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2 ® Cennik – Odkurzacze Centralne

Specyfikacja techniczna i ceny
Parametry / Nr katalogowy S1570 Split S2500 Split S2800 Split S2900 Split S3500 Split

Moc elektryczna [W] 1570 1780 1780 1800 2590

Przepływ powietrza [m3/h] 180 232 201 285 350

Podciśnienie [mbar] 287 310 341 295 301

Wykonanie filtra cyklon + filtr elektrostatyczny + separator włosów

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 24 24 24 24 36

Maksymalna długość przewodu magistralnego [m] 50 55 60 72 84

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 300 500 650 800 2000

Poziom hałasu [dB] 66 66 66 64 66

Konstrukcja silnika by-pass

Maksymalna liczba gniazd 8 10 12 15 20

Gwarancja 10 lat

Cena netto jednostki centralnej 3800,– 4100,– 4300,– 5200,– 7500,–

Cena netto kompletu z zestawem do sprzątania EC 9 m 4250,– 4550,– 4750,– 5650,– 7950,–

Vacu-Maid SPLIT
Odkurzacze typu Split wybierane są przez użytkowników
ceniących sobie niezawodność́ oraz bezobsługową pracę.
Znajdują zastosowanie w willach, hotelach i pensjonatach.

W odkurzaczach typu Split, w osobnych obudowach za-
montowano silnik i część filtracyjną, odpowiedzialną za sepa-
rację i magazynowanie zebranego w czasie sprzątania kurzu.
Rozdzielona konstrukcja pozwoliła na zastosowanie większego
i wydajniejszego separatora cyklonicznego oraz wykorzystanie
dodatkowego filtra włosów, niespotykanego w urządzeniach
kompaktowych.

Separator cykloniczny w odkurzaczach typuSplit, z racji swoich
rozmiarów, pozwolił na mechaniczne oddzielenie strumieni
czystego i brudnego powietrza, co pozwoliło na uzyskanie
jeszcze skuteczniejszej filtracji oraz dało gwarancję efektywnego
działania separatorów już od pierwszych obrotów silnika.

Odkurzacze typu Split są urządzeniami bezobsługowymi, nie
posiadają żadnych dodatkowych worków wymagających
ręcznego trzepania lub czyszczenia.

Wszystkie odkurzacze typu Split wykorzystują wolnoobrotowe
oryginalne amerykańskie silniki Ametek Lamb, wyposażone
w osobne obiegi powietrza do chłodzenia części elektrycznej,
która pozostaje oddzielona od kurzu z powietrza zasysanego
w czasie sprzątania, uzyskująć niespotykanątrwałość
i żywotność.

Jednostka
centralna
S2500 Split

Gwarancja

10 lat

Jednostki centralne



3® Cennik – Odkurzacze Centralne

Specyfikacja techniczna i ceny
Parametry / Nr katalogowy S1570 S2200

Moc elektryczna [W] 1570 1780

Przepływ powietrza [m3/h] 180 232

Podciśnienie [mbar] 287 270

Wykonanie filtra cyklon + filtr
elektrostatyczny

cyklon + filtr
elektrostatyczny

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 24 24

Maksymalna długość przewodu magistralnego [m] 50 55

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 300 500

Poziom hałasu [dB] 66 66

Konstrukcja silnika by-pass by-pass

Maksymalna liczba gniazd 8 10

Gwarancja 10 lat

Cena netto jednostki centralnej 3250,– 3700,–

Cena netto kompletu z zestawem do sprzątania ElektroComfort 9 m 3700,– 4150,–

Vacu-Maid S1570 i S2200
Kompaktowe odkurzacze, przeznaczone do użytkowania w do-
mach jednorodzinnych. Elementem odpowiedzialnym za filtrację
zassanego powietrza jest pojemny separator cykloniczny.

Funkcję dodatkowego zabezpieczenia silnika pełni filtr elektro-
statyczny. Duży zbiornik na śmieci pozwala użytkować odkurzacz
bez obawy o jego przepełnienie.

Wszystkie odkurzacze aeroVac zostały wyposażone w opatento-
waną szczelinę dekompresyjną pozwalającą na stosowanie tra-
dycyjnych toreb foliowych w zbiornikach na kurz, dzięki czemu
wyrzucenie zebranych w odkurzaczu śmieci jest łatwe i czyste.

Zastosowany w jednostce centralnej separator cykloniczny
posiada skuteczność 95% separacji i gwarantuje stałość podci-
śnienia bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz.
Odkurzacze zostały wyposażone w wydajne silniki elektryczne
typu by-pass. Konstrukcja turbiny powietrza szczelnie izoluje
część elektryczną silnika od strumienia zasysanego powietrza,
które bezpośrednio z turbiny zostaje wtłoczone do przewodu
wydechowego odkurzacza. Silnik elektryczny chłodzony jest
powietrzem z otoczenia. Powietrze zasysane przez odkurzacz
w czasie sprzątania nie bierze udziału w chłodzeniu części elek-
trycznej silnika. Pozwala to na utrzymanie silnika w czystości
i w efekcie uzyskanie imponującej żywotności urządzenia.

Jednostka
centralna
S2200

Gwarancja

10 lat

Jednostki centralne



SR11 SR45

Moc elektryczna [W] 1330 1600

Przepływ powietrza [m3/h] 214 205

Podciśnienie [mbar] 230 315

Wykonanie filtra worek odwrócony + separator cykloniczny / worek papierowy

Gniazdo ssawne w obudowie jedn. tak

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 24 24

Maks. dł. przew. magistralnego [m] 30,5 40

Orientacyjna pow. sprzątania [m2] 140 250

Poziom hałasu [dB] 58 64

Typ silnika przelotowy by-pass

Maksymalna liczba gniazd 3 6

Gwarancja 2 lata 5 lat

Cena netto jedn. centralnej 1750,– 2550,–

Cena netto kompl. z zest. do sprzątania ElektroComfort 9 m 2350,– 3150,–

4 ® Cennik – Odkurzacze Centralne

Specyfikacja techniczna i ceny
Parametry / Nr katalogowy

modele SR
Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to ciekawa propozycja
urządzeń przeznaczonych do domów jednorodzinnych.
Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji
dają gwarancję dokładnego oczyszczenia powietrza wydmu-
chiwanego na zewnątrz domu.

Zastosowanie worka odwróconego jako filtra pozwoliło na
montaż gniazda ssawnego w obudowie odkurzacza, przydat-
nego w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym.

Odkurzacze aeroVac współpracują ze wszystkimi rodzajami
zestawów do sprzątania. Można je włączać zdalnie wyko-
rzystując przełącznik w uchwycie węża giętkiego lub wkła-
dając wąż giętki do gniazda ssawnego. Wszystkie mogą być
wyposażone w dodatkowy worek papierowy, który pełni rolę
dodatkowego filtra oraz zbiornika na kurz. Wszystkie posiadają
szczelinę dekompresyjną, która pozwala na magazynowanie
zebranego kurzu w torbie foliowej umieszczonej w zbiorniku
na kurz.

Jednostka
centralna
SR51

Jednostki centralne



5® Cennik – Odkurzacze Centralne

Jednostki centralne

Specyfikacja techniczna i ceny

1350

250

276

44

300

6 (8)

5 lat

2160,–

2770,–

Moc elektryczna [W] 1800

Przepływ powietrza [m3/h] 255

Podciśnienie [mbar] 340

Wykonanie filtra Filtr kartrydżowy klasy M

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 15

Maks. dł. przew. magistralnego [m] 60

Powierzchnia sprzątania [m2] 500

Liczba gniazd zalecana (maks) 10 (14)

Powierzchnia filtra [cm2] 6700

Gwarancja

Cena netto jednostki centralnej* 2800,–

Cena netto jednostki centralnej*
+ zestaw do sprzątania EC9 3430,–

* cena zawiera tłumik hałasu i elementy przyłączeniowe do instalacji

Parametry S150

1250

225

276

32

130

4 (5)

3100

1780,–

2270,–

B300 B400

1450

250

310

21

55

400

8 (12)

2460,–

3110,–

B500

TC 2000
Seria jednostek centralnych TC-2000, to efekt udanego połą-
czenia ponadprzeciętnej jakości zastosowanych materiałów
oraz nowoczesnego wyglądu.

