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Bosch breidt productgamma uit met airconditioning! 

 

Met de nieuwe Climate 5000 brengt Bosch een elegante en compacte 

omkeerbare split airconditioner op de Belgische markt. De toevoeging van 

airconditioning aan het productaanbod van Bosch vervolledigt het gamma. Bosch 

biedt je nu een compleet gamma van verwarmingsoplossingen 

(gascondensatieketels, warmtepompen, zonnepanelen, stookolieketels, 

badverwarmers op gas, elektrische warmwatertoestellen, …).  

 

Geniet het hele jaar door van de ideale temperatuur dankzij de nieuwe split 

airconditioner Climate 5000. Deze airconditioner kan zowel koelen als 

verwarmen en is dus geschikt voor elk seizoen. Het toestel behoort tot de 

categorie van lucht-luchtwarmtepompen.  

 

Efficiënte prestaties 

De Climate 5000 heeft een omkeerbare 

werking en kan zowel koelen als verwarmen. 

Ideaal voor gezinnen die op zoek zijn naar één 

oplossing om hun woning te verwarmen en te 

koelen. Deze airconditioner garandeert je de 

perfecte temperatuur, zelfs bij hoge 

temperaturen tot 50°C. Daarnaast is het toestel 

geschikt voor verwarming bij lage temperaturen 

tot -15°C. Het gunstige A++ energielabel voor 

koeling en A+ label voor verwarming draagt bij 

aan een lagere energiefactuur. 

 

Compact en uiterst stil 

Deze compacte airconditioner bestaat uit een binnen- en een buitenunit en is 

verkrijgbaar in vermogens van 3,5 kW, 5,3 kW en 7 kW. In de stille modus 

bedraagt het geluidsniveau slechts 21 dB(A), wat bijna niets is. Je bent dus zeker 

van een goede nachtrust bij een aangename temperatuur. Bovendien is de 

Climate 5000 uitgerust met biofilters met een hoge dichtheid die o.a. bacteriën 

neutraliseren en dus ook een optimale luchtkwaliteit garanderen.   
 
  

https://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/ocs/residencial/condensatie-gasketels-754475-c/
https://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/ocs/residencial/warmtepompen-754512-c/
https://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/ocs/residencial/solar-panelen--754499-c/
https://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/ocs/residencial/condensatie-mazoutketels-754496-c/
https://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/ocs/residencial/waterverwarmers-op-gas-754527-c/
https://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/ocs/residencial/elektrische-waterverwarmers-754536-c/
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Gebruiksvriendelijk 

De Climate 5000 airconditioner is zeer eenvoudig in gebruik. Het toestel bevat 

namelijk een heel aantal vooraf ingestelde functies. Daarnaast zijn er ook diverse 

comfortfuncties, zoals o.a. een stille modus en timerfunctie. De gewenste 

temperatuur kan eenvoudig aangepast worden via de afstandsbediening.  

 

 

 
 
Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1.500 
medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen. 
De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er 
werken wereldwijd ongeveer 410.000 medewerkers (situatie op 31 december 2018). Het bedrijf 
genereerde in 2018 een omzet van 78,5 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier 
bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and 
Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve 
oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en 
geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, 
software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, 
domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische 
doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd 
leven. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit met producten en diensten die innovatief 
zijn en enthousiasmeren. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor 
het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 460 
dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende 
partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van 
Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de 
onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 130 vestigingen over de hele wereld stelt 
Bosch ongeveer 68.700 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling.  
 
De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 
'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur 
van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. 
Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te 
investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van 
Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van 
algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand 
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KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie 
Bosch en Robert Bosch GmbH.  
 

Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.be, www.bosch.be, www.bosch.com, 

www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschBelgium, www.linkedin.com/company/bosch-

belgium/ en YouTube: Bosch Belgium 
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