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Cicho pracuje i jest atwy w insta-

lacji. Du o lepiej radzi sobie z ku-

rzem ni  odkurzacz tradycyjny, 

co jest wa ne nie tylko dla aler-

gików. Bardzo wygodnie si  nim 

pos ugiwa , a jego silnik ma du

moc. Jakie jeszcze ma zalety?

PRZEGL D RYNKU

Odkurzacze centralne
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Planuj c budow  domu, zastanawiamy si ,

w jakie udogodnienia go wyposa y  – wszak 

b dzie nam s u y  przez wiele lat. Jednym 

z urz dze , które poprawi  komfort u ytko-

wania domu, jest odkurzacz centralny. Sk ada 

si  on z kilku elementów: jednostki central-

nej, która jest umieszczona na sta e np. w po-

mieszczeniu gospodarczym, rur zamonto-

wanych w cianach lub stropach,  gniazd 

ss cych do nich pod czonych, w a oraz ró -

nych ssawek.

Ile taki odkurza  mo e kosztowa  i czy 

sta  nas na taki wydatek? Otó  jedne z ta -

szych modeli odkurzacza centralnego, któ-

re wystarcz  do sprz tania 150-metrowego 

domu, kosztuj cznie z monta em ok. 

2000 z . Zazwyczaj jednak odkurzacze cen-

tralne wraz z monta em kosztuj  ok. 

3000–6000 z . Mog  si  one wydawa  re-

latywnie dro sze w stosunku do tradycyj-

nych, ale je li porówna  ich koszt z budow

domu oraz u wiadomi  sobie korzy ci, oka-

zuje si , e warto w taki odkurzacz zainwe-

stowa . Pami tajmy, e odkurzacz central-

ny w znacznym stopniu podnosi standard 

domu – podobnie jak instalacja alarmowa, 

rekuperator czy klimatyzacja. Mo e si  to 

okaza  wa ne, gdy ewentualnie w przysz o-

ci zdecydujemy si  na sprzeda  nierucho-

mo ci. 

Zakup odkurzacza warto roz o y  na dwa 

etapy:

Pierwszy etap to wydatek ok. 1000 z

w domu 150-metrowym, w którym potrzeba 

4 gniazd ss cych i ok. 1700–1900 z  w domu 

250-metrowym, w którym potrzeba 7 gniazd 

ss cych. Wtedy w cianach wewn trznych 

uk ada si  rury z PVC zako czone gniazda-

mi ss cymi. W cianie zewn trznej montuje 

si  rur  wydechow , która b dzie odprowa-

dza a przefiltrowane powietrze z jednostki 

centralnej na zewn trz budynku.

Drugi etap to wydatek ok. 1200–2200 z

w domu 150-metrowym i ok. 2500–5000 z

w 250-metrowym. To koszt jednostki cen-

tralnej, która jest najdro sza ze wszystkich 

elementów oraz akcesoriów. Z realizacj

drugiego etapu mo na poczeka  i jednost-

k  centraln  kupi  w dowolnym momencie, 

np. ju  po przeprowadzce do nowego domu. 

Innym rozwi zaniem jest zakup odkurzacza 

centralnego na raty – niektóre firmy oferuj

takie rozwi zanie. Wtedy roz o one koszty 

na rok czy kilka lat s  mniej odczuwalne.

Zalety
W odkurzaczu tradycyjnym powietrze prze-

chodz ce przez worek z kurzem wydmu-

chiwane jest z powrotem do sprz tanego 

pomieszczenia. Odkurzacz centralny wy-

dmuchuje zassane powietrze na zewn trz 

budynku. Dzi ki temu nie zdmuchuje ku-

rzu z niesprz tni tych powierzchni i nie po-

woduje zanieczyszczania powietrza w domu. 

Ponadto, podczas sprz tania odkurzaczem 

tradycyjnym, w domu unosi si  zapach kurzu 

podgrzanego przez turbin  silnika i wydmu-

chiwanego z powrotem do otoczenia, a od-

kurzacz centralny eliminuje takie zjawisko. 

Pomieszczenie sprz tane odkurzaczem cen-

tralnym jest wi c du o bardziej higieniczne, 

a przez to – przyjazne alergikom.

