 1 termòstat d'ambient i 
un regulador de tir. 

• Sitja de 4,4 tones per pellet. 

• Calaix de cendres i regulador de tiratge. 

• Muntatge bàsic (instal·lació i materials), 
imprescindible visita gratuïta per a verificar. 

• Posada en marxa. 

• Transport. 
 

BIOWIN 2 
• Caldera completamente automática con 

tecnología del 2020. La limpieza del 
quemador e intercambiadores es totalmente 
automática. 

• Su software de combustión y modulación no 
necesita depósito de inercia en la mayoría de 
los casos, tampoco en instalaciones de suelo 
radiante. 

• Compactador de cenizas, se vacían una vez al 
año. 

 

¿QUE INCLUYE LA PROMOCIÓN? 
• La caldera en su potencia. 

• Electrónica Windhager para control de 2 
circuitos de calefacción, 1 termostato de 
ambiente y un regulador de tiro. 

• Silo de 4,4 toneladas para pellet. 

• Cajón de cenizas y regulador de tiraje. 

• Montaje básico (instalación y materiales), 
imprescindible visita gratuita para verificar. 

• Puesta en marcha. 

• Transporte.

PREU PROMOCIÓ (IVA inclòs) / PRECIO PROMOCIÓN (IVA incluido): 
• CALDERA BIOWIN2 10 / 15 KW silo de 4,4 T, accessoris i muntatge bàsic  >  14.169,00 € 

• CALDERA BIOWIN2 21 / 26 KW silo de 4,4 T, accessoris i muntatge bàsic  >  14.331,00 € 

• CALDERA BIOWIN2 33 KW amb silo de 4,4 T, accessoris i muntatge bàsic  >  14.783,00 € 
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