Obudowa każdego modelu odkurzacza wykonana jest
z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego, które
dodatkowo doskonale tłumi dźwięk zamontowanych silników.
Jest odporna na efekty starzenia oraz warunki środowiskowe.
Jednostki centralne TC-2000 są specjalnie uszczelnione
(stopień ochrony IP44), dzięki czemu mogą być instalowane
na zewnątrz budynku.

Gama jednostek centralnych TC-2000 składa się z 5 urządzeń,
w których wielkość każdej z obudów jest dopasowana
do wydajności silnika. Zastosowana metoda filtracji
wykorzystująca filtrację cykloniczną oraz filtry kartrydżowe
klasy M pozwala na doskonałą separację zanieczyszczeń oraz
skuteczną ochronę silnika przed kurzem.

Eksploatacja odkurzacza jest bezkosztową, gdyż zastosowany
filtr wykonany z poliestru pozwala na jego wielokrotne mycie
pod bieżącą wodą, a zastosowane silniki firmy Domel dają
gwarancje wieloletniej bezawaryjnej pracy.

W zestawie z urządzeniem dostarczany jest komplet przyłączy
elastycznych oraz systemowy tłumik hałasu, który dodatkowo
wygłusza dźwięk powietrza wydmuchiwanego z jednostki
centralnej.



6 ® Cennik – Odkurzacze Centralne

TECNO Prime
Odkurzacz centralny Tecno Prime, to pierwszy na świecie
odkurzacz wyposażony w panel dotykowy, wzorem z najnowszych
telefonów komórkowych, pozwalający na odczyt podstawowych
parametrów urządzenia oraz informacje o rzeczywistym
podciśnieniu panującym w instalacji. Tecno Prime, to również
pierwszy na świecie odkurzacz centralny z możliwością
podłączenia do Internetu, co pozwala na uzyskanie informacji o
kondycji urządzenia wprost ze smartfona wraz ze zdalną
diagnostyką urządzenia.

Odkurzacze centralne Tecno Prime wykorzystują system
podwójnej filtracji zassanych zanieczyszczeń, wstępnej separacji
cyklonicznej oraz wtórnego elektrofiltra stożkowego HEPA,
wyposażonego w innowacyjny system kontroli ładunku
elektrostatycznego na jego powierzchni. Tecno Prime to
bezobsługowa jednostka centralna, która w połączeniu z
akcesoriami do sprzątania wykorzystującymi bezprzewodowe
systemy komunikacji jest najnowocześniejszym odkurzaczem
centralnym. Wszystkie odkurzacze centralne Sistem-air posiadają
system łagodnego startu silnika, który przedłuża jego żywotność
i nie powoduje wahnięć napięcia w elektrycznej sieci zasilającej.
Odkurzacze Tecno Prime standardowo dostarczane są z
elastycznymi elementami przyłączeniowymi do instalacji
centralnego odkurzania oraz opcjonalnym system montażu
dodatkowych jednorazowych worków na śmieci (system BI-VAC).

Jednostki centralne

Specyfikacja techniczna i ceny
Parametry T-Prime150 T-Prime 250 T-Prime 350 T-Prime 450

Nr katalogowy 3110.2TPR 3112.2TPR 3113.3TPR 3115.3TPR

Moc elektryczna [W] 1250 1350 1450 1500

Przepływ powietrza [m3/h] 200 234 240 180

Podciśnienie [mbar] 274 272 310 400

Wykonanie filtra Filtr cykloniczny + stożkowy filtr aluminiowy z kontrolą ładunku elektrycznego

Gniazdo ssawne w obudowie jednostki Tak

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 21

Maks. długość przewodu magistralnego [m] 34 42 55 64

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 150 250 350 450

Poziom hałasu [dB] 70

Typ silnika przelotowy by-pass

Maksymalna liczba gniazd 4 7 11 16

Gwarancja 5 lat

Cena netto jednostki centralnej* 3830,– 4070,– 4350,– 4770,–

Cena netto jednostki centralnej* z zestawem do sprzątania EC9

* cena zawiera tłumik hałasu i elementy przyłączeniowe do instalacji

4500,– 4800,– 5000,– 5490,–

Jednostka centralna
TECNO Prime 250



Specyfikacja techniczna i ceny

Przedłużenie gwarancji do 10 lat od daty zakupu 650,–

* cena zawiera tłumik hałasu i elementy przyłączeniowe do instalacji

Parametry R-evo 150 R-evo 250 R-evo 350 R-evo 450

Nr katalogowy 3110.2T 3112.2T 3113.3T 3115.3T

Moc elektryczna [W] 1250 1350 1450 1500

Przepływ powietrza [m3/h] 200 234 240 180

Podciśnienie [mbar] 274 272 310 400

Wykonanie filtra Filtr cykloniczny + stożkowy filtr aluminiowy z kontrolą ładunku elektrycznego

Gniazdo ssawne w obudowie jednostki Tak

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 21

Maks. długość przewodu magistralnego [m] 34 42 55 64

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 150 250 350 450

Poziom hałasu [dB] 70

Typ silnika przelotowy by-pass

Maksymalna liczba gniazd 4 7 11 16

Gwarancja 5 lat

Cena netto jednostki centralnej* 3710,– 3900,– 4140,– 4550,–

Cena netto jednostki centralnej* z zestawem do sprzątania EC9 4380,– 4600,– 4780,– 5200,–

Jednostka centralna
TECNO R-evolution 250

Dodatkowo

Domestic

Jednostki centralne

7® Cennik – Odkurzacze Centralne



Specyfikacja techniczna i ceny
Parametry T-St Mini T-St 150 T-St 250 T-St 350 T-St 450

Nr katalogowy 3107.1TER 3110.1TER 3112.1TER 3113.3TER 3115.3TER

Moc elektryczna [W] 1250 1250 1350 1450 1500

Przepływ powietrza [m3/h] 200 200 234 240 180

Podciśnienie [mbar] 274 274 272 310 400

Wykonanie filtra Filtr cykloniczny + kartrydż poliestrowy wielokrotnego użytku.

Gniazdo ssawne w obudowie jednostki Nie Tak

Powierzchnia filtracji [cm2] 3100 6700

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 15 21 21 21 21

Maks. długość przewodu magistralnego [m] 32 34 44 55 64

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 150 150 250 350 450

Poziom hałasu [dB] 70

Typ silnika przelotowy by-pass

Maksymalna liczba gniazd 4 4 7 11 16

Gwarancja 5 lat

Cena netto jednostki centralnej 2100,– 2450,– 2590,– 2850,– 3500,–

Cena netto jednostki centralnej
z zestawem do sprzątania EC9 2730,– 3000,– 3350,– 3500,– 4150,–

Przedłużenie gwarancji do 10 lat od daty zakupu 350,–

TECNO Style
Jednostka centralna TECNO Style to połączenie nowoczesnego
stylu, niezawodnej metody filtracji wraz przystępną ceną.
Do filtracji zassanego w czasie sprzątania powietrza służy
separator cykloniczny, oraz jako filtr wtórny, poliestrowy
kartrydż wielokrotnego użytku.

Powierzchnia filtracji wkładu kartrydżowego wynosi 6700cm2,
co pozwala na skuteczne działanie bez ryzyka utraty wydaj-
ności urządzenia. W przypadku konieczności jego oczyszcze-
nia, wystarczy spłukać go pod bieżącą wodą i cieszyć się da-
lej sprawnym odkurzaczem, bez obawy o dodatkowe koszty
zakupu części eksploatacyjnych.

Odkurzacze Tecno Style (z wyjątkiem T-St Mini) wyposażone
są w gniazdo ssawne w obudowie, pozwala ono na sprząta-
nie pomieszczenia gospodarczego, w którym zainstalowany
jest odkurzacz, bez konieczności prowadzenia dodatkowej
instalacji. Jednostki centralne przystosowane są do podłączenia
instalacji zarówno po lewej jak i prawej stronie urządzenia.

