België

Nederland

Bosch Thermotechnology
Kontichsesteenweg 60
2630 Aartselaar
www.buderus.be
www.junkers.be
www.bosch-industrial.com

Bosch Thermotechniek
Zweedsestraat 1
7418 DG Deventer
www.bosch-industrial.com
www.nefit.nl
www.buderus.nl

Bosch Rexroth
Henri-Joseph Genessestraat 1
1070 Brussel
www.boschrexroth.be

Bosch Energy and Building Solutions
De Wel 22-24
3871 MV Hoevelaken
www.boschbuildingsolutions.nl

BSH Home Appliances
Laarbeeklaan 74
1090 Jette
www.bsh.be

Bosch Rexroth
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV Boxtel
www.boschrexroth.nl

Luxemburg
Bosch Thermotechnology
Ferroknepper Buderus S.A. 20
Op de Driesschen
L-4003 Esch/Alzette
www.buderus.lu
BSH Home Appliances
13-15 Z.I. Breedewues
1259 Senningerberg
www.bsh.lu

BSH Huishoudapparaten
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
www.bsh.nl
Bosch Professional Power Tools Benelux
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
www.bosch-pt.be
www.bosch-pt.nl

Central contact Bosch Benelux
info.bosch@bosch.com
www.bosch.be
www.bosch.nl

Voor meer informatie over Bosch, bezoek onze websites
www.bosch.nl, www.bosch.be en www.bosch.com.

Bosch the Netherlands — Bosch Belgium

Bosch: oplossingen voor
de entertainmentbranche
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Een enorme verantwoordelijkheid

De realisatie van entertainmentinfrastructuur is een enorme uitdaging. In deze
infrastructuur komen regelmatig duizenden mensen samen. Ze moeten dus voldoen aan
veeleisende criteria op het vlak van beveiliging, veiligheid, communicatie, klimaat, energie
en automatisering. Wie Bosch kiest als leverancier, kiest voor technologie op het scherpst
van de snee met een wereldwijd bereik.

De Bosch Groep in een oogopslag

Bosch is in de Benelux vertegenwoordigd met alle

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend

bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial

technologiebedrijf en dienstverlener. In het

Technology, Consumer Goods en Energy and

boekjaar 2014 werd een omzet van 49 miljard euro

Building Technology.

gerealiseerd. In 2015 telt de Bosch groep 360.000
medewerkers. De activiteiten zijn onderverdeeld in

Bosch producten en oplossingen

vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial

Bosch biedt een uitgebreide reeks producten en

Technology, Consumer Goods en Energy and Building

diensten aan voor een efficiënt beheer van uw

Technology.

infrastructuur:

De Bosch Groep bestaat ondermeer uit de Robert
Bosch GmbH met ongeveer 440 dochter- en regionale
maatschappijen in zo’n 60 landen. Samen met zijn
commerciële partners is Bosch in ongeveer
150 landen vertegenwoordigd. Dit wereldwijde
netwerk van ontwikkeling, productie- en distributiecentra vormt de basis voor de verdere groei.
Bosch-oplossingen die
beantwoorden aan de
uitdagingen en voorzieningen
voor entertainmentinfrastructuur.

In 2014 werden er door Bosch wereldwijd ongeveer
4.600 patenten aangevraagd. Het strategische doel
van de Bosch groep is het leveren van innovaties
voor een ‘connected life’. Bosch verbetert de levenskwaliteit wereldwijd door innovatieve producten en

▶ Alle zones en activiteiten worden efficiënt
gemonitord waardoor brand, noodgevallen en
dreiging onmiddellijk kunnen worden opgespoord
▶ Bepaalde zones kunnen snel worden geëvacueerd
▶ Alle oplossingen voor beveiliging, veiligheid en
communicatie worden in één systeem geïntegreerd
▶ Het energieverbruik wordt efficiënt gecontroleerd,
zodat de energiekosten dalen
▶ Verwarmingsoplossingen voor verschillende zones
▶ Een comfortabele inrichting met energiezuinige
huishoudapparaten
▶ Professioneel gereedschap voor facility
management

services die enthousiasmeren. Samengevat, creëert
Bosch ‘Technologie voor het leven’.

