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Компетентността на Бош | Филтри за купе

Защита за всички страдащи от алергия 
Филтри за купе от Bosch 
Сълзящите очи, сърбежът и пристъпите на кихане са неприятни пролетни симптоми за 
страдащите от алергия към полени. Алергичните реакции са много досадни, особено 
по време на шофиране. Финият прах, микроорганизмите и отработените газове от 
околните автомобили са утежняващ фактор - особено за децата. В тези случаи 
филтрите за купе на Bosch ще ви донесат облекчение. Те улавят ефективно 
алергените, бактериите и фините прахови частици, още преди да са проникнали в 
купето. 

Bosch – силен партньор в бизнеса 
с филтри за купе 
• Пълна гама от над 600 филтъра

от един доставчик
• 95 % пазарно покритие
• Актуализирана продуктова

програма с над 40 нови
артикула всяка година

• Всеобхватна продуктова
наличност – в над 100 страни
по света

Филтрите за купе на Бош предпазват най-
ценното в автомобила: водача и пътниците. 
Точно затова не се правят компромиси с 
качеството на продуктите. Всички филтри за 
купе на Бош са произведени от 
висококачествени материали, с най-модерни 
технологии и върхово ноу-хау. 

Повишеният интерес към здравословен живот 
и растящата осведоменост на водачите за 
фините прахови частици и алергиите 
подчертават все по-силно ролята на филтрите 
за купе –възползвайте се от шанса за 
допълнителен бизнес! 

Подходящите части за 
Вашия автомобил

Ще 
намерите 
продуктите 
на Bosch 
онлайн. 

www.boschaftermarket.com/bg/bg/

Знаете ли, че...?

Алергиите се увеличават. В 
Германия около 

20 млн*
души страдат от алергия към полени. 

* Източник: www.daab.de

http://www.daab.de/


Продуктова гама | Филтри за купе 

Ще бъде заменен 
FILTER + pro до края на 2023

Съвет за сервизите 

Бош препоръчва смяна на филтъра за 
купе  на всеки 15 000 km или веднъж 
годишно. 
Възможни последици от задръстен филтър: 
► Лоша видимост поради запотените стъкла и намалена безопасност
► Повишена концентрация на замърсяващи фактори в автомобила
► Алергични реакции, напр. кихане
► Нарушена работа на климатика поради отлаганията в изпарителя

Филтри за купе 
Продуктова гама

Функция FILTER+pro FILTER+ Филтър с активен въглен Стандартен филтър 
Bosch FILTER+pro  
действа ефективно 
срещу вируси, 
бактерии, плесени, 
фин прах и 
неутрализира алергени 
и вредни газове.  За 
възможно най-доброто 
качество на въздуха в 
купето на автомобила и 
защита на здравето на 
пътниците. 

Bosch FILTER+ –плюс 
за здравето Ви,"с 
антиалергичен и 
антибактериален ефект. 
За перфектно качество 
на въздуха в купето. 

Филтри за купе с 
активен въглен от 
Bosch – за значително"
по-чист въздух и по-
приятна атмосфера в 
колата.

Стандартни филтри за 
купе от Бош – за чист 
въздух в интериора на 
автомобила. 

Справя се ефективно с 
вирусите и плесените 

Неутрализира 
ефикасно бактериите 

Отделя фините 
прахови частици(до 
98% от PM2,5 µm) 

Ново 

поколение

Покритие 

Филтрира полените и алергените 
(до 100% от PM10 µm) 

Намалява ефекта на заслепяване

Филтрира вредните и лошо 
миришещи газове (озон, смог, 
отработени газове)

Предпазва климатика
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Филтри за купе FILTER+pro
Продуктови детайли 

FILTER+pro от Bosch – работи ефективно срещу вирусите, бактериите, 
плесените, финия прах и вредните газове. За възможно най-доброто качество 
на въздуха в интериора на автомобила и за защита на здравето на водача и 
пътниците.  

Всички предимства 

► Справя се ефективно с вирусите и
бактериите и предотвратява растежа на
плесени със специалния антимикробен
слой

► Трайно изолира аларгените и полените
чрез антиалергичния флийс

► Филтрира високо ефективно над 98% от
фините прахови частици (размер на
частиците до 2,5µm) с ултрафиния
микрофибърен слой

► Неутрализира надеждно вредните и
лошо миришещи газове чрез слоя от
активен въглен

► Предпазва климатика и подобрява
видимостта чрез намаляване на
отлаганията

► Ръководство за монтаж за избрани
модели автомобили

Атрактивна опаковка 

► Функциите на FILTER+pro и ползите
за крайния клиент са посочени ясно

► С кратък код, артикулен номер,
приложения и EAN код

► Включени монтажни инструкции
► Голяма стабилност и надеждна

защита на филтрите за купе по
време на транспорт и складиране

Допълнително покритие от 35 млн.автомобила вЕвропа
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Комуникационни материали за FILTER+pro

⯈ Видео 

Филтри за купе FILTER+pro
Технология 

1 Антимикробен слой 
срещу вируси, бактерии, плесени и 
алергени 

2 Слой с активен въглен 

против вредни и лошо миришещи 
газове 

3 Ултрафин микрофибърен 
слой 

срещу фин прах 

Антиалергичният слой се 
справя ефективно с 
вирусите, бактериите, 
плесените и алергените. 