Jednostki centralne
TECNO Style 250
TECNO Style Mini

Jednostki centralne

* cena zawiera tłumik hałasu i elementy przyłączeniowe do instalacji

8 ® Cennik – Odkurzacze Centralne



9® Cennik – Odkurzacze Centralne

Specyfikacja techniczna i ceny
Parametry Wartość

Nr katalogowy 3116.2TS

Moc elektryczna [W] 1350 x 2

Przepływ powietrza [m3/h] 400

Średnica przyłącza [Ø mm] 63

Wykonanie filtra Filtr cykloniczny + kartrydż poliestr. wielokrotnego użytku
W opcji pneumatyczny system czyszczenia filtra

Powierzchnia filtracji [cm2] 17000

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 62

Maks. długość przewodu magistralnego [m] 2 x 55

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 800

Poziom hałasu – 1 silnik [dB] 64

Poziom hałasu – 2 silniki [dB] 69

Maksymalna liczba gniazd 16

Gwarancja 5 lat

Cena netto jednostki centralnej 13 990,-

Cena netto dodatkowego systemu pneumatycznego
oczyszczania filtra (numer katalogowy 3600.OU) 7 520,-

TECNO Star
Jednostka centralna Tecno Star pozwala na jednoczesne
odkurzanie z dwóch gniazd ssawnych. Jest to hybryda,
która bazuje na konstrukcji odkurzaczy przemysłowych
z zastosowanymi silnikami spotykanymi w najlepszych
odkurzaczach domowych. Taki kompromis pozwala cieszyć
się zaletami odkurzacza przemysłowego przy zachowaniu
umiarkowanej ceny. Urządzenie przeznaczone jest do
dużych willi lub pensjonatów o powierzchni do 800 m2.

Jednostka centralna może współpracować z instala-
cją w dwóch trybach pracy. W pierwszym – domyślnym,
obszary sprzątania należy podzielić na dwie strefy, które
będą mogły być wykorzystane przez dwóch jednoczesnych
użytkowników systemu. Każda ze stref może być obsłużona
instalacją o średnicy 2”, natomiast wspólne przewody
łączące każdą ze stref z jednostką centralną powinny być
wykonane przy użyciu przewodów instalacyjnych o średnicy
63 mm.

Automatyka jednostki centralnej sama decyduje o ilo-
ści i kolejności włączanych silników, tak aby dopasować
charakterystykę pracy odkurzacza do liczby jednoczesnych
użytkowników. Tryb drugi, to tryb TURBO, który pozwala na
uruchomienie zawsze dwóch silników niezależnie od liczby
operatorów. Pozwala to na efektywne sprzątanie nawet
jeśli odkurzacz zostanie podłączony do dużej instalacji
wykonanej z jednej średnicy przewodów.

Zastosowana metoda separacji bazująca na separatorze
cyklonicznym oraz wtórnym filtrze kartrydżowym o powie-
rzchni filtracji wynoszącym 1,7 m 2 gwarantuje skuteczną
separację zanieczyszczeń bez obawy o spadek wydajności
systemu. Jako opcja, urządzenie może zostać wyposażone
w dodatkowy automatyczny system oczyszczania filtra kar-
trydżowego, który wykorzystuje strumień sprężonego
powietrza.

Jednostka centralna Tecno Star jest urządzeniem wolno-
stojącym, wyposażonym w duży zbiornik na śmieci na kół-
kach o pojemności 62 dm3.

Obsługa oraz ustawienie parametrów konfiguracyjnych
odbywa się przy wykorzystaniu czytelnego wyświetlacza
dotykowego.

Jednostka centralna Tecno Star została stworzona, aby
zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów
używających odkurzaczy centralnych w domowym cyklu
sprzątania. Decydując się na modelTecno Star otrzymują oni
najbardziej zaawansowany technicznie odkurzacz, w któ-
rym zastosowano rozwiązania techniczne przeniesione
z rozwiązań spotykanych w większych jednostkach central-
nych przeznaczonych do pracy ciągłej.

Jednostki centralne



10 ® Cennik – Odkurzacze Centralne

Wolly-2
Odkurzacz centralny do zabudowy, Wolly-2 przeznaczony
jest do montażu w mieszkaniach i apartamentach, w których
trudno wygospodarować miejsce na tradycyjną jednostkę
centralną. Jego kompaktowa budowa, możliwość montażu
natynkowego lub podtynkowego pozwala na wiele możliwości
aranżacyjnych.

Odpornośćnawarunkiatmosferyczne(IP44)pozwalanamontaż
na zewnątrz, np. na tarasie lub zadaszonym balkonie, gdzie urzą-
dzenie nie musi być podłączone do przewodu wydechowego.
Zastosowana metoda separacji polega na wykorzystaniu
worka na kurz oraz dodatkowego filtra poliestrowego działają-
cego jako wtórny filtr oczyszczający powietrze wydmuchiwane
na zewnątrz oraz również jako zabezpieczenie silnika.Wolly-2,
może być połączony z zewnętrznym panelem sterującym
informującym o aktualnych parametrach urządzenia.

Pomimo swojej kompaktowej i przemyślanej budowy, jednostka
Wolly-2 to pełnoprawny odkurzacz centralny, który w zależno-
ści od wersji może być podłączony do instalacji zmaksymalnie
4 lub 7 gniazdami ssawnymi lub automatycznymi szufelkami.

Specyfikacja techniczna i ceny
Parametry Wolly-2 150 Wolly-2 300

Moc elektryczna [W] 1250 1350

Przepływ powietrza [m3/h] 200 234

Podciśnienie [mbar] 274 276

Wykonanie filtra Filtr workowy + filtr kartrydżowy

Powierzchnia filtracji [cm2] 2840

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 12

Maksymalna długość przewodu magistralnego [m] 30 40

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 150 300

Poziom hałasu [dB] 70

Typ silnika przelotowy

Maksymalna liczba gniazd 4 7

Wymiary [sz/wys/gł mm] 430 x 630 x 187

Gwarancja 5 lat 5 lat

Obudowa podtynkowa, cena netto (nr katalogowy) 990,– (7102.1)

Opcjonalna szafka natynkowa Wolly-2* (nr katalogowy) 650,– (7102.2) Wymaga produktu 7102.1

Samodzielna jednostka centralna do montażu w obudowie podtynkowej,
bez zestawu do sprzątania i obudowy podtynkowej, cena netto (nr katalogowy) 2150,– (8202.0) 2300,– (8202.1)

Jednostka centralna z kompletnym zestawem do sprzątania oraz obudową
podtynkową, cena netto (nr katalogowy) 2600,– (8201.0) 2850,– (8201.1)

Jednostki centralne

Zestaw Wolly-2 150 zawiera właściwą jednostkę
centralną, kompletny zestaw do sprzątania

i obudowę do zabudowy podtynkowej
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Separatory cykloniczne

Separatory Turbix

Specyfikacja techniczna i ceny
Turbix Mały (S) Średni (M) Duży (B)

Nr katalogowy 3400.10 3400.11 3400.12

Wlot / wylot [Ø mm] 50 60 80

Pojemność zbiornika na kurz [dm3] 21 40 70

Waga kg 15 25 53

Wymiar A mm 385 452 590

Wymiar B mm 496 590 1217

Wymiar C [Ø mm] 50 63 1395

Wymiar D mm 875 103 176

Wymiar E mm 38 52 293

Wymiar F [Ø mm] 50 63 570

Wymiar G [Ø mm] 150 190 80

Wymiar H [Ø mm] 236 286 80

Wymiar I R mm 4 4 552

Wymiar L mm 360 436

Wymiar M mm 100 122

Wymiar N mm 188 228

Wymiar O mm 885 1105

Wymiar X mm 100 100

Cena netto zł 2 190,– 3 000,– 11 800,–

mały S
(small)

duży B
(big)

średniM
(medium)

Separatory cykloniczne Turbix są przeznaczone do wstępne-
go oczyszczania zasysanego przez odkurzacz powietrza z du-
żych ilości zanieczyszczeń.

Zastosowanie separatorów Turbix pozwala uniknąć
nadmiernego osadzania zabrudzeń na właściwych filtrach
odkurzacza, spadku przepływu powietrza, a w konsek-
wencji obniżenia mocy ssącej odkurzacza i konieczności kon-
serwacji instalacji.

