Garanta um Inverno confortável com a nova Caldeira a
Lenha AquaSolid da Vulcano
Marca portuguesa apresenta nova solução com um alto grau de aquecimento
Lisboa, 14 de outubro de 2014 – A Vulcano, marca portuguesa líder em soluções de água quente e
solar térmico, acaba de lançar a sua mais recente inovação - a Caldeira a Lenha AquaSolid. Com um
design vanguardista e capaz de proporcionar um elevado grau de conforto, a nova aposta da Vulcano
vem dar resposta às necessidades de aquecimento das casas portuguesas, especialmente com a
chegada do Inverno.

Ao tirar partido de uma matéria-prima amiga do ambiente, a lenha, a AquaSolid da Vulcano assume-se
como uma alternativa sustentável aos equipamentos tradicionais. Permite uma redução do consumo
energético, graças à utilização de uma fonte de energia mais económica, e pode funcionar
independentemente ou como solução combinada através da alternância com outros equipamentos,
como o gás e o gasóleo.

Esta Caldeira da Vulcano apresenta-se como um corpo de calor robusto de grande qualidade, pensado
para oferecer o melhor conforto estético, e uma eficiência de 73% a 80%. Esta nova solução da
Vulcano - além de aquecimento de águas sanitárias - está também preparada para fornecer energia
para aquecimento central e piso radiante - soluções ideais para desfrutar da máxima comodidade do
lar. Graças à largura da porta e à ampla câmara de combustão, que asseguram a facilidade de
abastecimento e capacidade de armazenamento, a AquaSolid prolonga a duração do seu
funcionamento com apenas uma carga, de 2h a 4h.

Com uma instalação facilitada e manutenção reduzida, a nova aposta da Vulcano vem equipada com
um sistema de proteção contra o sobreaquecimento, oferecendo, simultaneamente, a máxima garantia
de um funcionamento seguro em ambientes fechados.

A Caldeira a Lenha AquaSolid é solução ideal para os consumidores que pretendem aliar o conforto
térmico ao design. Nos momentos mais frios do ano, a nova solução da Vulcano oferece o contraste
perfeito entre o ambiente confortável dentro de casa e o tempo frio e chuvoso que as estações mais
rigorosas oferecem.

Para mais informação, consulte o site da Vulcano www.vulcano.pt
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Sobre a Vulcano
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano é responsável pelo desenvolvimento, fabrico e
comercialização de uma completa e variada gama de produtos: esquentadores e termoacumuladores,
caldeiras e aquecimento central, bombas de calor e solar, que oferecem a melhor solução de água
quente para consumo sanitário e para aquecimento central. Todas estas inovações são referências de
mercado, cada uma no seu tempo mas com uma característica comum: a confiança depositada pelo
mercado, confiança essa que se traduz nos resultados obtidos - a liderança no mercado de
esquentadores, caldeiras, e painéis solares térmicos. Para os anos vindouros, a Vulcano continua a
apostar nestes negócios, fazendo jus à sua imagem de marca " Vulcano - Soluções de Água Quente ".

Contacto para informações gerais:

Contacto para imprensa:

info.vulcano@pt.bosch.com

Vulcano
Nadi Batalha
Tel.: 21 850 0340
E-mail: nadi.batalha@pt.bosch.com
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