
 

• 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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GRUPINSTEC  2010  S.L. 
 

PROMOCIÓ - 10º ANIVERSARI 
 

CALDERA  DE LLENYA + ACCESORIS + MUNTATGE 
 

 
LOGWIN Klassik 

• La LOGWIN Klassik és una caldera Austríaca 
de gasificació de llenya. 

• Una càrrega cada 24 hores. 

• Software de combustió Windhager amb 
càrrega d'inèrcia intel·ligent, amb possibilitat 
de comandar el sistema de calefacció. 

• Una caldera 100% fabricat a ÀUSTRIA amb 
tecnologia de al 2020 i tots els avanços de 
Windhager existents. 
 

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

• Dipòsit d'inèrcia, grup de càrrega d'inèrcia, 
vàlvula de descàrrega tèrmica, vas d'expansió 
de calefacció i grup de seguretat. 

• Calaix de cendres i regulador de tir. 

• Electrònica per a càrrega d'inèrcia 
intel·ligent. 

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

• Posada en marxa. 

 

LOGWIN KLASSIK 

• La LOGWIN KLASSIK es una caldera Austriaca 
de gasificación de leña. 

• Una carga cada 24 horas. 

• Sofware de combustión Windhager con carga 
de inercia inteligente, con posibilidad de 
comandar el sistema de calefacción. 

• Una caldera 100% fabricada en AUSTRIA con 
tecnología del 2020 y todos los avances de 
Windhager existentes. 

 

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

• Depósito de inercia, grupo de carga de 
inercia, válvula de descarga térmica, vaso de 
expansión de calefacción y grupo de 
seguridad. 

• Cajón de cenizas y regulador de tiro. 

• Electrónica para carga de inercia inteligente. 

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

• Puesta en marcha. 

 PREU PROMOCIÓ (IVA inclòs) / PRECIO PROMOCIÓN (IVA incluido): 
 

• CALDERA LOGWIN KLASSIK 10 KW, accessoris i muntatge bàsic   >  11.937,00 € 

• CALDERA LOGWIN KLASSIK 25 KW, accessoris i muntatge bàsic  >  12.095,00 € 

• CALDERA LOGWIN KLASSIK 30 KW, accessoris i muntatge bàsic   >  12.253,00 € 
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• Validesa de la promoció des del 1 d’Agost al 30 de Desembre fins a un màxim de 20 unitats.  

• Promoció únicament per Catalunya. 

     


