
ДИХАТИ
 на повні груди

Вільне дихання для тих,  
хто страждає на алергію
Салонні фільтри Bosch



Bosch-Kompetenz | Zweirad



Сльозяться очі, свербіж, чхання — ці супутники весни досить неприємні для людей, які 
страждають від алергії на пилок. Алергічні реакції впливають і на безпеку водіння авто.   
Водночас дрібний пил і відпрацьовані гази від інших автомобілів можуть бути однаково 
нестерпні, особливо для дітей.  У цих випадках салонні фільтри Bosch можуть стати 
справжнім порятунком. Алергени, бактерії і дрібний пил ефективно затримуються ще до 
того, як потрапити всередину салону.

Захист для алергіків різного віку  
Салонні фільтри Bosch

Bosch — надійний постачальник салонних 
фільтрів
▶ Повний модельний ряд — понад  

500 артикулів — від одного виробника
▶ Охоплення ринку — 95%
▶ Оновлюваний модельний ряд — приблизно  

40 новинок на рік

Bosch | Салонні фільтри Bosch

Салонні фільтри Bosch захищають найцінніше: 
водіїв і пасажирів. Ніяких компромісів, 
коли справа стосується якості продукту. 
Кожен салонний фільтр Bosch поєднує в 
собі високоякісні матеріали, чудовий рівень 
виробництва і технічне ноу-хау.

Водії зараз все більше турбуються про 
своє здоров'я і цікавляться темами захисту 
від алергенів і пилу. Все це говорить про 
величезний потенціал салонних фільтрів. 

Чи знаєте ви, що:

На алергічний риніт в Україні хворіють:

від 10%  
до 30% *
населення  
Частка дітей серед них стрімко зростає. 
 
* www.ukrinform.ua

Bosch Automotive  
eCat-онлайн-каталог

Швидкий спосіб знайти потрібний товар 
▶ Безкоштовний онлайн-каталог 

запасних частин 
▶ З великою кількістю додаткової 

інформації 
▶ Доступний на 28 мовах
 
 
 
 
 

www.bosch-automotive-catalog.com



Модельний ряд | Салонні фільтри Bosch

Модельний ряд
Салонні фільтри

Функція FILTER+ Фільтр з активованим вугіллям Стандартний фільтр
Bosch FILTER+ – великий 
плюс для здоров'я, завдяки 
протиалергійному та 
антибактеріальному 
ефектам.  Для кращої якості 
повітря в салоні автомобіля.

Фільтр салону Bosch  
з активованим вугіллям —  
для більш чистого  
і приємного повітря в салоні 
автомобіля.

Стандартний салонний 
фільтр Bosch  — для чистого 
повітря в салоні автомобіля.

Нейтралізує алергени і бактерії  

Очищає від твердих частинок 
(PM2,5μm до 99%)

Очищає від неприємних запахів 
і шкідливих газів  
(озон, смог, відпрацьовані гази)

  

Очищує тверді частинки    

Захищає кондиціонер    
Знижує відблиски   
Застосування       

До чого може призвести забитий фільтр: 
▶ Погіршення видимості через запітнілі вікна, що негативно впливає на безпеку
▶ Збільшення концентрацій шкідливих речовин всередині салону автомобіля
▶ Виникнення алергічних реакцій, таких як чхання
▶ Погіршення роботи системи кондиціонування повітря через відкладення на 
 випарнику

Bosch рекомендує міняти салонний фільтр кожні 15 000 км  
або раз на рік.

Порада для автосервісу



Опис продукту | Салонні фільтри Filter +

Опис продукту
Салонні фільтри Filter + 

Bosch Filter + — великий плюс для  здоров'я завдяки протиалергійному та 
антибактеріальному ефектам.  Для кращої якості повітря в салоні автомобіля.

ТОП 5 премій Automechanika Innovation Award 2016

Короткий огляд переваг 
▶  Спеціальний антиалергенний шар надійно 

видаляє алергени і бактерії

▶  Фільтри відрізняються високою 
ефективністю, вловлюючи майже 100% всіх 
дрібних частинок пилу (до 2,5 мкм), а також 
сажу і пил в надтонкому шарі мікроволокна

▶  Шар активованого вугілля нейтралізує 
шкідливі гази і неприємні запахи

▶  Захищає кондиціонер і запобігає 
запотіванню скла, зменшуючи кількість 
конденсату

▶  Просте встановлення згідно з доданим 
керівництвом

Привабливе пакування

▶ Функціонал і переваги Filter + дохідливо 
пояснюється кінцевим споживачам

▶ Короткий довідковий номер (SRN), 
номер замовлення, додатки і EAN код

▶ Інструкції з встановлення додаються 
▶ QR-код для швидкого доступу до 

додаткової інформації
▶ Стабільність і надійність продукту при 

транспортуванні і складуванні



Салонні фільтри Filter +
Tехнологія

Tехнологія | Салонні фільтри Filter +

1 Антиалергенний шар

2 Шар активованого вугілля

3 Ультратонкий шар з мікроволокна

4 Несучий шар

Запах і 
Небезпечні гази

Пил

Пилок

Вихлопні гази
Бактерії Сажа

Просування продажів

Відеоролик в Інтернеті

Антибактеріальна 
функція: Іони срібла 
проникають в бактерію  
і знищують її

Антиалергенний шар 
протягом довгого часу 
відділяє алергени на 
молекулярному рівні і 
робить їх нешкідливими.

Дрібний 
пил

Алергени



Салонні фільтри Filter +
Перевірки якості

Ефективність фільтрації  
Ефективність фільтрації, або ефективність 
розділення частинок один від одного, є 
найважливішим критерієм якості в характеристиці 
салонних фільтрів.  Bosch використовує незалежну 
лабораторію Fiatech GmbH для тестування Filter +  
і аналогічних їм оригінальних фільтрів.