Separatory Turbix dostępne są w trzech wielkościach, dobie-
ranych odpowiednio do średnicy rur instalacyjnych, wielko-
ści przepływu powietrza i modelu jednostki centralnej z którą
będą współpracować.

Wielkość modelu separatora Turbix powinno dobierać się bio-
rąc pod uwagę przede wszystkim:

– projektowany przepływ powietrza
– charakterystyke i gramaturę zanieczyszczeń
– średnicę podłączeniową rur
– wymaganą pojemność pojemnika na kurz

A

B

C
D

E

F
G
H

I

L

M
N

O
X

F

G

H
I

A

D

E

B
C
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Wybrane
elementy
zestawów
ElektroComfort
i Flisy

Specyfikacja i ceny zestawów ElektroComfort (EC)
Parametry/Nr katalogowy TK23825 TK23830 TK23835 TK23840 TK23850

Długość węża giętkiego 7,5 m 9 m 10,5 m 12 m 15 m

Włącznik w uchwycie tak

Wykonanie węża giętkiego DuoroFlex

Komplet ssawek tak

Niklowana rura teleskopowa tak

Wieszak na wąż i worek na ssawki tak

Cena netto kompletnego zestawu
ElektroComfort typ F i P 695,– 779,– 795,– 845,– 990,–

Cena netto węża giętkiego typ F i P 460,– 530,– 545,– 595,– 635,–

Numer katalogowy węża giętkiego typ F GSH225 GSH230 GSH235 GSH240 GSH250

Numer katalogowy węża giętkiego typ P - GSP231 - - -

ElektroComfort typ F i P
ElektroComfort typ F to najczęściej wybierany zestaw do sprzątania współpracujący z odku-
rzaczem centralnym. Zawiera wąż giętki o długości 9 m oraz komplet niezbędnych ssawek.
Na życzenie może zostać skompletowany z wężami giętkimi o długości odpowiednio:
7,5; 9; 10,5; 12 lub 15 m

Jako nowość występuje wąż w
kolorze białym z nowym rodza-
jem uchwytu - typ P. Długość węża
wynosi 9 m

Włączanie jednostki centralnej
odkurzacza odbywa się przy wyko-
rzystaniu włącznika w uchwycie
węża. Węże giętkie wykonane są
z tworzywa DuoroFlex. Charak-
teryzują się większą giętkością
i miękkością, zachowując wytrzy-
małość i odporność na zużycie.

Węże giętkie wykonane z two-
rzywa DuoroFlex, posiadają
większą średnicę, co pozwala
na zmniejszenie oporów prze-
pływu zasysanego powie-
trza. Jest to bardzo ważne
gdyż opory przepływu gene-
rowane przez wąż giętki
mogą stanowić nawet 30%
oporów całej instalacji
centralnego odkurzacza.

Wąż giętki z włącznikiem w uchwycie
wraz z rurą teleskopową,

typ F (szary) iP (biały)

Ssawka do podłóg obrotowa
(RF520V) – 57,00 zł

Ssawka
uniwersalna Comfort +
(RF530W) – 74,00 zł

Ssawka do wykładzin
(UT530B) – 11,30 zł

Ssawka do kurzu
(DB530) – 11,50 zł

Ssawka szczelinowa
(CT525) – 7,50 zł

Rura
teleskopowa

(W419) – 75,00 zł

Zestawy do sprzątania
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Flisy

Zalety węża giętkiego Flisy

Zestaw do sprzątania Flisy, wykorzystuje bezprzewodową łączność pomiędzy końcówkami węża
giętkiego do sterowania jednostką centralną. Wąż pozostaje lekki, a obrotowe końcówki węża,
zarówno przy uchwycie jak i gnieździe ssawnym gwarantują, że nie będzie się skręcał na podłodze.

360°

wygoda – poprzez zastosowanie włącznika
w uchwycie, włączenie lub wyłączenie jed-
nostki centralnej staje się jeszcze łatwiejsze,

lekkość – usunięcie przewodu elektrycz-
nego, który standardowo umieszczany jest
wewnątrz tradycyjnych węży spowodowało
zmniejszenie wagi węża giętkiego o 40%,

trwałość– brak przewodu sterującego w wężu
giętkim zwiększył nie tylko jego elastyczność,
ale również odporność na uszkodzenia

uniwersalność – system bezprzewodowy może
zostać wykorzystany we wszystkich systemach
centralnego odkurzania, a węże można dowolnie
skracać i przedłużać, gdyż nie mają przewodu ste-
rującego,

poręczność – zarówno uchwyt jak i podłącze-
nie do gniazda ssawnego są przystosowane do
obrotu o 360O, co nie pozwala na skręcanie się
węża.

Specyfikacja i ceny zestawów Flisy
Parametry/Nr katalogowy FK830 FK850

Długość węża giętkiego 9 m 15 m

Włącznik w uchwycie tak, wersja radiowa

Wykonanie węża giętkiego PVC

Komplet ssawek tak tak

Niklowana rura teleskopowa tak tak

Wieszak na wąż tak tak

Cena netto kompletnego zestawu Flisy z nadajnikiem i odb. radiowym 860,– 955,–

Cena netto nadajnika i odbiornika radiowego (nr. kat. 7039.ON) 510,– 510,–

Cena netto węża giętkiego z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym 675,– 765,–

Numer katalogowy węża giętkiego z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym FK230 FK250

MAX 15m

360°

Zestawy do sprzątania
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System Flexin pozwala na schowanie węża giętkiego używanego przy
sprzątaniu do wewnątrz instalacji centralnego odkurzania, dzięki czemu
użytkownik ma do niego dostęp bez konieczności jego przenoszenia z gniazda
do gniazda. Po prostu wąż czeka schowany w ścianie lub w podłodze na
swoją kolej przy sprzątaniu domu. Zawsze gotów do pracy, a po sprzątaniu
podciśnienie generowane przez jednostkę centralną wciąga
go z powrotem do instalacji.

Flexin®

Zasady projektowania instalacji
Przewód instalacyjny dedykowany dla węża giętkiego musi
być co najmniej o 10% dłuższy od węża.
Przewód instalacyjny, w którym będzie przechowywana
rura giętka Flexin, nie może się rozgałęziać, a jego
załamania muszą być wykonane przy wykorzystaniu ory-
ginalnych łuków Flexin. Pozostała część instalacji może
być wykonana przy użyciu standardowych materiałów
instalacyjnych.
Płyta montażowa gniazda Flexin ma 10 cm grubości.
Przy planowaniu instalacji, należy uwzględnić konieczność
jej zabudowy.
Zaleca się montaż gniazda ssawnego Flexin na wysokości
1 m nad docelowym poziomem podłogi, min. odcinek pro-
sty przed każdym łukiem Flexin powinien wynosic 30 cm.
Maksymalna liczba łuków dla instalacji z wężem w pokrowcu
wynosi 3 szt.
Do gniazda ssawnego Flexin należy doprowadzić instalację
sterującą jak dla każdego gniazda ssawnego.
W przypadku stosowania zdalnego sterowania Flexin, na-
leży zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu.

Przewody giętkie Flexin występują w kompletach z akceso-
riami do sprzątania o długościach odpowiednio 9, 12 lub
15 m tak, aby jak największą powierzchnię domu można
było obsłużyć minimalną liczbą gniazd ssawnych.

Prowadzenie instalacji
Przewody instalacyjne do systemu Flexin mogą być ukryte
w zależności od architektury budynku odpowiednio:
A) W wylewce podłogi.
B) W stropie nad sprzątanym pomieszczeniem.

Flexin - nr katalogowy RF7230.3 RF7230.4

Płyta montażowa Flexin z przykrywką 1 szt. 1 szt.

Gniazdo ssawne Flexin białe 1 szt. 1 szt.

Łuk 22,5° Ø 2” 2 szt. 2 szt.

Łuk 45° Ø 2” długi 2 szt. 2 szt.

Łuk 90° Ø 2” długi 3 szt. 3 szt.

Klej 60 gr 1 szt. 1 szt.