Odkurzacz centralny wyposa ony jest 

w wi kszy silnik, dlatego ma moc wi ksz

Wygodne
sprz tanie

100 m2

powierzchni

W em standardowej d ugo ci – z jednego

gniazda – mo na posprz ta
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od tradycyjnego: skuteczniej i dok adniej 

wch ania kurz, czyli roztocza i zarodniki 

grzybów. Ponadto usuwa kurz nie tylko z dy-

wanów i wyk adzin, ale równie  z g bszych 

warstw mebli tapicerowanych. 

Maj c w domu odkurzacz centralny, zysku-

jemy na wygodzie sprz tania. Odkurzacza 

nie trzeba nosi , a kabel nie pl cze si  pod 

nogami: sprz taj cy ma do dyspozycji tylko 

w , który jest pod czony do gniazda w cia-

nie. W  jest d ugi i elastyczny, wi c z atwo-

ci  mo na nim dotrze  do ka dego zakamar-

ka. Nie trzeba nieustannie w cza  i wy cza

odkurzacza po to, by przej  do kolejnej cz ci

domu. To oszcz dno  czasu i energii.

Jednostk  centraln , której praca powodu-

je ha as, instaluje si  z dala od pomieszcze

mieszkalnych – w piwnicy, gara u, na stry-

chu lub w pomieszczeniu gospodarczym. 

Dzi ki temu odkurzacz pracuje znacznie ci-

szej: w domu s ycha  tylko szum zasysanego 

w gniazdach powietrza. Pozostali domowni-

cy mog  wi c spokojnie rozmawia  lub od-

poczywa . Warto jednak pami ta , e praca 

odkurzacza jest s yszalna na zewn trz domu 

– je li wi c obok nas mieszkaj  s siedzi, nie 

nale y sprz ta  po 22.00.

Jednostka centralna
Dobiera si  j  do wielko ci domu, czyli do du-

ego pi trowego kupuje si  urz dzenie o wi k-

szej mocy (wi ksze i dro sze), do mniejszego, 

np. parterowego, mniejsze. Urz dzenia prze-

znaczone do domów jednorodzinnych s  zwy-

kle zasilane pr dem jednofazowym, a moc sil-

ników mie ci si  w przedziale 1–3 kW.

Jednostki centralne ró ni  si  mi dzy sob

metodami filtracji, co wp ywa na ich kon-

strukcj . A oto jakie mamy typy jednostek 

centralnych:

Split. Silnik zamkni ty 

jest w jednej obudowie, 

a filtry wraz ze zbiorni-

kiem na kurz w drugiej. 

W urz dzeniach split za-

stosowany jest mecha-

niczny rozdzia  strumie-

nia powietrza brudnego 

od oczyszczonego w wy-

niku dzia ania efektu cy-

klonu. Zapewnia to wi k-

sz  skuteczno  filtracji 

przy niezmiennej wydaj-

no ci urz dzenia. Niestety 

separatory cyklonicz-

ne nie radz  sobie z za-

nieczyszczeniami, taki-

mi jak np. w osy. Wynika 

to z tego, e si a od rod-

kowa, której poddawane 

s  cz steczki zanieczysz-

cze  w separatorze cyklo-

nicznym, nie jest wystar-

czaj ca, aby pokona  si

porywania generowa-

n  przez silnik odkurzacza. Dlatego te  odku-

rzacze split s  wyposa one w dodatkowy filtr 

w osów.

Cykloniczne w obudowie kompakto-

wej. W jednej obudowie maj  silnik i filtry. 

Podobnie jak jednostki typu split, maj  do-

datkowy filtr w osów. Dzia aj  równie sku-

tecznie, lecz dost p do filtra jest trudniejszy 

i bardziej k opotliwy. Czasami jako wtórne 

filtry s u ce równie  do separacji w osów 

stosuje si  jednorazowe filtry papierowe, 

wygl dem przypominaj ce samochodowe, 

lub filtry piankowe o podobnym kszta cie, 

lecz wykonane z g bki. Maj  bardzo du

skuteczno  separacji, ale papierowe trzeba 

koniecznie wymienia , a piankowe – czy-

ci . Wszystkie urz dzenia kompaktowe 

mo na natomiast dodatkowo wyposa y

w zewn trzny separator z jednostek split. 

