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широката гама електрически бойлери Gorenje могат да 

задоволят всяка нужда. Уреди с метален или пластмасов 

профил, с различни обеми и начин на монтаж позволяват 

да направите правилния избор за вашите нужди. на първо 

място са бойлерите с малък обем, които са перфектни 

за кухнята, банята, стаята за гости или други подобни 

помещения. До тях се нареждат тези със среден обем 

от 30 до 200 л, които, въпреки капацитета си, също са 

идеални за монтаж в малки пространства. Освен всичко 

това, електрическите бойлери Gorenje са с изключителна 

ефективност и надеждност, и са старателно тествани. 

създадени да подобрят живота на всяко семейство.  

Освен че предоставя отлична защита от корозия на 

емайлирания водосъдържател, новият по-голям магнезиев 

анод намалява натрупването на варовик и е с улеснена 

поддръжка. той също така гарантира цялостна по-безопасна 

работа на бойлера. 

Нов 
магнезиев 
анод

Индиректен  
сух нагревател

електрическите нагреватели с емайлирана антикорозионна 

защита, разположени в тръби от специална стомана, 

осигуряват дълъг срок на годност, тъй като нямат пряк 

контакт с водата.   

Нов по-голям магнезиев анод  
за защита от корозия Индиректен сух нагревател

НезамеНимото 
удобство На 
горещата вода  
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електрическият нагревател с медно покритие е в пряк 

контакт с водата и осигурява оптимална защита от 

корозия и дълъг живот. 

висококачественото и чисто емайлирано покритие и 

големият магнезиев анод осигуряват устойчивост дори 

и в най-трудните условия на работа, без никакви вредни 

добавки във водата. 

Утвърдената надеждност на бойлерите Gorenje се 

подсигурява с непрестанен контрол на качеството, 

включващ:

• 100% тест на налягането 

• 100% тест на антикорозионната защита 

• 100% тест за протичане 

• 100% тест за безопасност на електрическата система 

• 100% функционален тест

Бойлерите са съобразени с регулациите и изискванията 

във всички страни, където се предлагат, и покриват дори 

най-взискателните от тях.

Директен нагревател Двойна защита от корозия 

Старателно тествани 

Освен новия и усъвършенстван електрически регулатор 

с чувствителен на допир LCD, бойлерите OGB SMART 

изпъкват и с най-висок клас технически решения за 

нагревателните си елементи. серията бойлери OGB 

SMART разполага и с функцията запис/мониторинг 

на употреба. в период от 7 дни бойлерът запаметява 

в кои часове на деня потребителят ползва най-голямо 

количество гореща вода или по кое време консумацията 

е най-голяма.

Усъвършенствани  
SMART функции

По-плътното метално покритие и защитното покритие с 

изчистен от добавки емайл осигурява висока издръжливост 

при тежки условия на работа. стриктно контролираният 

процес на мокро емайлиране на финалния слой се 

извършва при температура от 850°C. Големият магнезиев 

анод осигурява допълнителна защита за котела, без да се 

образуват никакви вредни вещества.  

новите модели бойлери Gorenje са оборудвани с 

модерно електронно управление, включващо LED 

индикатори и дисплей за температурата на водата. 

всичко това прави всекидневното им ползване  

по-лесно и интелигентно. 

Супер защита от влиянието  
на околната среда

Ползите от иновативните 
технологии

висококачествената природосъобразна термо изолация 

осигурява най-икономичния разход на енергия и 

минимални топлинни загуби. 

Висококачествена изолация

Бойлерите Gorenje осигуряват разнообразни технически 

решения за оптимална енергоефективност. едно от тях 

е специалният термоизолационен слой, чиято дебелина 

в някои модели достига до 100 мм (модели OTG и 

OGB). изолацията е изработена от висококачествена 

природосъобразна полиуретанова пяна без съдържание 

на хлорофлуоровъглерод. 