Złączka PVC Ø 2” 11 szt. —

Adapter 50/2” 1 szt. —

Rura PVC Ø 2” m 16m —

Cena netto zł 990 zł 880 zł
Elementy kompletnego zestawu instalacyjnego

System węża chowanego
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Akcesoria Flexin®

Zestaw Flexin® do bezprzewodowego sterowania z uchwytu węża giętkiego

Elementy systemu Flexin®

Płyta montażowa gniazda Flexin

Nr kat. Opis produktu Szt.
op.

Cena
netto

RF1450.30 (Flexin 1)
RF1450.31 (Flexin 2)

Płyta montażowa gniazda
+ przykrywka do tynkowania 1 350 zł

Materiały instalacyjne

Nr kat. Opis produktu Szt.
op.

Cena
netto

RF3051.6 Łuk PVC 22,5° Ø 2” 1 18,00 zł

RF3051.7 Łuk PVC 45° Ø 2” długi 1 30,00 zł

RF3051.8 Łuk PVC 90° Ø 2” długi 1 55,00 zł

Wąż elastyczny bez pokrowca

Nr kat. Kolor Długość Cena
netto

RF7237.9 Srebrny 9 m 360 zł

RF7237.12 Srebrny 12 m 450 zł

RF7237.15 Srebrny 15 m 530 zł

RF7237.18 Srebrny 18 m 650 zł

Wąż elastyczny z pokrowcem

Nr kat. Kolor Długość Cena
netto

RF7237.9P Srebrny 9 m 450 zł

RF7237.12P Srebrny 12 m 610 zł

RF7237.15P Srebrny 15 m 700 zł

Uchwyt podst. węża elastycznego Flexin

Nr kat. Kolor Materiał Cena
netto

RF7039.5 Szary Plastik 120 zł

Uchwyt i zdalne sterowanie Flexin

Nr kat. Cena netto zł

RF7039.4W 820,-

Odbiornik do zdalnego sterowania

Nr kat. Cena netto zł

RF3301.12 450,-

Zestaw składa się z uchwytu do węża giętkiego zintegrowanego
z nadajnikiem radiowym oraz odbiornika radiowego monto-
wanego w ścianie obok gniazda Flexin. Odbiornik radiowy
należy podłączyć do instalacji sterującej niskiego napięcia,
instalacji zasilającej 230 V oraz do przełącznika w gnieździe
Flexin. Odbiornik radiowy zwiera instalację sterującą załącza-
jąc jednostkę centralną po otrzymaniu sygnału radiowego

z nadajnika w uchwycie węża. W przypadku stosowania
kilku gniazd Flexin z jednym uchwytem Flexin, można do każ-
dego z gniazd zamontować dodatkowy odbiornik radiowy,
który będzie odpowiednio załączał jednostkę centralną.
Odbiorniki radiowe Flexin wymagają dodatkowej elektrycznej
puszki do montażu podtynkowego.

Kompletne zestawy do sprzątania do systemu Flexin Cena
netto zł

RF7232.9
RF7232.12
RF7232.15
RF7232.18

z 9 metrowym wężem elastycznym
z 12 metrowym wężem elastycznym
z 15 metrowym wężem elastycznym
z 18 metrowym wężem elastycznym

690
780
860
900

RF7232.9P
RF7232.12P
RF7232.15P

z 9metrowymwężem elastycznym z pokrowcem
z 12metrowymwężem elastycznym z pokrowcem
z 15metrowymwężem elastycznym z pokrowcem

830
995
1085

Akcesoria do sprzątania zawarte w zestawach Flexin

Artykuł Opis produktu Szt.

RF7041.1 Uchwyt na akcesoria 1

– Wąż elastyczny 1

RF7039.5 Uchwyt węża elastycznego 1

W419 Rura chromowa 1

CSR520 Ssawka podłogowa 30 cm 1

DB530 Ssawka do kurzu 1

CT525 Ssawka szczelinowa 1

Gniazda ssawne Flexin

Nr kat. Opis produktu Szt.
op.

Cena
netto zł

RF1490.0 Gniazdo ― białe 1 184 zł

RF1490.10 Gniazdo ― białe (flexin 2) 1 184 zł

RF1490.1 Gniazdo ― czarne 1 184 zł

RF1490.2 Gniazdo ― aluminiowe 1 430 zł

RF1490.3 Gniazdo ― antyczny brąz 1 530 zł

89,7

9,5

18
0

20

164

Flexin 1 Flexin 2

36 128

18
7

36 143

21
0

98

9,5

21
0

49

182

Flexin 1 Flexin 2

System węża chowanego
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Akcesoria dodatkowe

Zbiornik do zbierania płynów bywa wyko-
rzystywany przy sprzątaniu dużych powierzchni
podłóg wyłożonych terakotą lub gresem.
Do kompletu polecamy ssawkę do sprzątania
powierzchni mokrych (FSH320).

Długość węża giętkiego: 3 m
Zbiornik do zbierania płynów stal nierdzewna
(CPW332A) 550,00 zł
Zbiornik do zbierania płynów plastikowy
(WP312MA) 590,00 zł

Uniwersalny separator Spider XS do popiołu
i płynów. Dostarczany w komplecie z zestawem
ssawek, wężem giętkim i rurami przedłużającymi.
Wyposażony w wózek z kółkami. Dla zabezpie-
czenia przed zassaniem płynów separator
posiada zawór pływakowy.

Spider XS (SH205.1) 410,00 zł

Odkurzacz MagiX jest najwydajniejszym
dodtępnym odkurzaczem przenośnym dopusz-
czonym do sprzedaży i użytkowania przez regu-
lacje UE w zakresie mocy elektrycznej silnika.
Oferowany z kompletem ssawek oraz wężem
giętkim jest idealnym rozwiązaniem do sprząta-
nia miejsc do których nie sięgamy odkurzaczem
centralnym.

(3199.00) 640,00 zł

Oryginalne Ssawki Wessel-Werk Click Brush
posiadają unikalny system mocowania, dzięki
któremu jedną ssawkę można używać jako bazę
do wykorzystania wielu dodatkowych końcówek
o różnych zastosowaniach (ssawka do pow.
mokrych, ssawka z włosiem synt. i z włosiem
naturalnym). Wymiana ssawek w czasie
sprzątania jest bardzo łatwa, wystarczy kliknąć
w precyzyjny mechanizm zatrzaskowy.

Komplet 4 ssawek
(CDT001.0) 215,00 zł

Szczotka turbo
z reg. prędkości

(CTR520) – 108,00 zł

Ssawka
do powierzchni mokrych

(FSH320) – 57,00 zł

Ssawka z włosiem naturalnym
do odkurzania podłóg 12”

(FB215) – 85,00 zł

Szczotka turbo
(PF470) – 381,00 zł

Wybrane akcesoria
dodatkowe oraz
elementy zamienne
zestawów
do sprzątania

Ssawka wibracyjna do tapicerki
(GSH2301K) – 126,00 zł
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Akcesoria dodatkowe

Komplet czterech ssawekQuattro, pozwala na uzupełnienie
zestawu do sprzątania o akcesoria przydatne przy codziennym
sprzątaniu domu, biura lub samochodu. W skład kompletu
Quattro wchodzą następujące elementy:
• szczotka płaska ssawka z kółkami do sprzątania pod

meblami (CPL520) 51,50 zł,
• szeroka ssawka do podłóg (CSR540) 41,00 zł,
• długa i giętka ssawka szczelinowa (CDL520) 24 zł,
• szczotka turbo (CTR520) 108 zł.

Komplet ssawek Quattro (CT4) 163,00 zł

Szczotka turbo King Size
(PB480V) – 666,00 zł

Ssawka
do pielęgnacji zwierząt

(CC206) – 124,00 zł
koni (CC205) - 201,00 zł

Ssawka do grzejników
(CT525B) – 21,00 zł

Ssawka mop
(FB415M) – 165,00 zł

Wybrane akcesoria
dodatkowe oraz
elementy zamienne
zestawów
do sprzątania

Szczotka
turbo King Size EX

(PB34177) – 727,00 zł

Wąż giętki Wally Flex Rozciągany wąż „słuchawka”.
Wąż ssący w kasetce do montażu na ścianie (łatwe podłączenie
do płytki montażowej) Pozwala na zbieranie rozsypanych
okruchów, włosów, kurzu i innych śmieci w kuchni, garażu czy
łazience. Wąż rozciąga się do ok.4 m (z początkowych 55 cm).