Kompaktowe z workiem z tkaniny. 

Worek pe ni funkcj  filtra i w zale no ci od 

stanu pracy jednostki jest przewracany ze 

strony lewej na praw  lub z powrotem 

– w ten sposób nast puje jego samooczyszcza-

nie. Niestety, wtedy oczyszcza si  skutecznie 

tylko z wi kszych zanieczyszcze , pozosta-

wiaj c drobne cz steczki, które systematycz-

nie go zapychaj , dlatego nale y go wytrze-

pa  te  r cznie. Nie jest to przyjemne, gdy

worek jest mocno przymocowany do obudo-

 Odkurzacz centralny to ca y system – jednostka centralna, przewody, 
gniazda ssawne, w  i akcesoria do czyszczenia ró nych powierzchni
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wy jednostki centralnej i o ile atwo go wy-

j , to w o enie na miejsce wymaga wysi ku. 

Odkurzacze z workami odwróconymi s  ta -

sze ni  pozosta e. 

S  te  odkurzacze centralne, w których se-

paratorem jest worek na mieci. Jest to kon-

strukcja podobna jak w odkurzaczach przeno-

nych, w których separatorem jest papierowy 

worek na kurz. To tanie rozwi zania, ale ze 

wzgl du na to, e takie odkurzacze maj  nie-

wielkie silniki, mo na nimi sprz ta  tylko 

ma e domki, np. letniskowe.  

Akcesoria do odkurzacza
Szczotki i ssawki – s  przeznaczone do ka -

dego typu posadzek oraz wyk adzin.

Turboszczotki – nadaj  si  do czyszczenia 

dywanów i tapicerek, maj  nap d powietrzny 

lub elektryczny.

Kosze, wózki, uchwyty i pokrowce – s

przeznaczone na przechowywanie dodatków 

do odkurzacza.

Separator popio u – s u y do sprz tania ko-

minka, ma zazwyczaj pojemno  20 l, chocia

zdarzaj  si  równie  60-litrowe; wykonany jest 

z blachy i zawiera zintegrowany filtr z siatki 

drucianej. Na zewn trz i od wewn trz zabez-

pieczony jest antykorozyjnie przez odporn  na 

uderzenia pow ok  epoksydow .

Automatyczna szufelka – to montowany tu

nad pod og  zamykany otwór, który po naci-

ni ciu d wigni wsysa do instalacji drobne 

mieci, np. piasek, okruszki, zmiecione trady-

cyjn  szczotk  do zamiatania.

Do nowego i ju
wybudowanego
Instalacj  do centralnego od-

kurzania najlepiej zamonto-

wa  w trakcie budowy domu, 

poniewa  mo na atwo wy-

bra  optymaln  tras  rur. 

Instalacj  najlepiej wykona

po u o eniu instalacji elek-

trycznej, wodoci gowej i ka-

nalizacyjnej, a przed wyko-

naniem instalacji grzewczej. 

Unikniemy wtedy lub zmi-

nimalizujemy mo liwo

uszkodzenia przez kolejne 

 Dzi ki ró nym ko cówkom mo na odkurzy
wiele powierzchni

Niektórzy maj  ró ne obawy dotycz ce

odkurzacza centralnego.

Jedna z nich dotyczy tego, e skoro zda-

rzaj  si  przypadki ska enia instalacji kli-

matyzacyjnej, to równie  w instalacji cen-

tralnego odkurzacza mo e si  to zdarzy .

Otó  s  to zupe nie dwie ró ne instala-

cje, poniewa  klimatyzacyjna dostarcza 

do mieszkania powietrze, a instalacja od-

kurzacza centralnego wyci ga powietrze 

z domu i wydmuchuje je na zewn trz, wi c

nie stwarza ona takiego zagro enia.