Результати випробувань 
Bosch FILTER + відмінно захищає від дрібних 
частинок пилу (з розміром часток <2,5 мкм). Іноді 
він навіть перевершує в ефективності аналогічні 
оригінальні фільтри.

Результати випробувань
Bosch FILTER + забезпечує такий же 
високоефективний захист від алергенів, що і 
аналогічні оригінальні фільтри.

Чи знаєте ви, що:

Порівняння діаметру людської волосини 
(0,06 мм) з часткою дрібного пилу 
(PM2,5мкм = 0,0025 мм).

Діаметр  
0,06 мм Діаметр 

0,0025 мм

Перевірки якості | Салонні фільтри Filter +
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Тест на дрібний пил Тест на пилок (амброзія і береза)



Салонний фільтр з активованим вугіллям
Опис продукту

Опис продукту I Салонний фільтр з активованим вугіллям

Короткий огляд переваг 
▶ Шар активованого вугілля нейтралізує 

шкідливі гази і неприємні запахи

▶ Ефективно відфільтровує дрібний пил, сажу 
і пилок в ультратонкому шарі з мікроволокна

▶ Захищає кондиціонер і запобігає 
запотіванню скла, зменшуючи кількість 
конденсату

▶ Просте встановлення згідно з доданим 
керівництвом

Фільтр салону Bosch c активованим вугіллям – для ще більш чистого і приємного повітря в 
салоні автомобіля.

Чи знаєте ви, що:

Всього один грам активованого вугілля 
має внутрішню поверхню площею 

 1 000  м²  

Таким чином, чайна ложка активованого 
вугілля має таку ж площу, як ціле 
футбольне поле.



Салонний фільтр з активованим вугіллям
Технологія

Tехнологія I Салонний фільтр з активованим вугіллям

Чи знаєте ви, що:

Активоване вугілля виготовляється  
з обвугленої та подрібненої шкаралупи 
кокосових горіхів, вміщеної  
в герметичне середовище. А водяна пара 
з температурою  

800° C  

використовується для створення 
пористої структури.

1 Фільтр попереднього очищення

2 Електростатично заряджений
 шар з мікроволокна

3 Шар активованого вугілля

4 Несучий шар

Запах і  
Небезпечні гази

Пил

Пилок

Вихлопні гази

Дрібний 
пил

Сажа

Пориста структура нейтралізує 
неприємні запахи і шкідливі гази.

Кращий бренд

Читачі німецького автомобільного журналу 
«Auto, Motor und Sport» 15 разів поспіль 
обирали компанію Bosch кращим брендом в 
категорії «Фільтри».

„auto motor und sport“, 
edition 07/2018



Стандартні салонні фільтри 
Опис продукту

Опис продукту I Стандартні салонні фільтри 

Стандартний салонний фільтр Bosch – для чистого повітря в салоні автомобіля.

Чи знаєте ви, що:

Спеціальне тиснення фільтрувального 
матеріалу збільшує стійкість поверхні 
фільтра.

Короткий огляд переваг 
▶ Ефективно відфільтровує дрібний пил, сажу 

і пилок в ультратонкому шарі з мікроволокна

▶ Захищає кондиціонер і запобігає 
запотіванню скла, зменшуючи кількість 
конденсату

▶ Просте встановлення згідно з доданим 
керівництвом



Стандартні салонні фільтри 
Технологія

Технологія I Стандартні салонні фільтри 

Pollen

Ruß
1 Фільтр попереднього очищення

Пил

Пилок

Дрібний пил

2 Шар з мікроволокна

3 Несучий шар

Нові установки ACS для кондиціонування повітря для R134a  
і R1234yf: рішення Bosch спрощують повсякденний бізнес на 
вашому СТО

Порада для автосервісу

▶ Поворотний пульт управління забезпечує оптимальний інтерфейс 
користувача

▶Технологія проєктування з урахуванням вимог технічного обслуговування 
для легшого та ефективного внутрішнього обслуговування систем 
кондиціонування повітря

▶ Додаток для смартфонів дозволяє віддалено зв'язуватися з установкою 
кондиціонування повітря

▶ Вбудована система виявлення джерела інертних газів (NOx, азот, 
форміргаз)

Завдяки своїй електростатичності 
високоякісне мікроволокно 
притягує до себе навіть найменші 
частинки і фільтрує їх.



Нами керує ваше 
натхнення

ТОВ «Роберт Бош Лтд»
Департамент автозапчастин та 
обладнання

м. Київ, проспект Павла 
Тичини 1В, офіс А701,
02152, Україна

0 800 500 303
bosch.ua
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Технології компанії Bosch використовуються 
практично в кожному транспортному засобі.  
Наш пріоритет — люди і їх мобільність.

Саме людям ми присвячуємо свою роботу ось вже 
більш ніж 125 років, йдучи по дорозі новаторських 
ідей, досліджень, виробництва і професіоналізму.

Ми прагнемо непохитно слідувати обраному 
курсу і надавати нашим клієнтам унікальне 
поєднання запчастин діагностики, робочого 
обладнання і послуг:

� Рішення для ефективного ремонту 
автотранспорту

� Інноваційне обладнання та програмне 
забезпечення для СТО

� Найширший в світі вибір нових і відновлених 
запасних частин

� Широка мережа гуртових партнерів для 
швидкої і надійної постачання запчастин

� «Гаряча лінія» технічної підтримки

� Різноматні тренінги з ремонту та 
обслуговуванню автомобілів

� Цільові продажі та маркетингова підтримка