Wymiary kasety: wysokość 15 x 22 cm
grubość części widocznej 8,5 cm
Wąż giętki Wally Flex :
biały (WF 100) 252,00 zł, czarny (WF 100B) 252,00 zł

Wąż giętki Vroom. Vroom to kaseta zasobnika z wężem
ssącym przystosowana do montażu w dowolnej instalacji
centralnego odkurzania. Najczęstszym miejscem jego mon-
tażu jest szafka pod zlewem w kuchni. Może on być rów-
nież montowany we wszystkich intensywnie użytkowanych
pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki, przedpokoje,
wiatrołapy, garderoby, spiżarnie, garaże itp.

Długości węża (wymiary kasety):
5,5 m (sz. 75 x wys. 395 x dł. 450mm) (VR18)– 617,00 zł
7,3m (VR24) (sz. 75x wys. 395 x dł.550mm) (VR24)–751,00 zł

Przedłużenie węża giętkiego z włącznikiem łączy wygodę sprzątania krótkim wężem
7,5 m z zasięgiem węża o długości 9 m. Pozwala na używanie do codziennego sprzątania
krótkiego węża giętkiego, a w przypadku konieczności dotarcia do najdalszych zakamarków
domu umożliwia łatwe zwiększenie zasięgu odkurzacza.
Pasuje do węży giętkich zestawów do sprzątania
ElectroComfort, Progression oraz ERGO.

Długość: 3 m (PW3.0) – 98,00 zł
Długość: 4,5 m (PW4.5) – 129,00 zł
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Gniazda ssawne

LS (pasują do płyt montażwowych SV8201 i SV8002 oraz PF15408 przy zastosowaniu adaptera)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 LS1001 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor biały.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 36,00

2 LS1002 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor kremowy.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 36,00

3 LS1003 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor czarny.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 46,00

4 LS1004 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor szampański.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 51,50

5 LS1005 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor ciemno szary.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 46,00

6 LS1006 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor jasno szary.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 46,00

7 LS2001 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor srebrny.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 46,00

8 CLSxxxx
Obramowanie do gniazd, LS kolor biały (CLS1001), kremowy (CLS1002)
i srebrny (CLS2001).
(Liczba sztuk w opakowaniu: 500)

szt. 12,50

LS Max (pasują do płyt montażwowych SV8201 i SV8001 oraz do PF15408 przy zastosowaniu adaptera)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 LSM1001 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor biały.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 46,00

2 LSM1002 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor kremowy.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 46,00

3 LSM1003 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor czarny.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 46,00

4 LSM1010 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor antracytowy.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 82,50

5 LSM1012 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor stali polerowanej.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 113,50

6 LSM1013 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor stali polerowanej szampańskiej.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 113,50

7 LSM1014 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor brązowe drewno.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 82,50



19® Cennik – Odkurzacze Centralne

Gniazda ssawne

LS Max (pasują do płyt montażwowych SV8201 i SV8001 oraz do PF15408 przy zastosowaniu adaptera)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

8 LSM2001 Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor srebrny.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 82,50

9 CLSMxxxx Obramowanie do gniazd LS Max, kolor biały (CLSM1001) i srebrny (CLSM2001).
(Liczba sztuk w opakowaniu: 500) szt. 19,00

Milano (pasują do płyty montażowej PF15408)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 1467.C Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor biały. szt. 99,00

2 1467.C1 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor ciemno szary. szt. 139,00

3 1467.C2 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor kremowy. szt. 139,00

4 1467.C3 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor cytrynowy. szt. 139,00

5 1467.C4 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor srebrny. szt. 139,00

6 1467.C5 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor czarny. szt. 139,00

7 1467.C6 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor piaskowy. szt. 139,00

8 1467.C7 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor oliwkowy. szt. 139,00

9 1467.C8 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor jasno szary. szt. 139,00

10 1467.C9 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor wanilii. szt. 139,00

11 1467.C10 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor kawowy. szt. 139,00

12 1467.C11 Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor czerwony. szt. 139,00



20 ® Cennik – Odkurzacze Centralne

Gniazda ssawne

Vacu-Line – prostokątne (Gniazda pasują do płyt montażowych SV8001, dopuszcza się stosowanie z SV8201, PF029)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1
WWP129J
WIP129J

Gniazdo ssawne plastikowe, kolor biały.
Gniazdo ssawne plastikowe, kolor kremowy.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 32)

szt. 50,00

2 CPW129
Obramowanie gniazda plastikowego Vacu-Line.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 150)

szt. 9,50

seria ES – kwadratowe (Gniazda pasują do płyt montażowych PF029, dopuszcza się stosowanie z SV8201)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 WWP029J Gniazdo ssawne plastikowe białe serii ES.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 48) szt. 35,00

2 WIP029J Gniazdo ssawne plastikowe kremowe serii ES.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 48) szt. 35,00

5 CPW029 Obramowanie do gniazda ssawnego ES białe.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 165) szt. 8,50

6 CPI029 Obramowanie do gniazda ssawnego ES kremowe.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 165) szt. 8,50

7 WWP029C
Gniazdo ES + płyta montażowa + przykrywka
do tynkowania (białe).
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100)

szt. 46,00

8 WIP029C
Gniazdo ES + płyta montażowa + przykrywka
do tynkowania (kremowe).
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100)

szt. 46,00

Standard – prostokątne (Gniazda pasują do płyt montażowych SV8001, dopuszcza się stosowanie z SV8201, PF029)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 SV8016 Gniazdo ssawne plastikowe typu Standard, białe.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 25,00

2 SV8020 Gniazdo ssawne plastikowe typu Standard, kremowe.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 25,00

3 SV801601 Gniazdo ssawne plastikowe typu Standard, białe + płyta montażowa
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100). szt. 28,00

4 CPW8016
CPI8020

Obramowanie do gniazd ssawnych Standartowych, białe.
Obramowanie do gniazd ssawnych Standartowych, kremowe. szt. 5,20

Gniazdo podłogowe (Gniazda pasują do płyt montażowych VAC14503E)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 VAC1455ON Gniazdo podłogowe czarne
(Liczba sztuk w opakowaniu: 8) szt. 180,00
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Gniazda ssawne - płyty montażowe

Vex (Gniazda pasują do płyt montażowych SV8201)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 SV8026 Gniazdo ssawne R-Vex, kolor biały.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 51,50

2 SV8030 Gniazdo ssawne R-Vex, kolor kremowy.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 51,50

3 SV8228 Gniazdo ssawne Vex-S, kolor biały.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 51,50

4 SV8232 Gniazdo ssawne Vex-S, kolor kremowy.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24) szt. 51,50

Bravo – plastikowe z obramowaniem (Ceny obejmują gniazdo + obramowanie, pasują do płyt montażowych SV8201)

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 BRxxxx
Gniazdo ssawne plastikowe Bravo, kolor kawowy (BR1012), szary (BR1014),
czarny (BR1015), biały (BR1001), kremowy (BR1002)
(Liczba sztuk w opakowaniu: 20)

szt. 45,00

2 BRxxxx Gniazdo ssawne plastikowe Bravo, kolor srebrny (BR1013), szampański (BR1011)
(Liczba sztuk w opakowaniu: 20) szt. 53,50

3 BR1017 Gniazdo ssawne plastikowe Bravo, kolor brązowy (BR1017)
(Liczba sztuk w opakowaniu: 20) szt. 51,50

Płyty montażowe do gniazd ssawnych
Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 PF15408 Płyta montażowa kwadratowa z kolanem ostrym i przykrywką do tynkowania.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 10) szt. 30,00

2 SV8001 Płyta montażowa z uchwytem plastikowym prostokątna.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 10,30

3 SV8002
Płyta montażowa z uchwytem plastikowym prostokątna
w komplecie z przykrywką gniazda.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100)

szt. 13,00

4 SV8201 Płyta montażowa wraz z przykrywką zabezpieczającą przed tynkowaniem.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 75) szt. 13,00