Inna obawa to taka, e w rurach i na cia-

nach z instalacj  centralnego odkurzania 

mog  gromadzi  si  roztocza i inne mikro-

organizmy. Jest to niemo liwe, poniewa

pr dko  przep ywu powietrza przekracza 

100 km/h i podczas takiej pr dko ci ani za-

nieczyszczenia, ani mikroorganizmy nie s

w stanie osi  na ciankach przewodów 

instalacyjnych. Poza tym gniazda ssaw-

ne s  szczelne i stanow  barier  mi dzy 

mieszkaniem a instalacj .

Rozwiewamy mity

mieci z jednostki centralnej nale y wyrzuca  3–4 razy w roku. Wynika to bardziej z wy-

mogów higienicznych ni  z obawy o przepe nienie zbiornika, poniewa  w ci gu roku zbiera si

w przeci tnym domu ok. 30 kg kurzu, czyli równowarto  jednego zbiornika na kurz. Torb  wy-

rzuca si  razem z zebranym w niej kurzem, a wi c nie rozpyla si  go wokó mietnika. mieci 

z odkurzacza mo na tak e wyrzuca  do pojemnika na kompost.

Wk ady w filtrach nale y wymienia  raz na pi  lat (kartonowe) lub na dziesi  lat (po-

liestrowe). Czy ci si  je co pó  roku – kartonowe odkurzaj c, poliestrowe myj c pod bie c

wod .

Podczas wyrzucania mieci w odkurzaczach split osobno odfiltrowane w osy mo -

na wyrzuci  z oddzielnego separatora w osów bez konieczno ci czyszczenia dodat-

kowych filtrów, w urz dzeniach kompaktowych nale y sprawdzi  stopie  zabrudze-

nia filtrów, a w odkurzaczu z workiem odwróconym trzeba wytrzepa  worek. 

Po 6–7 latach u ywania odkurzacza centralnego warto wezwa  serwis, aby 

sprawdzi  stopie  zu ycia elementów silnika i w razie potrzeby wymieni  je na 

nowe. 

Do instalacji odkurzacza centralnego nie mo na wprowadza  wody. Do sprz -

tania na mokro stosuje si  odpowiedni separator, który odzieli wod  od powietrza, 

zanim zostanie ono zassane do instalacji. 

Odkurzacza nie wolno u ywa  do usuwania py u budowlanego (powsta-

j cego np. podczas tynkowania, szlifowania, malowania). Py  mo e osi  na o-

patkach turbiny ss cej i spowodowa  jej uszkodzenie. By tego unikn , jednostk

centraln  nale y montowa  jako ostatni  w nowym domu, a do odpylania u ywa

urz dze  do tego przystosowanych, dost pnych w wypo yczalniach sprz tu bu-

dowlanego.

Co musimy wiedzie , u ytkuj c
odkurzacz centralny?
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 Jednostki centralne maj  ró -
n  moc, która jest dostosowana 
do wielko ci domu. Na zdj ciu 
jednostka splitfo
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ekipy rur prowadzonych w pod odze. 

W domu ju  zamieszka ym te  jest mo na 

u o y  rury, ale trzeba rozku ciany. Monta

nie zawsze musi by  wtedy skomplikowany. 

Zale y on od rozplanowania domu i jego po-

wierzchni, przebiegu zamontowanych insta-

lacji, liczby projektowanych gniazd ss cych 

i sposobu prowadzenia rur. Czasem instala-

cj  mo na ukry  w sufitach podwieszanych 

lub nawet za szafkami kuchennymi i elemen-

tami sta ej zabudowy. Na odcinkach, na któ-

rych nie ma jak schowa  instalacji, rury na-

le y poprowadzi  blisko ciany, a nast pnie 

obudowa  je p ytami gipsowo-kartonowymi. 

Monta
Monta  instalacji zleca si  specjalistycznej 

firmie. Wykonawca udziela kilkuletniej gwa-

rancji, dzi ki której, b dzie mo na liczy  na 

fachow  pomoc, je li wyst pi  problemy. 

