
 

 

 

 

 

 

Kotły KELLER Windsor
Gazowe kotły kondensacyjne KELLER Windsor New i KELLER Windsor 
Blujet to najnowocześniejsze na rynku europejskim urządzenia 
wykorzystujące efekt kondensacji do celów grzewczych. Charakteryzują 
się one nowoczesną, zaawansowaną konstrukcją, niezwykle przyjazną dla 
instalatora i użytkownika. Zastosowanie podzespołów renomowanych, 
światowych firm gwarantuje zachowanie zarówno najwyższego poziomu 
jakościowego i technicznego, jak też zapewnia najwyższą efektywność.

Bogata oferta (20, 25 i 35 kW) oraz szeroki zakres modulacji pozwalający 
na osiągnięcie bardzo niskiej mocy nominalnej sprawia, że kotły KELLER 
Windsor można zastosować do ogrzewania bardzo małych powierzchni 
oraz dużych mieszkań.

Modele KELLER Windsor Blujet wyposażone są w nowoczesny palnik typu 
Blue Jet, który zapewnia jeszcze mniejszą emisję zanieczyszczeń (NOx klasa 5),  
większy zakres modulacji oraz ulepszoną detekcję płomienia. 

Kotły kondensacyjne jednofunkcyjne KELLER Windsor New 
i KELLER Windsor Blujet  wyposażone są w zawór trójdrogowy 
przełączający i czujnik temperatury c.w.u. umożliwiający połączenie 
kotła z zasobnikiem. Oba modele kotłów dostępne są również  
w wersji dwufunkcyjnej. 

Zasobniki c.w.u. KELLER 
120 i 150 l
Zasobniki c.w.u. KELLER z wężownicą spiralną przeznaczone są do podgrzewania 
i gromadzenia c.w.u. dla potrzeb gospodarstw domowych i obiektów użyteczności 
publicznej. Dedykowane są do współpracy z kotłami jednofunkcyjnymi KELLER 
Windsor oraz kotłami gazowymi i olejowymi innych producentów. Powyższe produkty 
dostępne są w wersjach o pojemności 120 i 150 l. 

 O zbiornik zabezpieczony przed korozją za pomocą wysokiej  
jakości emalii ceramicznej oraz ochronnej anody magnezowej,

 O duża powierzchnia grzejna (0,9 m2 – 120 l, 1,1 m2 – 150 l) 
oraz odpowiednia budowa wężownicy zapewniają dużą 
wydajność instalacji c.w.u.,

 O rozmieszczenie króćców przyłączeniowych w jednej linii 
ułatwia podłączenie zasobnika oraz zapewnia estetykę 
instalacji,

 O demontowalna obudowa i izolacja termiczna zbiornika 
ułatwiają transport urządzenia do miejsca montażu,

 O wbudowany króciec umożliwia podłączenie cyrkulacji c.w.u.,
 O wbudowany króciec spustowy umożliwia opróżnienie zbiornika, 
 O bardzo dobre parametry termoizolacyjne urządzeń (klasa 

energetyczna C*),
 O 5 lat gwarancji na zbiornik**.

* zgodnie z rozporządzeniami UE nr 811/2013 i 812/2013      
** pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesięcy)

ZALETY UŻYTKOWO-TECHNICZNE:
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Pojemność [l] 120 150

Wężownica  [m2] 0,9 1,1

Kształt Kwadratowawy Kwadratowawy

Izolacja EPS EPS

Szerokość/
głębokość 
zasobnika [mm]

600/600 600/600

Wysokość H 
[mm] 835 985

Waga [kg] ok. 56 ok. 65

Wydatek 
trwały c.w.u. 
(70/10/45 °C)* [l/h]

468 568

Wydajność 
krótkotrwała** 
[l/10 min.]