Изолирани за минимална 
топлинна загуба 
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• Обем: 77,9 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• вид на термометъра:  
електронен термометър

• Материал на защитен  
анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент: 
електрически нагревател

• ниво на защита срещу влага: IP 24

• Брой хора (средна употреба): 3

Управление

• регулиране на  
температурата: електронно

• избор на температура до 75°C: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2600 W

Характеристики

• Количество на използваната 
смесена вода на температура  
40 °C – вертикален монтаж: 123,9 л

Оборудване

• Предпазен клапан: задължителен

Размери

• височина (а): 1350 mm

• ширина: 490 mm

• Дълбочина: 297 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
55,5 x 142 x 34 см

• връзка към снабдителната  
мрежа: G 1/2

• тегло нето: 48 кг

• тегло бруто: 51 кг

• размери на продукта (вхшхД): 
135 x 49 x 29,7 см

• EAN код: 3838942073410

FTG80SM
Бойлер

OGB80SM
Бойлер

Сух нагревател Първокачествена 
изолация

Два
водосъдържателя

Вертикално и 
хоризонтално 
закрепване

• Обем: 78 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• вид на термометъра:  
електронен термометър

• Материал на защитен анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент:  
индиректен (сух) нагревателен 
елемент

• ниво на защита срещу влага: IP 24

• средна дебелина на изолацията: 40 mm

• Максимална дебелина  
на изолацията: 85 mm

• Брой хора (средна употреба): 4

Управление

• регулиране на температурата: 
електронно

•  LED дисплей: LED дисплей

• избор на температура до 75°C: Да

• икономичен температурен  
режим – настройка: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• Дисплей на зададената  
температура на водата: Да

• Дисплей на актуалната  
температура на водата: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

• индикация за износване на Mg анод: Да

• индикатор за грешка при 
термометъра: Да

• индикатор за грешка при термостата: Да

• индикатор за прегряване: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• време за загряване  
от 15 до 75 °C: 185 мин.

• температурни загуби: 1,3 kWh/24

• Количество на използваната  
смесена вода на температура  
40 °C – вертикален монтаж: 151 л

Оборудване

• Предпазен клапан: задължителен

Размери

• височина (а): 830 mm

• ширина: 500 mm

• Дълбочина: 512 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
57,5 x 94 x 60 см

• връзка към снабдителната мрежа: G 1/2

• тегло нето: 36 кг

• тегло бруто: 39 кг

• тегло с вода: 111 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 
83 x 50 x 51,2 см

• EAN код: 3838942832550

OGBS80SM
Бойлер

OTGS80SM
Бойлер

• Обем: 78 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• вид на термометъра:  
електронен термометър

• Материал на защитен  
анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент: 
индиректен (сух) нагревателен 
елемент

• ниво на защита срещу влага: IP 24

• средна дебелина на  
изолацията: 20 mm

• Максимална дебелина на 
изолацията: 60 mm

• Брой хора (средна употреба): 4

Управление

• регулиране на температурата: 
електронно

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• време за загряване  
от 15 до 75 °C: 185 мин.

• температурни загуби: 1,3 kWh/24

• Количество на използваната 
смесена вода на температура  
40 °C – вертикален монтаж: 151 л 

Размери

• височина (а): 950 mm

• ширина: 450 mm

• Дълбочина: 445 mm

• размери с опаковката (шхвхД):  
48 x 107 x 49 см

• тегло нето: 31 кг

• тегло бруто: 33 кг

• тегло с вода: 111 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД):  
95 x 45 x 44,5 см

• EAN код: 3838942101335

• Обем: 78,8 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• вид на термометъра: електронен 
термометър

• вид на нагревателния елемент: 
електрически нагревател

• ниво на защита срещу влага: IP 24

• средна дебелина на  
изолацията: 20 mm

• Максимална дебелина на 
изолацията: 60 mm

• Брой хора (средна употреба): 1

Управление

• регулиране на температурата: 
електронно

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа мощност: 
2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• време за загряване  
от 15 до 75 °C: 185 мин.

