
Bosch Tronic 6000T ES 35, 120, 150 
 
 

Suché topné těleso 
Díky suchému topnému tělesu je jedno, zda máte měkkou či tvrdou vodu – topné 
těleso bojleru není v kontaktu s vodou a není proto náchylné ke korozi a poškození 
vodním kamenem. 
 
 
5 let prodloužená záruka 
Kromě standardní dvouleté záruční doby platí na tento produkt také rozšířená záruka 
5 let na vnitřní nádobu. Podmínkou pro získání prodloužené záruky je registrace 
výrobku na stránkách www.servis-plus.cz a dodržování záručních podmínek. 
 
 
Jednoduchá regulace teploty 
Teplotu vody změníte jednoduše pouhým otočením regulátoru na předním panelu – 

nastavit můžete teplotu do 70 C. Pohodlně tak můžete měnit požadovanou teplotu a 
tím máte i možnost ušetřit energii. 
 
Skvělé izolační vlastnosti 
Ohřívač je vybaven tepelnou izolací, která zamezuje tepelným ztrátám a úniku tepla 
z ohřáté vody do okolí. Takto vám pomáhá šetřit energii, protože jakmile vodu jednou 
ohřejete, vydrží teplá ještě dlouho poté. 
 
 
Kvalitní smaltovaná nádoba 
Používáme jen kvalitní materiály – i proto je zásobník ohřívače vyroben z kvalitní 
smaltované oceli. Díky tomu vydrží i velmi vysoký tlak vody a je testovaný na tlak až 
16 barů, což je 2x více než běžný tlak vody v domácnosti.  
 
 
Magneziová anoda – ochrana proti korozi 
Magneziová anoda zajišťuje ochranu proti prorezavění – během života spotřebiče se 
z ní uvolňují ionty, které posilují ochranný povrch nádoby a dále tak prodlužují 
životnost ohřívače. 
 
 
CFC Free izolace 
Velice nám záleží na životním prostředí, a proto vyrábíme produkty šetrně a bez 
škodlivých látek jako například freonů. Díky tomu je tento produkt ekologický jak při 
výrobě, používání, tak i jeho likvidaci. 
 
 
Snadná instalace 
Instalace spotřebiče je velmi snadná, a to díky šabloně, která je součástí balení.  Stačí 
podle šablony vyvrtat otvor ve zdi, ohřívač zavěsit, připevnit pojistný ventil a už jen 
zapojit do zásuvky. Pojistný ventil, elektrický kabel i závěsná lišta jsou součástí balení. 
 
 
Německá kvalita 
Společnost Bosch pochází z Německa, a proto naše produkty vyrábíme s pověstnou 
německou přesností a kvalitou.  
 
 
 

 
 
 
 

http://www.servis-plus.cz/


Další varianty tohoto produktu 
 

• Bosch Tronic 6000T ES 035 – objem 34 litrů, vertikální instalace 

• Bosch Tronic 6000T ES 050 – objem 47 litrů, vertikální/horizontální instalace 

• Bosch Tronic 6000T ES 080 – objem 76 litrů, vertikální/horizontální instalace 

• Bosch Tronic 6000T ES 100 – objem 95 litrů, vertikální/horizontální instalace 

• Bosch Tronic 6000T ES 120 – objem 115 litrů, vertikální instalace 
 
Produkt z rodiny Bosch 
Společnost Bosch je v České republice známá především jako výrobce kvalitních domácích 
spotřebičů. Jako evropské číslo jedna mezi značkami domácích spotřebičů vždy nabízí špičkovou 
výkonnost, aby usnadnila váš každodenní život. Zastupuje nekompromisní kvalitu, technickou 
dokonalost a absolutní spolehlivost. Dnes, zítra i v budoucnu. 

 

 
  

https://www.siko.cz/koupelny/vytapeni-a-ohrev-vody/bojlery/bosch-tronic-6000t-es-035vertinst34l/zbozi/siko6000tes035
https://www.siko.cz/koupelny/vytapeni-a-ohrev-vody/bojlery/bosch-tronic-6000t-es-050obe-inst47-l/zbozi/siko6000tes050
https://www.siko.cz/koupelny/vytapeni-a-ohrev-vody/bojlery/bosch-tronic-6000t-es-080obe-inst76-l/zbozi/siko6000tes080
https://www.siko.cz/koupelny/vytapeni-a-ohrev-vody/bojlery/bosch-tronic-6000t-es-100obe-inst95-l/zbozi/siko6000tes100
https://www.siko.cz/koupelny/vytapeni-a-ohrev-vody/bojlery/bosch-tronic-6000t-es-120vertinst115l/zbozi/siko6000tes120