Meer informatie op www.bosch.nl, www.bosch.be en www.bosch.com
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Solarthermie

Energy and Building
Solutions

Veiligheidsinstallaties

Building Integration
System

Systemen boven
het podium

Toegangscontrole,
videobewaking en
inbraakalarmen

Verwarmingssystemen

Warmtekrachtkoppeling
(WKK)

Professionele
geluidsinstallaties

Volledige cirkel met Bosch-oplossingen

Brandalarm en gesprokenevacuatiesystemen, professionele geluidsinstallaties
en conferentiesystemen

Systemen onder
het podium

Controlesystemen

Professioneel elektrisch
gereedschap
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Aandrijf- en besturingstechnologie voor theaters

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth biedt wereldwijd al meer
dan drie decennia op maat gemaakte

De perfecte, op maat

technologieën voor theaters – van nieuwe
ontwikkelingen voor grote renovaties tot

gemaakte oplossing,

modernisering tijdens korte vakantieperiodes.

heeft alle disciplines van

Bosch Rexroth heeft, als enige leverancier van

aandrijftechniek nodig om

theatertechnologie, elektrische en hydraulische

maximale creatieve vrijheid

aandrijf- en besturingssystemen ontwikkeld.

te garanderen.

Dit maakt technologieneutraal advies mogelijk
waardoor de sterktes van alle technologieën
optimaal kunnen worden gecombineerd. De
systemen hebben zich ook al bewezen in de
industriële sector, waardoor een lange levensduur van de apparatuur en een uitstekende
beschikbaarheid gegarandeerd zijn.

Krachtige, maar stille bewegingen vergroten het
dramatische effect. Besturingstechnologie voor
theaters maakt het gemakkelijker om veilig complexe
bewegingen te realiseren en helpt de operator met
een doeltreffende voorbereiding. Besturingen en
aandrijvingen die beschikken over een geavanceerde
veiligheidstechnologie bieden een maximale
veiligheid voor de acteurs en de crew achter de
schermen.
Het besturingssysteem biedt de hoogste beveiliging
op Beveiliging Integriteit Niveau 3 (SIL 3) volgens
EN 61508 en andere nationale normen.
Samengevat: theatertechnologie van Bosch Rexroth
betekent beschikbaarheid, betrouwbaarheid en
creatieve vrijheid bij een maximale veiligheid.

Meer informatie op
www.boschrexroth.com/stage

Systemen voor
boven het podium

Systemen voor
onder het podium

Elektromechanische
lieraandrijvingen en
hydraulische lineaire
aandrijvingen kunnen
aanzienlijke hoogtes en
snelheden bereiken.
Aandrijvingen van 28 meter
zijn gerealiseerd maar
grotere hoogtes zijn ook
mogelijk.

Hydraulische aandrijvingen
bieden de podiumtechnici
duidelijke voordelen:
ze zijn krachtig, stil, compact
en betrouwbaar. En omdat
hydraulische energie kan
worden opgeslagen, werken
ze zelfs nog wanneer alle
stroom uitvalt.

Veiligheidsinstallaties

Besturingssysteem

Speciale sets

Energievoorziening

Voorzieningen zoals rookafvoeren, rookventilatoren
en rookgordijnen vormen
de basis van een actieve
veiligheid in operagebouwen, theaters,
congrescentra en allerhande ontmoetingsplaatsen.

De nieuwste generatie SYB
SCIV-besturingssystemen van
Bosch Rexroth combineren
innovatie met meer dan
30 jaar ervaring in podiumautomatisering.
Dit garandeert een geïntegreerd en kostenefficiënt
systeemontwerp met tal van
veiligheidsfuncties.

Complexe decors die niet
enkel met de standaard
apparatuur kunnen worden
gerealiseerd vormen vaak het
hoogtepunt van producties.
Dergelijke sets vereisen
onvermijdelijk allesomvattende
systeemoplossingen
gecombineerd met een
grondige knowhow om deze
oplossingen toe te passen.

