
Ефективни,  
икономични и надеждни.
Съдомиялни машини Bosch с полинокс.

Качеството е на първо място.
Ангажиментът на Bosch към качеството на уредите 
с тази марка намира отражение във всяка стъпка: 
от концепцията, през избора на материали, до 
провеждане на изпитателни тестове.
Така всички съдомиялни Bosch - от базовите  
модели до най-иновативните и луксозни уреди, 
съдържат компоненти, които отговарят на най- 
високите технологични стандарти. 

www.bosch-home.bg



Bosch има иновативна и патентована 
технология за използване на полинокс  
в съдомиялни машини.
Вътрешният кожух на някои съдомиялни машини Bosch е изработен от революционен 

материал наречен полинокс. Този материал се използва широко в космическите изследвания 

и автомобилната индустрия, където здравината и трайността са от съществено значение.

Предимства на материала полинокс:
 

Затова Bosch използва материала полинокс и в други  
интегрирани части на съдомиялните машини, като асистент  
за дозиране, кошница за прибори, разпръскващото рамо и др.

В съответствие с изискванията  
на Европейския парламент.

   Синтетичният материал полинокс отговаря на директивите на ROHS и REACH, които  
регулират съдържанието на разрешени, токсични и / или нездравословни съставки, 
както и ограничават употребата на някои опасни вещества в електронното оборудване.

Безопасен и безгрижен.
   Лесен за оформяне полипропиленът се предпочита за направата 
на спринцовки, катетри, инхалатори, кутии за филтри и системи 
за събиране на кръв. Той се използва дори в много специфични 
и хигиенични области като лаборатории и изделия за тях. Дори 
бебешки шишенца и лъжички се произвеждат от този материал.

В допълнение към 2-годишната гаранция на производителя, всички 
съдомиялни машини Bosch имат 10-годишна гаранция против ръжда 
на вътрешния кожух и доживотна гаранция срещу изтичане на вода.

100% устойчивост:
Устойчивост на корозия. 100% резистентност дори в 

случай на разпръскване на сол в миялната машина.

Устойчивост към промени на цвета в случай на 
използване на “агресивни” храни като оцет,  

доматен сос, кетчуп, плодови сокове и др.
Устойчивост към образуване на миризма.

Устойчивост на всички почистващи препарати  
за миялна машина (почистващ гел, почистващи  

таблетки, прах, гел за блясък). 

Устойчивост на материални промени дори при  
високи температури, които убиват бактериите (> 72* С).