• температурни загуби: 1,3 kWh/24

• Количество на използваната 
смесена вода на температура  
40 °C – вертикален монтаж: 151 л

Размери

• височина (а): 950 mm

• ширина: 420 mm

• Дълбочина: 445 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
48 x 106,5 x 49 см

• връзка към снабдителната  
мрежа: G 1/2

• тегло нето: 31 кг

• тегло бруто: 33 кг

• тегло с вода: 78 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 
95 x 42 x 44,5 см

• EAN код: 3838942075360

Сух нагревател
Специална  
осмоъгълна форма

Специална  
осмоъгълна форма

Електронно 
управление

429,99 лв. 399,99 лв. 299,99 лв. 279,99 лв.
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GBF80SM
Бойлер

GBF100SM
Бойлер

• Обем: 76,1 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• вид на термометъра:  
електронен термометър

• Материал на защитен  
анод: Магнезий

• вид на нагревателния  
елемент: индиректен (сух) 
нагревателен елемент

• ниво на защита срещу влага: IP 24

• средна дебелина на  
изолацията: 17 mm

• Брой хора (средна употреба): 4

Управление

• регулиране на  
температурата: електронно

• избор на температура до 75°C: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• време за загряване  
от 15 до 75 °C: 185 мин.

• температурни загуби  
[kWh/24]: 2,1 kWh/24

• температурни загуби: 1,85 kWh/24

• Количество на използваната 
смесена вода на температура  
40 °C – хоризонтален монтаж: 130 л

• Количество на използваната 
смесена вода на температура  
40 °C – вертикален монтаж: 151 л

Оборудване

• Предпазен клапан: задължителен

Размери

• височина (а): 829 mm

• ширина: 454 mm

• Дълбочина: 461 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
48 x 86 x 49 см

• връзка към снабдителната  
мрежа: G 1/2

• тегло нето: 30 кг

• тегло бруто: 32 кг

• тегло с вода: 110 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 
82,9 x 45,4 x 46,1 см

• EAN код: 3838942101311

• Обем: 96,1 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• вид на термометъра:  
електронен термометър

• Материал на защитен  
анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент: 
индиректен (сух) нагревателен 
елемент

• ниво на защита срещу влага: IP 24

• средна дебелина на  
изолацията: 17 mm

• Брой хора (средна употреба): 5

Управление

• регулиране на  
температурата: електронно

• избор на температура до 75°C: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• време за загряване  
от 15 до 75 °C: 235 мин.

• температурни загуби  
[kWh/24]: 2,45 kWh/24

• температурни загуби: 2,2 kWh/24

• Количество на използваната 
смесена вода на температура  
40 °C – хоризонтален монтаж: 174 л

• Количество на използваната 
смесена вода на температура  
40 °C – вертикален монтаж: 199 л

Оборудване

• Предпазен клапан: задължителен

Размери

• височина (а): 974 mm

• ширина: 454 mm

• Дълбочина: 461 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
48 x 100,5 x 49 см

• връзка към снабдителната  
мрежа: G 1/2

• тегло нето: 34 кг

• тегло бруто: 36 кг

• тегло с вода: 134 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 
97,4 x 45,4 x 46,1 см

• EAN код: 3838942101328

TGR80NG
Бойлер

TGR50NG
Бойлер

• Обем: 76,1 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
неръждаема стомана

• температурен диапазон:  
15-70 градуса

• вид на термометъра: Биметал

• Материал на защитен  
анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент: 
електрически нагревател

• средна дебелина на  
изолацията: 17 mm

• Брой хора (средна употреба): 3

Управление

• регулиране на температурата: 
електронно-механично

• избор на температура до 75°C: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• Време за загряване  
от 15 до 75 °C: 185 мин.

• Количество на използваната 
смесена вода на температура 40 °C 
– вертикален монтаж: 96,5 л

Оборудване

• Предпазен клапан: задължителен

• размери

• височина (а): 775 mm

• ширина: 454 mm

• Дълбочина: 461 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
48 x 80 x 49 см

• връзка към снабдителната  
мрежа: G 1/2

• тегло нето: 27 кг

• тегло бруто: 29 кг

• тегло с вода: 110 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 
77,5 x 45,4 x 46,1 см

• EAN код: 3838942101298

• Обем: 47,5 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• вид на термометъра: Биметал

• Материал на защитен  
анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент: 
електрически нагревател

• средна дебелина на  
изолацията: 17 mm

• Брой хора (средна употреба): 2

Управление

• регулиране на температурата: 
електронно-механично

• избор на температура до 75°C: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• време за загряване  
от 15 до 75 °C: 115 мин.