Energie-efficiëntie verlaagt de
bedrijfskosten en vermindert
de uitstoot van koolstofdioxide. Dat is goed voor
het milieu. Bosch Rexroth
ontwikkelt systematisch
energie-efficiënte oplossingen
voor alle aandrijftechnologieën
en creëert dus een globaal
potentieel voor besparingen.
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Aandrijf- en besturingstechnologie voor entertainmentinfrastructuur

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth is een van ‘s werelds meest
toonaangevende specialisten op het gebied

Bij Bosch Rexroth

van aandrijf- en besturingstechnologie, en
levert topprestaties op alle gebieden in dit

begeleiden we onze

domein. Onze onderneming is de enige op de

klanten en partners

markt met een totaalaanbod van hydraulische,

over de hele wereld stap

elektronische en mechanische oplossingen.

voor stap. Tegelijkertijd

Bosch Rexroth, The Drive & Control Company,

beperken we de milieu-

ontwikkelt, produceert en verkoopt

impact tot een minimum.

componenten en systemen in meer dan
80 landen.
Deze kracht maakt van ons de ideale partner voor
beweegbare architecturale structuren. De perfecte
technologie leveren is voor ons echter niet voldoende.
We bieden ook uitgebreide diensten aan zoals consultancy engineering, conceptontwikkeling, opleiding
en onderhoud, die we ontwikkelen op maat van uw
specifiek project.
Bosch Rexroth biedt altijd de beste oplossing
Bosch Rexroth heeft een competentiecentrum
opgericht, een sectorspecifieke, gespecialiseerde
afdeling die ingenieurs, projectontwikkelaars
en andere experts samenbrengt. Het biedt
technologieneutraal advies en biedt klanten van
Bosch Rexroth toegang tot uitgebreide applicatiekennis over ’s werelds meest toonaangevende
technologieën. Dit geeft klanten de vrijheid om zich
te concentreren op de kerntaken van hun project.

Meer informatie op
www.boschrexroth.com/architecture

Marktcompetenties
Bosch Rexroth biedt
uitgebreide marktkennis,
decennia van ervaring in
deze sector en specifieke
kennis van de eisen en
wensen van zijn klanten.

Engineering en
projectcompetenties

Technologische
competenties

Bosch Rexroth beschikt over
alle knowhow om systemen
optimaal te ontwikkelen,
simuleren en verfijnen.
Daarbij houden we rekening
met alle relevante en lokale
wettelijke bepalingen.

Zoals bij geen enkele andere
leverancier ter wereld kunnen
klanten bij Bosch Rexroth
kiezen uit een uitgebreid
assortiment van componenten waaronder elektrische
servomotoren, transmissies,
cilinders, aggregaten en
besturingssystemen.

Internationale competenties
Bosch Rexroth in de Benelux is een toonaangevende specialist in
Drive & Control technologie met 60 jaar ervaring in nationale en
internationale markten.
Dankzij haar jarenlange ervaring in Extreme Engineering kon
Bosch Rexroth zich in deze regio ontwikkelen tot een belangrijke
globale partner. Vanwege haar innovatiekracht heeft Bosch
Rexroth hier de Global opererende Competence Centers gevestigd
op het gebied van Semicon & Electronics, Motion Systems, Marine
& Offshore en Specialized Service en de leadplant voor grote
hydraulische cilinders en Engineer-To-Order oplossingen.
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Security Technology
Intelligent, geïntegreerd en „slim“
Bosch kan

Trotse bezitter van het EN54-certificaat

verschillende

Bosch is sinds 2011 de trotse bezitter van o.a.

disciplines integreren

het EN54-certificaat voor spraakalarmsystemen.

tot één intelligent en
slim systeem voor
optimale veiligheid
en biedt zo een
toegevoegde waarde.