139,3 179,3

* temp. czynnika grzewczego/temp. wody  
zasilającej/temp. ciepłej wody użytkowej; przy 
natężeniu przepływu czynnika grzewczego ~2,5 m3/h
** zgodnie z DIN 4708

Klasa 
energetyczna 
kotłów KELLER 
Windsor Blujet



PAKIET: 
kocioł KELLER Windsor New 
+ zasobnik c.w.u. KELLER 120 l

NAZWA TOWARU KOD TOWARU CENA PROMOCYJNA NETTO KUPUJĄC W PAKIECIE 
ZYSKUJESZ*

Kocioł gazowy KELLER Windsor New 20 kW 
jednofunkcyjny + zasobnik c.w.u. KELLER 120 l WKJ1921000000-Z120 5676,92 zł 288,21 zł

Kocioł gazowy KELLER Windsor New 25 kW 
jednofunkcyjny + zasobnik c.w.u. KELLER 120 l WKJ1801000000-Z120 5753,85 zł 294,62 zł

Kocioł gazowy KELLER Windsor New 35 kW 
jednofunkcyjny + zasobnik c.w.u. KELLER 120 l WKJ1811000000-Z120 5853,85 zł 336,28 zł

* różnica pomiędzy ceną zakupu urządzeń w pakiecie, a łączną ceną tych urządzeń kupowanych pojedynczo

PAKIET: 
kocioł KELLER Windsor New 
+ zasobnik c.w.u. KELLER 150 l

NAZWA TOWARU KOD TOWARU CENA PROMOCYJNA NETTO KUPUJĄC W PAKIECIE 
ZYSKUJESZ*

Kocioł gazowy KELLER Windsor New 20 kW 
jednofunkcyjny + zasobnik c.w.u. KELLER 150 l WKJ1921000000-Z150 5769,23 zł 285,13 zł

Kocioł gazowy KELLER Windsor New 25 kW 
jednofunkcyjny + zasobnik c.w.u. KELLER 150 l WKJ1801000000-Z150 5846,15 zł 291,54 zł

Kocioł gazowy KELLER Windsor New 35 kW 
jednofunkcyjny + zasobnik c.w.u. KELLER 150 l WKJ1811000000-Z150 5946,15 zł 333,21 zł

* różnica pomiędzy ceną zakupu urządzeń w pakiecie, a łączną ceną tych urządzeń kupowanych pojedynczo

PAKIET: 
kocioł KELLER Windsor Blujet 
+ zasobnik c.w.u. KELLER 120 l

NAZWA TOWARU KOD TOWARU CENA PROMOCYJNA NETTO KUPUJĄC W PAKIECIE ZYSKUJESZ*

Kocioł gazowy KELLER Windsor Blujet 20 kW jednofunkcyjny 
z pompą klasy A + zasobnik c.w.u. KELLER 120 l KEL WKJ 4171000000-Z120 6123,08 zł 350,38 zł

Kocioł gazowy KELLER Windsor Blujet 25 kW jednofunkcyjny 
z pompą klasy A + zasobnik c.w.u. KELLER 120 l KEL WKJ 4191000000-Z120 6200,00 zł 348,46 zł

Kocioł gazowy KELLER Windsor Blujet 35 kW jednofunkcyjny 
z pompą klasy A + zasobnik c.w.u. KELLER 120 l KEL WKJ 4211000000-Z120 6300,00 zł 390,13 zł

* różnica pomiędzy ceną zakupu urządzeń w pakiecie, a łączną ceną tych urządzeń kupowanych pojedynczo

PAKIET: 
kocioł KELLER Windsor Blujet 
+ zasobnik c.w.u. KELLER 150 l

NAZWA TOWARU KOD TOWARU CENA PROMOCYJNA NETTO KUPUJĄC W PAKIECIE ZYSKUJESZ*

Kocioł gazowy KELLER Windsor Blujet 20 kW jednofunkcyjny 
z pompą klasy A + zasobnik c.w.u. KELLER 150 l KEL WKJ 4171000000-Z150 6215,38 zł 347,31 zł

Kocioł gazowy KELLER Windsor Blujet 25 kW jednofunkcyjny 
z pompą klasy A + zasobnik c.w.u. KELLER 150 l KEL WKJ 4191000000-Z150 6292,31 zł 345,38 zł

Kocioł gazowy KELLER Windsor Blujet 35 kW jednofunkcyjny 
z pompą klasy A + zasobnik c.w.u. KELLER 150 l KEL WKJ 4211000000-Z150 6400,00 zł 379,36 zł

* różnica pomiędzy ceną zakupu urządzeń w pakiecie, a łączną ceną tych urządzeń kupowanych pojedynczo

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


