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Borstelen? Wassen? Vegen? Zuigen? 
Houd honden- en kattenharen in bedwang met de juiste 
stofzuiger 

 

 Met de Zoo’o ProAnimal stofzuigers zijn slaapkamers, banken en vloeren in 

een mum van tijd haarvrij  

 Voor iedereen het juiste model: met of zonder stofzuigerzak of zelfs zonder 

snoer  

 

 

De gemiddelde kat verliest in zijn leven zo'n zeven kilo haar. En 

hondeneigenaren kunnen bevestigen dat ook honden de nodige haren 

verliezen. Maar deze baasjes willen nog steeds een schoon huis. Bosch heeft 

hiervoor de perfecte oplossing: de speciale stofzuigers voor dierenharen uit 

de Zoo’o ProAnimal-serie.  

 

Zoo’o ProAnimal voor thuis 

Huisdierharen zijn relatief makkelijk te verwijderen van harde vloeroppervlakken, 

zoals tegels, laminaat of parket. Maar katten en honden laten ook haren achter op 

vloerkleden, banken, stoelen en natuurlijk in hun mand. Zorg voor de juiste 

professionele hulp bij het verwijderen van haar: een speciale stofzuiger voor 

huisdierharen. Bosch heeft deze in verschillende uitvoeringen.  

Alle Zoo’o ProAnimal stofzuigers zijn uitgerust met krachtige en eenvoudig te 

reinigen ProAnimal-mondstukken die dierenharen snel en grondig verwijderen.  

 

Snel stofzuigen met de snoerloze steelstofzuiger 

Zo gepakt, zo gebeurd: met de snoerloze Zoo’o ProAnimal steelstofzuiger is 

schoonmaken zo gepiept. Dit lange, slanke en handige model heeft geen 

stopcontact nodig. Een ideaal model om snel even tussendoor schoon te maken 

dus. En hij verwijdert haar en vuil van huisdieren ook nog eens 30 procent sneller1 

De speciale gemotoriseerde ProAnimal-borstel verwijdert vuil met een snelheid van 

5.000 omwentelingen per minuut uit groeven in de vloer, uit tapijt en van andere 

                                                   
1 Vezelverwijdering (gemeten volgens IEC 63012-1) vergeleken met een Bosch-cilinderstofzuiger met turboborstel 

(BSG6B100, 600W). 
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plekken waar honden en katten graag liggen. De borstel is eenvoudig te 

verwijderen en schoon te maken. Dat de stofzuiger geen snoer heeft, wil trouwens 

niet zeggen dat het na een paar minuten al over is met de pret. Het model Zoo’o 

ProAnimal Athlet heeft een gebruiksduur van maar liefst 60 minuten. De 

meegeleverde accessoires maken het schoonmaken van banken, bekleding en 

autostoelen nog eenvoudiger. De handige set bestaat uit een schouderband, een 

handvat met adapter, een speciaal hoekmondstuk en een mondstuk voor 

bekleding. De oplaadbare accu is gebaseerd op de uitvoerig geteste litium-

iontechnologie van Bosch, bekend van de Bosch powertools en e-bikes. 

Uitstekende prestaties, een korte oplaadtijd en een lange gebruiksduur zijn 

gegarandeerd! Stof en vuil worden verzameld in een transparante 

opvangcontainer, die heel eenvoudig geleegd kan worden. En net als de andere 

stofzuigers zonder zak van Bosch is dit snoerloze model uitgerust met de bewezen 

SmartSensor Control-technologie. De filters zijn wasbaar en gaan net zo lang mee 

als het apparaat, ze hoeven dus nooit vervangen te worden. 

 

Effectief tegen haren: de stofzuiger met stofcontainer 

De stofzuigers zonder zak van Bosch staan bekend om hun reinigingsprestaties: 

ook voor grover vuil deinzen ze niet terug. Dat geldt zeker ook voor de Zoo’o 

ProAnimal met stofcontainer. Zijn AirTurbo-systeem stuurt de innovatieve en 

eenvoudig te reinigen ProAnimal-turboborstel aan. Bovendien wordt het model 

geleverd met het Animal 360TM-pakket met speciale mondstukken voor bekleding 

en harde vloeren. De cilinderstofzuiger zonder zak is ook uitgerust met 

SmartSensor Control. Dit zorgt voor extra zuigkracht, terwijl hij toch stil is en bijna 

onderhoudsvrij. De geïntegreerde sensor activeert het zelfreinigingssysteem voor 

het filter automatisch, zodat de Zoo'o ProAnimal altijd optimaal presteert.  

 

Grondig schoon: de cilinderstofzuiger met PowerProtect-stofzak 

De Zoo'o ProAnimal met PowerProtect-stofzak maakt grondig en hygiënisch 

schoon. Net als alle andere Zoo'o ProAnimal-cilinderstofzuigers is ook dit model 

uitgerust met het speciale AirTurbo-systeem en het Animal 360TM-pakket met 

ProAnimal-turboborstel. Het model komt ook met speciale mondstukken voor de 

lastigste haren op bekleding en harde vloeren. Daardoor heeft hij reinigingsklasse 

A voor harde vloeren en tapijt. Voor mensen die heel gevoelig zijn voor geuren 

heeft Bosch een filter ontwikkeld dat vervelende luchtjes op natuurlijke wijze 

vermindert. Een geïntegreerd bionisch filter reinigt de uitblaaslucht, waardoor 

mensen met allergieën gemakkelijker kunnen ademen.  

 

 

Product Typenummer Kleur Functies Winkela
dviespri
js 
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Bosch Zoo’o  
ProAnimal 
(zonder zak) 

BGS 
5ZOOO3 

Rood/ 
zwart 

 Bagless SmartSensor 
Control-technologie 

 AirTurbo-systeem 

 Animal 360TM-mondstukset  
(turboborstel/borstel harde 
vloer 
en extra brede borstel voor 
bekleding) 

 Hoogwaardig hygiënefilter 
voor uitstootklasse A. 
Geschikt voor mensen met 
allergieën. 

 Lifetime GORETM 
CLEANSTREAM®-filter 

 Volume opvangbak 3 l 

 Actieradius 11 m  

 Energie-efficiëntie: C 

 Reinigingsprestatie op 
tapijt: A 

 Reinigingsprestatie op 
harde vloeren: A 

€ 429,00 

Bosch Zoo’o  
ProAnimal 
(met zak) 

BSGL5ZOO2   
  

Rood/ 
zwart 

 

 AirTurbo-systeem 

 Animal 360TM-
mondstukset 

 Hoogwaardig hygiënefilter 
voor uitstootklasse A. 
Geschikt voor mensen 
met allergieën. Bionisch 
filter 

 Volume filterzak 4,5 l 

 Actieradius 15 m 

 AirBumperTM-stootranden 

 Energie-efficiëntie: C 

 Reinigingsprestatie op 
tapijt: A 

 Reinigingsprestatie op 
harde vloeren: A 

€ 329,00 

Bosch  
Zoo’o 
ProAnimal 
(snoerloos) 

BCH6ZOOO Rood  ProAnimal-mondstuk en 
extra borstelroller voor 
dierenharen 

 SensorBagless™-
technologie 

 Litium-iontechnologie van 
Bosch 

 ProAnimal-accessoires: 
handvaten, slang, 
schouderband, 
verschillende mondstukken  

€ 369,00 

 

 
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 
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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.  

 
*** 

 
Noot voor de redactie, niet ter publicatie 
Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewaanvragen, kunt u contact 
opnemen met: 
 
PR-bureau Coopr 
Marcel Withoos 
E: marcel@coopr.nl   
M: 06 55 57 01 93 
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