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Volle kracht vooruit!  
De nieuwe Serie 6 stoomstations van Bosch maken korte 
metten met kreukels en bacteriën  

 

 Voorsorteren is niet meer nodig, dankzij de EasyComfort-instelling voor alle 

materialen  

 Optioneel verkrijgbaar met VarioComfort individuele temperatuurselectie 

 Speciaal hygiëneprogramma voor VarioComfort: HygienicSteam-technologie 

doodt 99,99 procent van de bacteriën tijdens het strijken  

 Vernieuwend ontwerp en aantrekkelijke kleuren 

 

Er zijn mensen die tot wel zes uur per week achter de strijkplank staan en er 

zijn mensen die maar een uurtje per week strijken. Toch hebben ze allemaal 

een ding gemeen: ze willen een strijkijzer dat betrouwbaar, snel en glad strijkt 

– en er het liefst ook nog goed uitziet. Bosch luistert naar de consument en 

laat al deze wensen uitkomen met de nieuwe Serie 6 stoomstations. Met deze 

compacte apparaten zijn zelfs grote stapels strijkgoed snel weggewerkt. Het 

slanke ontwerp en de vrolijke kleuren zorgen ook nog eens voor extra 

motivatie om aan de slag te gaan. Volle kracht vooruit! 

 

Temperatuurselectie – eenvoudig en makkelijk of meer individueel?  

Was voorsorteren is niet meer nodig dankzij de stoomstations met EasyComfort. 

Geen ingewikkelde temperatuurinstellingen meer, maar één stand voor alle 

materialen: van een spijkerbroek tot een zijden blouse, gevolgd door een linnen 

tafelkleed en katoenen overhemd. Of liever in een andere volgorde? Al het 

wasgoed kan nu gestreken worden in de volgorde waarin het uit de wasmand komt, 

zonder de temperatuur aan te passen en te wachten tot het apparaat op 

temperatuur is. 

 

De temperatuur voor verschillende materialen kan ook individueel ingesteld worden 

met de VarioComfort-uitvoering: kies een van de zes strijkprogramma's voor de 

perfecte combinatie van de ideale temperatuur voor een bepaald materiaal en de 

juiste hoeveelheid stoom. Beide uitvoeringen geven dezelfde uitstekende 
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strijkresultaten: de ultragladde CeraniumGlissée Pro-strijkzool en de krachtige 

stroomstoten maken snel korte metten met kreukels.  

 

Gerichte hygiëne  

Er is nog een reden waarom het stoomstation met VarioComfort zo'n goede keus 

is voor mensen die van efficiëntie houden. Als extra bonus beschikt het apparaat 

namelijk over HygienicSteam-technologie: kleding die alleen op lage temperaturen 

mag worden gewassen, maar wel vrij van bacteriën moet zijn, krijgt een extra 

behandeling met het ProHygienic-programma. Dankzij de unieke combinatie van 

temperatuur, stoomdruk en stoomstoten wordt 99,99 procent van de bacteriën 

gedood tijdens het strijken. Het stoomstation zorgt dus voor extra hygiëne waar 

nodig. Of het nu om mooie kanten lingerie of geborduurde babypakjes gaat: de 

meest delicate kleding wordt niet gewoon schoon, maar hygiënisch schoon. 

  

Ontkalken en meteen weer door 

De Serie 6-stoomstations van Bosch besparen zelfs ná het strijken nog tijd: reinigen 

en ontkalken is zo gebeurd dankzij Calc’nClean Perfect. Het systeem doet al het 

schoonmaakwerk, waardoor er meer tijd overblijft voor de echt belangrijke dingen 

in het leven. En dankzij het SecureLock-systeem blijft het strijkijzer op zijn plaats, 

zelfs tijdens transport. Slim én handig! 

 

 

Product Typenumme
r 

Kleur Functies 

 

Advies-
prijs 

Bosch Serie 6 
EasyComfort 
stoomstation 

TDS6040 Wit/zwart  EasyComfort: één 
instelling voor alle 
materialen 

 i-Temp  

 CeraniumGlissée 
Pro-strijkzool 

 Calc'nClean Perfect-
ontkalking 

 380 g Ultimate 
PulseSteam 

 5,8 bar stoomdruk 

 SecureLock-systeem 

€ 299,99 

Bosch Serie 6 
EasyComfort 
stoomstation 

TDS6030 Wit/paars  EasyComfort: één 
instelling voor alle 
materialen 

 i-Temp  

 CeraniumGlissée 
Pro-strijkzool 

 Calc'nClean Perfect-
ontkalking 

 370 g Ultimate 
PulseSteam 

 5,7 bar stoomdruk 

€ 299,99 
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Bosch Serie 6 
EasyComfort 
stoomstation 

TDS6010 Wit/lichtblauw  EasyComfort: één 
instelling voor alle 
materialen 

 i-Temp  

 CeraniumGlissée 
Pro-strijkzool 

 Calc'nClean Perfect-
ontkalking 

 350 g Ultimate 
PulseSteam 

 5,5 bar stoomdruk 

€ 249,99 

Bosch Serie 6 
VarioComfort 
stoomstation 

TDS6080DE Wit/ 
donkerpaars  

 Speciaal 
hygiëneprogramma 

 i-Temp  

 VarioComfort: perfect 
samengestelde 
strijkprogramma's  

 CeraniumGlissée 
Pro-strijkzool 

 Calc'nClean Perfect-
ontkalking 

 400 g Ultimate 
PulseSteam 

 6 bar stoomdruk 

 SecureLock-systeem 

€ 349,99 

 
Over Bosch 
De naam Bosch staat al generaties lang voor baanbrekende technologie en 
uitstekende kwaliteit. De huishoudelijke apparaten van Bosch voldoen al meer dan 
80 jaar aan deze hoge standaard: Bosch is het toonaangevende Europese merk op het 
gebied van huishoudelijke apparatuur. Consumenten over de hele wereld associëren 
het merk met efficiënte functionaliteit, betrouwbare kwaliteit en een internationaal 
geprezen design. Het met respect omgaan met mens en milieu, dat wordt 
weergegeven in ons motto "technologie voor het leven", is voor Bosch 
vanzelfsprekend. Dit is onder andere zichtbaar in de duurzame producten en 
energie- en waterbesparende processen.www.bosch-home.com.  
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PR-bureau Coopr 
Marcel Withoos 
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