• температурни загуби: 1,32 kWh/24

• Количество на използваната 
смесена вода на температура  
40 °C – вертикален монтаж: 89 л

Оборудване

• Предпазен клапан: задължителен

• размери

• височина (а): 570 mm

• ширина: 454 mm

• Дълбочина: 461 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
48 x 59,5 x 49 см

• връзка към снабдителната  
мрежа: G 1/2

• тегло нето: 21 кг

• тегло бруто: 23 кг

• тегло с вода: 71 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 
57 x 45,4 x 46,1 см

• EAN код: 3838942024108

Сух нагревател Сух нагревател
Електронно 
управление

Електронно 
управление

Иноксов 
водосъдържател

Нов по-голям 
магнезиев анод

279,99 лв. 299,99 лв. 199,99 лв.189,99 лв.



Електрически бойлери Gorenje 1110 Електрически бойлери Gorenje

Цените са ориентировъчни при продажба на дребно Цените са ориентировъчни при продажба на дребно

TGR100NG
Бойлер

• Обем: 96,1 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• вид на термометъра: Биметал

• Материал на защитен анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент: електрически нагревател

• средна дебелина на изолацията: 17 mm

• Брой хора (средна употреба): 4

Управление

• регулиране на температурата: електронно-механично

• избор на температура до 75°C: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• време за загряване от 15 до 75 °C: 235 мин.

• температурни загуби: 2,2 kWh/24

• Количество на използваната смесена вода на температура  
40 °C – вертикален монтаж: 200 л

Оборудване

• Предпазен клапан: задължителен

Размери

• височина (а): 935 mm

• ширина: 454 mm

• Дълбочина: 461 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 48 x 96 x 49 см

• връзка към снабдителната мрежа: G 1/2

• тегло нето: 31 кг

• тегло бруто: 33 кг

• тегло с вода: 131 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 93,5 x 45,4 x 46,1 см

• EAN код: 3838942024122

• Обем: 9,9 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически Характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• Материал на защитен  
анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент: 
електрически нагревател

• ниво на защита срещу влага: IP 24

• средна дебелина на  
изолацията: 40 mm

Управление

• регулиране на температурата: 
електронно-механично

• избор на температура до 75°C: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• температурни загуби: 0,33 kWh/24

Оборудване

• Модел на смесителната батерия: 
Под мивка

• Предпазен клапан: задължителен

Размери

• височина (а): 500 mm

• ширина: 350 mm

• Дълбочина: 265 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
30 x 53 x 40 см

• връзка към снабдителната  
мрежа: G 1/2

• тегло нето: 8 кг

• тегло бруто: 9 кг

• тегло с вода: 18 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 
50 x 35 x 26,5 см

• EAN код: 3830050383535

• Обем: 14,9 л

• Брой изходи: 2 или повече

Технически Характеристики

• напрежение при работа: 6 bar

• Материал на водосъдържателя: 
емайлирана стомана

• температурен диапазон: 15-75°C

• Материал на защитен  
анод: Магнезий

• вид на нагревателния елемент: 
електрически нагревател

• ниво на защита срещу влага: IP 24

• средна дебелина на изолацията: 
30 mm

Управление

• регулиране на температурата: 
електронно-механично

• избор на температура до 75°C: Да

• икономична температура: Да

•  защита от замръзване: Да

• индикатор за работата на 
нагревателния елемент: Да

Електрически характеристики

• Максимална елекрическа  
мощност: 2000 W

• номинален ток: 10 amp

Характеристики

• температурни загуби: 0,44 kWh/24

Оборудване

• Модел на смесителната  
батерия: Под мивка

• Предпазен клапан: задължителен

Размери

• височина (а): 500 mm

• ширина: 350 mm

• Дълбочина: 310 mm

• размери с опаковката (шхвхД): 
35 x 53 x 40 см

• връзка към снабдителната  
мрежа: G 1/2

• тегло нето: 11 кг

• тегло бруто: 12 кг

• тегло с вода: 26 кг

• номинален ток: 10 amp

• размери на продукта (вхшхД): 
50 x 35 x 31 см

• EAN код: 3830050383559

GT10U
Бойлер

GT15U
Бойлер

Нов по-голям 
магнезиев анод

Висококачествен 
антикорозионен емайл

Висококачествен 
антикорозионен емайл

219,99 лв. 149,99 лв. 159,99 лв.