5 PF029
Płyta montażowa typ ES, z uchwytami plastikowymi, kwadratowa wraz z przykrywką
zabezpieczającą przed tynkowaniem.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 250)

szt. 25,00

6 VAC14503E Płyta montażowa do instalacji gniazd podłogowych
(Liczba sztuk w opakowaniu: 8) szt. 180,00

7 PF212-S Kolano 90O – ostre krótkie (podejście do gniazda).
(Liczba sztuk w opakowaniu: 125) szt. 5,20

8 PF103 Adapter do montażu gniazd ssawnych do płyt montażowych 50 mm. szt. 9,50
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Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 CS200W Automatyczna szufelka CanSweep do zabudowy w cokole szafki – biała.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 12) szt. 249,00

2 CS200A Automatyczna szufelka CanSweep do zabudowy w cokole szafki – kremowa.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 12) szt. 249,00

3 CS200B Automatyczna szufelka CanSweep do zabudowy w cokole szafki – czarna.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 12) szt. 249,00

4 TP200W Obramowanie do automatycznej szufelki CanSweep białe. szt. 26,00

5 TP200A Obramowanie do automatycznej szufelki CanSweep kremowe. szt. 26,00

6 TP200B Obramowanie do automatycznej szufelki CanSweep czarna. szt. 26,00

7 VS175I Automatyczna szufelka VacuSweep do zabudowy w cokole szafki kremowa.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 12) szt. 249,00

8 VS175B Automatyczna szufelka VacuSweep do zabudowy w cokole szafki czarna.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 12) szt. 249,00

9 TP175W Obramowanie do automatycznej szufelki VacuSweep białe. szt. 26,00

10 TP175I Obramowanie do automatycznej szufelki VacuSweep kremowe. szt. 26,00

11 TP175B Obramowanie do automatycznej szufelki VacuSweep czarne. szt. 26,00

12 DP200B
Automatyczna szufelka DustPan do zabudowy w cokole szafki kuchennej.
Kolor czarny. Dostępna do wyczerpania zapasów.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 1)

szt. 160,00

13 FV150S Automatyczna, płaska szufelka Fly Vac do zabudowy w cokole szafki kuchennej.
Kolor srebrny. szt. 309,00

14 FV150W Automatyczna, płaska szufelka Fly Vac do zabudowy w cokole szafki kuchennej.
Kolor biały. szt. 209,00

15 FV150I Automatyczna, płaska szufelka Fly Vac do zabudowy w cokole szafki kuchennej.
Kolor kremowy. szt. 309,00

16 FV150B Automatyczna, płaska szufelka Fly Vac do zabudowy w cokole szafki kuchennej.
Kolor czarny. szt. 209,00

17 VP150W Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, biała, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 90,00

18 VP150I Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, kremowa, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 99,00

Automatyczne szufelki
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Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

19 VP150B Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, czarna, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 99,00

20 VP150JB Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, jasno brązowa, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 99,00

21 VP150C Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, brązowa, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 99,00

22 VP150SZ Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, szara, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 99,00

23 VP150CSZ Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, ciemno szara, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 99,00

24 VP150SZP Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, szampańska, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 99,00

25 VP150S Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, srebrna, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 99,00

26 VP150AL Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, aluminium, VacPan.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 110,00

27 VP01M
Skrzynka montażowa automatycznej szufelki VacPan do zabudowy w ścianie
z reg. wysokości.
Wykonanie metalowe. Nie zawiera szufelki.

szt. 263,00

28 TP150S Maskownica automatycznej szufelki VP
stal nierdzewna. szt. 72,00

29 TP150W Obramowanie do automatycznej szufelki VP białe. szt. 29,00

30 TP150I Obramowanie do automatycznej szufelki VP kremowe. szt. 29,00

31
TP150B
TP150C
TP150SR

Obramowanie do automatycznej szufelki VP czarne.
Obramowanie do automatycznej szufelki VP brązowe.
Obramowanie do automatycznej szufelki VP srebrne.

szt. 29,00

32 LVBxx
Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie LV.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 10)
Kolor srebrny (LVB11), złoty (LVB10), szampański (LVB09).

szt. 239,00

33 LVBxx
Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie LV.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 10)
Kolor kremowy (LVB02), czarny (LVB07), ciemny brąz (LVB06), jasny brąz (LVB05),
biały (LVB01).

szt. 201,00

34 LVSM01 Skrzynka montażowa do automatycznej szufelki LV.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 8) szt. 82,00

35 LVDxx
Automatyczna szufelka LV do zabudowy w cokole szafki.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 10)
Kolor srebrny (LVD11), złoty (LVD10), szampański (LVD09).

szt. 234,00

36 LVDxx
Automatyczna szufelka LV do zabudowy w szafce.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 10)
Kolor czarny (LVD07), ciemny brąz (LVD06), jasny brąz (LVD05), kremowy
(LVD02), biały (LVD01).

szt. 200,00

37 VP450W
VP450I

Gniazdo ssawne uniwersalne + automatyczna szufelka, biała.
Gniazdo ssawne uniwersalne + automatyczna szufelka, kremowa.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 6)

szt. 547,00

Automatyczne szufelki
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Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

1 510 Rura 2" w odcinkach 2,0 m, cena za 1 m, min. zam. wysyłk. 60 m.
(cena za 1 m, przy odbiorze własnym - 9,60 zł)

Rura 2" w odcinkach 2,5 m, cena za 1 m, min. zam. wysyłk. 50 m.
(cena za 1 m, przy odbiorze własnym - 9,60 zł)506

m 11,70/m

12,00/m2

SV8088M Uchwyt do rur. (Liczba sztuk w opakowaniu: 600) 1,55
3 PF2052 Uchwyt do kształtek.

szt.
5,65

4 PF209 Łuk 30O.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 75) szt. 6,00

5 SV8056 Łuk 45O.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 125) szt. 3,50

6 SV8042 Łuk 90O.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 115) szt. 4,65

7 SV8060 Łuk 45O nyplowy.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 125) szt. 3,50

8 SV8046 Łuk 90O nyplowy.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 115) szt. 4,65

9 SV8072 Trójnik 45O.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 45) szt. 5,95

10 SV8048M Trójnik 90O.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 45) szt. 5,95

11 SV8068 Trójnik 90O ostry.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 90) szt. 9,90

12 SV8052 Kolano 90O – ostre (podejście do gniazda).
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 3,90

13 PF212-S Kolano 90O – ostre krótkie (podejście do gniazda).
(Liczba sztuk w opakowaniu: 125) szt. 5,50

14 SV8082M Przedłużenie podejścia do gniazda.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 50) szt. 3,50

15 PF219 Rozgałęzienie T 90O.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 50) szt. 17,00

16 SV8070 Rozgałęzienie 45O.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 75) szt. 7,50

17 SV8062 Złączka prosta.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 200) szt. 1,95

Materiały instalacyjne

m
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Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

18 PF001 Złączka nyplowa.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 125) szt. 3,80

19 SV8066 Złączka prosta naprawcza.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 200) szt. 5,50

20 PF102 Redukcja 50 mm x 2". szt. 11,35

21 PF204A Redukcja 44 mm x 2". szt. 17,95

22 SV8080M Korek do rury 2".
(Liczba sztuk w opakowaniu: 50) szt. 2,60

23 PF30FL Wąż giętki 52 mm kolor czarny, zbrojony PVC. m 49,00

24 PF200S Tłumik hałasu, przekrój prostopadłościenny.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 12) szt. 46,00

25 SV8092-M Tłumik hałasu, przekrój okrągły.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 25) szt. 41,20

26

PF2221
PF2221B

PF2221CB
PF2221G

PF2221KA
PF2221KR

Wyrzutnia powietrza z klapką biała
Wyrzutnia powietrza z klapką jasny brąz
Wyrzutnia powietrza z klapką ciemny brąz
Wyrzutnia powietrza z klapką grafitowa
Wyrzutnia powietrza z klapką kawowa
Wyrzutnia powietrza z klapką kremowa

szt. 33,00

27 PF2224 Wyrzutnia powietrza z klapką, biała, Plastiflex.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 40) szt. 33,00

28 A115 Gniazdo ssawne natynkowe. szt. 95,00

29 UA114J Gniazdo ssawne gospodarcze. Nie wymaga płyty montażowej. szt. 41,20

30 PF254 Rozeta maskująca do rury 2".
(Liczba sztuk w opakowaniu: 100) szt. 4,15

31 4785 Obejście instalacyjne pełne typu V.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 5) szt. 19,50

32 PF106 Zaślepka do płyt montażowych gniazd ssawnych.
(Liczba sztuk w opakowaniu: 500) szt. 3,90

33 OMY21 Przewód elektryczny do instalacji sterującej DMYp 2x0,75 mm2.
Szpula 100 m szt. 390,00

34 OMY22 Przewód elektryczny w peszlu do instalacji sterującej DMYp 2x0,75 mm2.
Szpula 25 m szt. 250,00

Materiały instalacyjne



RIK150 Zestaw montażowy do automatycznych szufelek. 31,00

GSH2303A Zestaw naprawczy do węża giętkiego ElektoComfort. 60,00

GSH2301K Uchwyt węża giętkiego z włącznikiem, kolor czarny. 150,00

GSH2301A Uchwyt węża giętkiego z włącznikiem, kolor czarno szary. 126,50

Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

49

UT501 Ssawka wibracyjna do tapicerki. 68,50

CC206 Ssawka z włosiem do pielęgnacji zwierząt domowych. 124,00

CC205 201,00Ssawka do pielęgnacji koni.

szt.