Bosch Energy and Building Solutions is uw partner voor

brandmeld- en ontruimingssystemen, toegangscontrole en
inbraakbeveiliging. Het beheer van al deze technieken kan
worden toevertrouwd aan het Bosch ontwikkelde
gebouwenbeheerssysteem BIS. Door een compleet
geïntegreerde oplossing die wij kunnen aanbieden wordt uw
bedrijfsomgeving optimaal bewaakt en worden het comfort, de
veiligheid en de efficiëntie van uw organisatie verbeterd.

ontruimingsapparatuur, maar ook randapparatuur
zoals luidsprekers en laadapparatuur. Dat
betekent dat Bosch een volledig geïntegreerd
alarmsysteem kan aanbieden dat op alle vlakken
voldoet aan de Europese normen en zodoende
optimale bescherming en veiligheid voor publiek
en personeel garandeert.

Brandveiligheid

Verbeterde beveiliging
buiten de openingsuren

Vandalisme, oproer en
vijandige handelingen

Doordacht videomanagementsysteem

Breng de boodschap over

Het is essentieel om een
beginnende brand snel
te kunnen opsporen en
te verifiëren. In het geval
van brand is het kritisch
dat snel geëvacueerd
kan worden. Duidelijke
vocale aankondigingen
ondersteunen een
gecoördineerde evacuatie.
Omroep-, alarmering- en
evacuatiesystemen van
Bosch vergemakkelijken
deze processen. Ze
maken het mogelijk om
boodschappen in bepaalde
zones of juist overal
tegelijkertijd te verspreiden.

Om de beveiliging buiten de
openingsuren te verbeteren
biedt Bosch een uitgebreid
assortiment van inbraak- en
detectiesystemen voor alle
types van applicaties. In
combinatie met Bosch
videobewakingssystemen,
is videocontrole mogelijk
wanneer er bijvoorbeeld een
inbraak- of brandalarm wordt
geactiveerd. Door meerdere
systemen te integreren
kunnen verschillende
alarmen, in eerste instantie,
op afstand worden
geverifieerd met behulp van
het videobewakingssysteem.

Vandalisme en oproer
zijn vaak terugkerende
problemen en het
is cruciaal om deze
veiligheids- en
beveiligingsrisico’s te
kunnen aanpakken. Ook
de toeschouwers moeten
worden gecontroleerd, en
dit zowel binnen als buiten
het stadion vanuit een
centrale controlekamer.

Het videomanagementsysteem van Bosch biedt
een geïntegreerd beheer.
Intelligente videocamera’s
genereren metadata die
centraal worden verzameld.
Deze metadata kunnen
achteraf gebruikt worden
om zeer snel beelden terug
te zoeken bij een mogelijk
incident. Tevens kan een
koppeling gemaakt worden
met een PA-systeem
waarmee additionele
informatie mondeling kan
worden aangeleverd.

Efficiënte communicatie is
essentieel. Niet alleen voor
beveiliging maar ook voor
beleving in het algemeen.
De omroepsystemen
van Bosch zijn ideaal
voor live-aankondigingen
en achtergrondmuziek.
Steeds meer stadions
zijn multifunctionele
evenementenhallen
geworden waar ook
concerten en andere
evenementen plaatsvinden.

oplossingen op het gebied van beveiliging, veiligheid en
communicatie. Het portfolio omvat onder meer videobewaking,

Certificering omvat niet alleen de centrale van de
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Thermotechnology
Uw partner voor energie-efficiënte verwarmingen warmwateroplossingen
Door te investeren in de juiste installatie voor verwarming, warm water en optimaal
comfort kan er fors worden bespaard op de energiekosten. Iedere situatie vraagt z’n eigen
oplossing. Combinaties met duurzame technologie worden daarbij steeds belangrijker.
Bosch Thermotechnology beschikt over het gehele aanbod.