Продуктови детайли I Филтри за купе с активен въглен 

Филтри за купе с активен въглен 
Продуктови детайли 

Филтри за купе с активен въглен от Бош – за забележимо по-чист въздух и по-приятна 
атмосфера в автомобила. 

Всички предимства 
► Неутрализира надеждно вредните и лошо

миришещи газове чрез слоя от активен въглен

► Филтрира ефективно финия прах, саждите и
полените с ултрафиния микрофибърен слой

► Предпазва климатика и подобрява видимостта
чрез намаляване на
отлаганията

► Ръководство за монтаж за избрани
модели автомобили

Знаете ли, че...? 

1 грам активен въглен има 
вътрешна площ от около 

1 000 m² 
1 чаена лъжичка активен въглен 
съответства на площта на цяло 
футболно игрище. 



Технология I Филтри за купе с активен въглен

Знаете ли, че...? 

Активният въглен е направен от 
карбонизирани в херметична среда и 
натрошени черупки от кокосови орехи. 
Порестата структура се формира с 
гореща водна пара с температура от 

800° C. 

Филтри за купе с активен въглен
Технология 

1 Микрофибърен слой 
 срещу алергени 

2 Слой с активен въглен 
против вредни и лошо 
миришещи газове 

3 Ултрафин 
микрофибърен слой 

срещу фин прах 

Порестата структура неутрализира 
вредните и лошо миришещи газове. 



Стандартни филтри за купе
Продуктови детайли 

Стандартни филтри за купе от Бош – за чист въздух в автомобила.

Всички предимства
►Филтрира ефективно финия прах, саждите и

полените с ултрафиния микрофибърен слой

►Предпазва климатика и подобрява видимостта
чрез намаляване на отлаганията

►Ръководство за монтаж за избрани
модели автомобили

Знаете ли, че...?

Специалното нагъване на филтърната 
среда увеличава стабилността и
повърхността на филтъра. 

Продуктови детайли I Филтри за купе с активен въглен 



Микрофибърен слой 
против алергени 

Ултрафин микрофибърен 
слой 

срещу фин прах 

Благодарение на електростатичното 
зареждане висококачествените 
микрофибри привличат и най-
миниатюрните частици и ги отделят от 
въздуха. 

Съвет за сервизите

Новата серия от уреди за сервизиране на 
климатици ACS за R134a и R1234yf: A/C 
машините на Bosch улесняват бизнеса във 
Вашия сервиз

► Функцията за дълбоко извличане увеличава степента на
възстановения фреон до 99% и намалява времето за обслужване

► Лесна и ефективна поддръжка на уреда
► Приложение за смартфон за отдалечена комуникация с  ACS с едно

докосване на дисплея
► Интегрирана система за откриване на утечки с инертни газове (NOx,

азот)

Стандартни филтри за купе
Технология 

1 

2 

Технология I Филтри за купе с активен въглен



Онова, което 
задвижва 
вас, задвижва и 
нас
Технологиите на Bosch се ползват във всички автомобили 
по целия свят. За нас най-важни са 
хората и осигуряването на тяхната мобилност. 

Вече над 130 години им посвещаваме откривателския си 
дух, иновациите и нашата експертиза в развоя и 
производството. 

Доставяме на търговците и сервизите по цял свят модерно 
диагностично и сервизно оборудване и  богата гама от 
резервни части за леки и товарни автомобили: 

► Модерни решения за ефективни автомобилни ремонти

► Иновативно сервизно оборудване  и софтуер

► Най-богатата гама от нови и обменни
резервни части в света

► Широка мрежа от търговци на едро за бързи
и надеждни доставки на авточасти

► Компетентен технически съпорт

► Широкообхватна програма от обучения

► Специален продажбен и маркетингов съпорт
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Повече информация на: 
boschaftermarket.com

Роберт Бош ЕООД Автомобилно 
оборудване 

София 1407 
Бул. Черни връх 51Б 
FPI Бизнес център, сграда 2 
www.bosch.bg 