50 szt.

51 szt.

52

CDT001 Ssawka podstawowa do wykładzin system Snap In

szt.

23,0053

CDT370 Nakładka Snap In z włosiem naturalnym 370 mm 55,00

szt.

54 CDT450 70,00Nakładka Snap In z włosiem syntetycznym 450 mm szt.

55 szt.

50,00CDT300 Nakładka Snap In do zbierania wody 300 mm

56 szt.

57 szt.

58 szt.

59 szt.

60 szt.

61 szt.

62 szt.

63 szt.

Wyposażenie dodatkowe

KLA125
Klej do PVC 125 ml Griffon
(plastikowa butelka z aplikatorem)
(Liczba sztuk w opakowaniu: 24)

17,40

KLT125 Klej/żel do PVC 125 ml Gebsoplast
(plastikowa butelka z aplikatorem) 17,40

P255 Szczotka turbo mini. 98,00

DB503 Ssawka do ubrań. 29,00

FB420 Ssawka 14" do odkurzania podłóg z włosiem naturalnym wyposażona w kółka. 93,00

CSR520 Ssawka 12" do odkurzania podłóg z włosiem syntetycznym wyposażona w kółka. 31,00
CSR540 Ssawka 14" do odkurzania podłóg z włosiem syntetycznym wyposażona w kółka. 41,00

26 ® Cennik – Odkurzacze Centralne
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Lp. Produkt Nr kat. Opis produktu J.m. Cena netto/szt.

17 HPB1 Worek papierowy do jednostek SR oraz do AEG/Electrolux. szt. 13,40

18 8220.0 Worek z mikrofibry do jednostek Wolly 2 szt. 13.40

19

RB24W
RB28WT

Worek odwrócony do jednostek SR11, SR13, SR45, SR15.
Worek odwrócony do jednostek SR51, SR55, SR65.

128,00
211,00

RB15W Dodatkowy worek odwrócony do jednostek kompaktowych S1570, S2200. 134,00

szt.

20

21

szt.

ES934 Filtr elektrostatyczny do jednostek kompaktowych.

szt.

31,00

ES1200
ES1235

Filtr elektrostatyczny do jedn. centr. Split 1570 – 2900.
Filtr elektrostatyczny do jedn. centr. Split 3500.

szt.

45,00
55,00

FDF12 Filtr piankowy do jednostki S2900. 36,00

FSF12
FSF1240

Filtr z włókna szklanego do jednostki centralnej typu Split 1570 – 2900.
Filtr z włókna szklanego do jednostki centralnej typu Split S3500.

16,00
19,60

22

23

24

szt.

25

26

27

Vac.16.10.7 Filtr kartridżowy do jednostki Tecno Star/Revo Block/Revo Job 290,00

Vac.1610.9 Filtr kartridżowy do jednostki Wolly-2, T-smart 150,00

Vac.1610.5 Filtr kartridżowy do jednostki Tecno Style Mini 145,00
Vac.1610.0 Filtr kartridżowy do jednostki Tecno Style 160,00

Vac.1610.0R Filtr kartridżowy do jednostki Tecno Revolution i Tecno Prime szt. 180,00

Vac.1610.7R Filtr kartridżowy do jednostki Revo Block 700-1800 szt. 750,00

VG160 Vacuometr. 523,00

TC361 Obcinak do rur PVC 2". 373,00

TC2641
TC361PK

Ostrza do obcinaka do rur (do modelu plastikowego).
Ostrza do obcinaka do rur (do modelu metalowego).

31,60
62,00

szt.

28

szt.

29

szt.

30

31

32

Wyposażenie dodatkowe

WF5060 Worek foliowy na kurz do odkurzaczy wyposażonych w szczelinę dekompresyjną
(wszystkie modele aeroVac: Split, S1570, S220, SR). 4,15



Masz

Pytania?
22 290 42 56

Kontakt:
ul. Tomaszowska 2
04-840 Warszawa
www.santech.com.pl

Dane dystrybutora:

aeroVac jest marką firmy

to kompleksowy dostawca systemów centralnego odkurzania,
oferuje artykuły takich producentów jak LMI, Sistemair, Plastiflex.

Produkty oferowane przez sprzedawane są tylko w ogólnopolskiej
sieci dystrybucji. Prowadzimy wsparcie sprzedaży swoich partnerów handlowych,

organizujemy szkolenia, wykonujemy projekty instalacji centralnego odkurzania.

Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową, zawiera detaliczne ceny netto w zł.
Firma zastrzega sobie wszelkie zmiany w cenniku

oraz jego zmiany bez powiadomienia.

V–2/2022

Materiały instalacyjne

4050.0 / 4050.1 Trójnik PVC 45O M/F/F i F/F/F Ø 50 mm 20 15, 25

4063.0 / 4063.1 Trójnik PVC 45O M/F/F i F/F/F Ø 63 mm 15 75,00

4080.0 / 4080.1 Trójnik PVC 45O M/F/F i F/F/F Ø 80 mm 1 110,00

3050.0 / 3050.1 Łuk PVC 45O M/F i F/F Ø 50 mm 60 6,80

3063.0 / 3063.1 Łuk PVC 45O M/F i F/F Ø 63 mm 30 42,50

3080.0 / 3080.1 Łuk PVC 45O M/F i F/F Ø 80 mm 1 70,00

1150.1 Złączka prosta PVC Ø 50 100 4,50

1163.1 Złączka prosta PVC Ø 63 40 29,00

1180.1 Złączka prosta PVC Ø 80 1 38,00

6063.3 Redukcja PVC Ø 50/63 1 30,80

8080.3 Redukcja PVC Ø 63/80 1 45,00

5050.4 Wyrzutnia powietrza Ø 50 1 55,50

5063.4 Wyrzutnia powietrza Ø 63 1 90,00

1450.4B
Płyta montażowa kwadratowa z kolanem ostrym i
przykrywką do tynkowania, przeznaczona do systemu
instalacyjnego 50 mm.

1 30,15

Element systemu Nr kat. Opis produktu Szt/op. Cena netto
[zł/szt.]

1850.0 Rura instalacyjna PVC Ø 50 mm - długość 2 m. 10 28,50/m.

1863.0 Rura instalacyjna PVC Ø 63 mm - długość 2 m. 10 40,50/m.

1880.0 Rura instalacyjna PVC Ø 80 mm - długość 2 m. 5 55,50/m.

System instalacyjny wykonany zgodnie z wymiarami metrycznymi, charakteryzuje
się większą wytrzymałością na uszkodzenia. Wykorzystuje rury o powiększonej
grubości ścianki o 50% oraz dwukrotnie większą powierzchnie klejenia dla elemen-
tów łącznych, co czyni go odpornym na większe podciśnienia instalacji oraz na
ewentualne uszkodzenia przez inne ekipy budowlano wykończeniowe. System ofe-
rowany jest w typoszeregu 50, 63 i 80 mm, co pozwalana na wykonanie instalacji
przemysłowych obsługiwanych przez kilku użytkowników jednocześnie.

System instalacyjny PRO