Uw partner voor efficiënte oplossingen 
Al onze projecten worden van begin tot eind
gepland aan de hand van een geïntegreerde,

Voor iedere situatie, van

systematische benadering – een uitstekende

kleine naar grootschalige

manier om te garanderen dat de verwarming- en

projecten

warmwatersystemen na voltooïing energie-efficiënt

De planning en levering van
oplossingen voor verwarming en
warmwatervoorziening stellen alle
betrokkenen voor enorme uitdagingen.
Bosch Thermotechnology is hierop
perfect voorbereid.

en doeltreffend aangewend worden. Dankzij ons

Verwarmingssystemen

modulair en erg uitgebreid productaanbod kunnen

ontwikkeld en gebouwd voor

we de beste oplossing vinden die perfect voldoet aan

uitdagende projecten: onze

de behoeften van elk theater of stadion.

oplossingen op maat voor
entertainmentinfrastructuur

Grootschalige centrale verwarmingssystemen

bieden precies die

▶ Betrouwbare verwarming en

verwarming en warmwater-

warmwatervoorziening

voorziening die u nodig hebt

▶ Flexibele oplossingen op maat voor uiterst

– en zijn energie-efficient en

doeltreffende en ecologische boilerwerking

milieuvriendelijk tegelijkertijd.

▶ Eenvoudige planning, installatie en inbedrijfstelling
van het volledige systeem dankzij modulaire
componenten
▶ Bosch UNIMAT UT-L boilers op olie of gas met
vermogen tot 28 MW en verhoogde werkingsgraad
tot 106 % d.m.v. nageschakelde rookgaswisselaars,
al of niet geïntegreerd of losstaand gemonteerd.
Dit type warmtegenerator is bijzonder goed

Hernieuwbare energiebron –

Competentie in elke fase – u kunt erop rekenen

geschikt voor entertainmentinfrastructuur.

warmtekrachtkoppeling (WKK)

In elk grootschalig project is de belangrijkste

Duurzame WKK modules combineren de

factor een optimale combinatie van alle gebruikte

Het dreamteam voor uw infrastructuur:

opwekking van warmte en stroom. Energiekosten

technieken. We bieden professionele ondersteuning

baanbrekende verwarmingstechniek met

worden drastisch gereduceerd. Emissies en

in elke fase van uw project – van consultancy tot

zonnecentrales

overdrachtverliezen zijn gering waardoor een lagere

uitgebreide diensten, desgewenst met een op maat

Door het aanwenden van gratis zonne-energie

CO2-uitstoot kan worden gerealiseerd. WKK’s zijn

geschreven onderhoudscontract, die een duurzame,

zeer geschikt voor entertainmentinfrastructuur, voor

efficiënte en veilige werking van het geïnstalleerde

verlaagd en biedt de combinatie van conventionele

zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Kortom,

systeem garanderen.

verwarmingssystemen met zonnetechnologie enorme

waar een gelijktijdige behoefte bestaat van warmte

voordelen. Voor alle conventionele verwarmings-

en elektriciteit, is een WKK op zijn plaats.

worden de energiekosten en CO2-emissies

en zonnevereisten biedt Bosch een compleet
assortiment van componenten en opties uit één
hand. Deze innovatieve Bosch-technologieën
garanderen een perfecte compatibiliteit – voor
een maximale rentabiliteit en beste efficiëntie.
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Bosch Energy and Building Solutions

Customer interaction services

Een perfect, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat

Omdat enkel een tevreden klant graag opnieuw bij u reserveert

Een gezond en comfortabel klimaat is elementair voor een goede ontspanning. Toch is

Klanten verwachten dat u hen een zeer

het binnenklimaat in de meeste theaters niet goed geregeld. Bosch is uw partner voor

uitgebreide dienstverlening biedt. Daarom

energie-efficiëntie en comfort in entertainmentfaciliteiten. Het intelligentie Bosch BaOpt©

beheren we onze dienstenportfolio op een

systeem is hiervan een voorbeeld. De oplossing is even eenvoudig als baanbrekend.

erg brede basis, van actieve promotiecam-

BaOpt© neemt alle gerichte luchtstromingen weg en zorgt voor continue chaotische

pagnes tot het meegeven van uitgebreide

menging van de lucht. U voelt geen luchtstroming meer maar overal in de ruimte is de

informatie, van de positieve eerste indruk

lucht van dezelfde hoge kwaliteit. Terwijl uw publiek geniet, zorgt Bosch voor een

tot een volledig tevreden klant. Dat maken

constant en perfect binnenklimaat.

we allemaal voor u waar, over alle communicatiekanalen en landsgrenzen heen.

Verstevig uw corebusiness met business process
outsourcing die het Bosch kwaliteitslabel draagt
Met meer dan 25 jaar ervaring als toonaangevend
provider van BPO-oplossingen (business process
outsourcing), hebben we een aanzienlijke deskundigheid verworven in het voortdurend wisselende
landschap van customer service management.
Op die manier maakt u middelen vrij die u kunt
gebruiken om uw concurrentiekracht te vergroten.
Daarnaast kunt u genieten van de voordelen van onze
oplossingen:
▶▶ Kwaliteit door proceskennis, uitgebreide
product- en marktkennis, de internationale
kwaliteitsnormen van Bosch en doorgedreven

Bosch als partner

Of het nu om een theater of een stadion gaat,

Moderne klimaattechniek is een essentieel onderdeel

lang voor het spektakel begint, beginnen we met

voor entertainmentinfrastructuur. Deze systemen

professionele promocampagnes. Als we uw klanten

een intensieve kennisuitwisseling die projecten en

moeten enerzijds zorgen voor comfort gedurende

actuele informatie over speciale aanbiedingen,

landsgrenzen ver overstijgt.

het hele jaar en anderzijds bijdragen aan de energie-

abonnementen en promoties meegeven, kan dat

efficiëntie en kostenbeheersing van een gebouw.

voor bezoekers een extra stimulans betekenen om

gegevensbescherming.
▶▶ Efficiëntie, expertise en automatisering, alsook

▶▶ Flexibiliteit door een internationaal netwerk.

de voorstelling of wedstrijd te gaan bekijken. De

Onze diensten op een rijtje:

Continue monitoring

bezoeker kan via diverse kanalen met ons contact

▶▶ Tickethotline

Een BaOpt systeem is bijvoorbeeld sensorgedreven.

opnemen voor uitgebreide informatie over alle

▶▶ Verkoopkantoor

Dit wil zeggen dat sensoren continu de temperatuur

facetten van de voorstelling: van reservatie en

▶▶ Backoffice diensten

en kwaliteit van de lucht meten en precies de juiste

vervoer tot en met accommodatie.

▶▶ Aanbieden van diensten met toegevoegde waarde

hoeveelheid frisse lucht binnen brengen. Uw ruimte

▶▶ Afhandeling klantenfeedback en klachtenbeheer

is dan ook altijd precies van de kwaliteit die u wenst,

Ook na een evenement blijven we ten dienste van uw

▶▶ Salescampagnes

ook als de belasting in de ruimte toe- of afneemt door

klanten. Om een hoge tevredenheid te garanderen en

▶▶ Diensten voor sociale media

wisseling in bezetting, warmtebelasting of gebruik

de ervaring helemaal af te ronden, kunnen klanten

van de ruimte.

ons hun feedback geven via telefoon, internet, sociale
media of e-mail.

Eenvoud voorop
BaOpt stuurt het gehele binnenklimaat. U hoeft er
niets voor te doen. Toch kunt u het systeem 24 uur
per dag eenvoudig volgen op uw PC of tablet en

Met u maken we een programma
op maat dat past bij uw organisatie
zodat u het maximale uit uw
investering haalt zowel in geld als
in optimaal comfort en minimaal
energieverbruik.

eventueel aanpassen. Ook kunnen gebruikers op
dezelfde wijze de gewenste waarden (binnen de door
u bepaalde bandbreedte) instellen voor hun eigen
ruimte. Comfort met een persoonlijk tintje.
Zowel voor renovatie als nieuwbouw
Bij renovatie of retrofit kan met beperkte investeringen een optimaal resultaat worden bereikt. Wij
zetten graag voor u de mogelijkheden op een rij.

Klanten kunnen ons hun feedback
meedelen via diverse kanalen,
zoals telefoon, internet, sociale
media of e-mail.
Voor meer info, surf naar
www.boschservicesolutions.com
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Bosch Power Tools

BSH Household Appliances

Overtuigende oplossingen voor vakman en industrie

BSH als partner: voor, gedurende en na de realisatie van uw project

Bosch weet wat vaklui wensen: kwaliteit, betrouwbaarheid, prestatie, ergonomie en bedienings-

Naast het veelzijdige merk -en productportfolio onderscheidt BSH zich ook in

comfort. Daarbij komen systeemaccessoires en serviceaanbiedingen waarmee Bosch Power

services. Als partner houdt het werk niet op als een project is gerealiseerd.

Tools de professionele gebruikers perfecte oplossingen voor elke werksituatie biedt. Een be-

BSH biedt diverse oplossingen op maat.

trouwbare basis voor uitstekende professionele resultaten – ook onder de moeilijkste omstandigheden.

Het Bosch-accusysteem

Dienst naverkoop

Aanspreekpartner voor uw project

bent u ook steeds welkom in het BSH Brand center in

Voor het mobiele gebruik biedt Bosch een totaalsysteem

Bosch biedt een kwaliteitsvolle dienst naverkoop, van

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben

Jette, waar u kunt rekenen op professioneel advies.

bestaande uit drie componenten: compacte en krachtige

online informatie tot een toegewijd team van opgeleid

wij een speciale afdeling in huis die zicht richt op de

Surf voor meer info naar www.bosch-home.be,

accumachines, innovatieve accutechniek en een intel-

servicepersoneel. De erkende servicecentra van onze

projectmarkt. Zo kunnen wij de unieke eisen van de

www.siemens-home.be, www.gaggenau.com,

ligent transport- en opbergsysteem dankzij de L-BOXX.

partners garanderen een uitstekende beschikbaarheid

markt beter begrijpen, en daarop inspelen. De afdeling

www.neff.be.

De Bosch accumachines onderscheiden zich hierbij door

van reserveonderdelen en een snelle doorlooptijd voor

wordt ondersteund door specialisten in service,

een lange levensduur, hoge prestaties en een nog lange-

zowel garantie als herstellingen tegen betaling.

logistiek, binnendienst en marketing. Eén van de team-

In Nederland

re looptijd vanwege de 4,0 Ah accu’s. Bovendien wordt

leden is uw vaste aanspreekpartner. Zo garanderen we

In de BSH showroom in Nederland, in inspiratiehuis

het dagelijkse gebruik op de bouwplaats door het Bosch

de beste service en dienstverlening.

20|20, kunt u op allerlei manieren inspiratie opdoen
om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van

L-BOXX systeem nog efficiënter.
In België

de verschillende merken van BSH. Uiteraard kunt u

Voordelen voor professionals

Wilt u meer informatie over het gebruik van uw nieuwe

terecht voor een persoonlijk adviesgesprek, maar u

Bosch weet hoe belangrijk het voor professionele

inbouwtoestellen, dan kan u beroep doen op de HOME

kunt ook deelnemen aan kookworkshops, of kijken naar

gebruikers is om te kunnen vertrouwen op hun gereed-

studio, een gepersonaliseerde infosessie waarin een

kookdemonstraties.

schap en daarom gaat de dienstverlening aan al het

medewerker uitleg geeft over de verschillende functio-

Kijk voor meer informatie op www.bosch-home.nl,

elektrisch- en meetgereedschap voor professionelen veel

naliteiten van uw toestellen en u advies geeft over de

www.siemens-home.nl, www.gaggenau.com/nl,

verder dan de wettelijke bepalingen.

bediening, het onderhoud en de waarborg. Daarnaast

www.neff.nl, www.constructa-home.nl
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Customer interaction
services

Hefsysteem voor tribunes
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Daksysteem

Zonne-energie

Energy and Building
Solutions

Professioneel elektrisch
gereedschap

Verwarmingssystemen

Warmtekrachtkoppeling
(WKK)

Brandalarm en gesprokenevacuatiesystemen, professionele geluidsinstallaties
en conferentiesystemen

Volledige cirkel met Bosch-oplossingen

Systeem voor
facilitymanagement

Toegangscontrole,
videobewaking en
inbraakalarmen