Chocia  sami nie b dziemy montowali instala-

cji, warto zna  kilka podstawowych zasad:

ruroci g dzia a tym sprawniej, im jest krót-

szy i im mniej jest w nim zmian kierunków 

przep ywu, ka de za amanie trasy wprowa-

dza bowiem dodatkowy opór przep ywu po-

wietrza;

gniazda powinny by  tak rozmieszczone,

aby ca y dom móg  by  sprz tany odkurza-

czem centralnym, równie  strych, piwnica 

i gara ;

wzd u  ca ej trasy przewodów ss cych na-

le y wykona  instalacj  elektryczn . czy 

ona wszystkie gniazda ss ce z odkurzaczem 

centralnym, co pozwala na zdalne w czanie 

i wy czanie urz dzenia. Przewód mo na pro-

wadzi  na dwa sposoby:

– od ka dego gniazda ss cego do jednostki 

centralnej osobnymi przewodami;

– od gniazda do gniazda cz c przewody rów-

nolegle,

je li przewód wydechowy (czyli rura, któ-

r  powietrze – po oczyszczeniu w jednostce 

centralnej – wydmuchiwane jest na zewn trz 

domu) ma standardow rednic  52 mm, to 

nie powinien mie  wi cej ni  6 m d ugo ci; je-

li jednak musi by  d u szy, to jego rednica 

powinna wynosi  75 mm,

wyrzutni powietrza nie nale y umieszcza

wy ej ni  30 cm nad poziomem terenu, po-

niewa  wychodz ce z niej powietrze z kurzem 

po kilku latach mo e zabrudzi  elewacj ; poza 

tym wydmuchiwaniu powietrza towarzyszy 

ha as, który jest tym wi kszy, im wy ej za-

montowana jest wyrzutnia;

przed zamurowaniem rur wykonawca po-

winien sprawdzi  szczelno  instalacji, wy-

konuj c prób  ci nieniow  i elektryczn .

Ci nieniowa wymaga zamkni cia ruroci gu 

(np. gniazdkami w p ytkach monta owych) 

i po czenia dowolnego odkurzacza w miejsce, 

gdzie ma pracowa  jednostka centralna. 

Na ostatnim gniazdku przyk ada si  miernik 

podci nienia. Je li podci nienie przy odkurza-

czu jest do 5–15% wy sze ni  na najdalej po-

o onym gniazdku – system jest sprawny. Je li

nie, oznacza to, e instalacja jest nieszczelna, 

np. na czeniach rur. Aby unikn  uszkodze-

nia instalacji podczas dalszych prac budow-

lano-wyko czeniowych, po próbie ci nienio-

wej ko cówki rur nale y zamkn  specjalny-

mi p ytkami lub oklei  szczelnie grub  ta m

monta ow .

 Cho  mo liwe jest zakupienie orurowa-

nia w jednej firmie i pó niejsze dokupienie 

 Jednostk  centraln  umieszcza si  w pomiesz-
czeniu gospodarczym z dala od salonu i sypalni

fo
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ZDANIEM EKSPERTA

Mam gara  wolnostoj cy, oddalony o kilka metrów od domu. 

Zastanawiam si , czy mo na zamontowa  jednostk  centraln  w ga-

ra u, tak bym móg  posprz ta  samochód i dom?

Tak. Instalacja mo e by  u o ona pod ziemi . Powinna by  ocieplona. 

Trzeba to zrobi  bardzo dok adnie. Jakakolwiek usterka powoduje rozszczel-

nienie ca ego systemu.  Dla bezpiecze stwa warto zamontowa  podwój-

ny ruroci g. Gdyby jeden okaza  si  wadliwy lub 

uleg  uszkodzeniu,  drugi mo na szybko wyko-

rzysta . Wystarczy prze czy  system w gara u

i w domu. Dodatkowy koszt to kilkadziesi t z o-

tych, a mo na zaoszcz dzi  o wiele wi cej, je li 

zapobiegnie to rozkopywaniu pi knego ogródka 

czy kostki brukowej. 

Czy to prawda, e z instalacji wydobywaj

si  nieprzyjemne zapachy?

Tylko, je li jest wykonana nieprawid owo. Posiada 

zadziory gromadz ce cz ci odkurzanych nie-

czysto ci. O brak z ych zapachów zadbajmy raz 

– podczas wykonywania instalacji. 

ZDANIEM 
EKSPERTA
Czy rury trzeba de-

zynfekowa  lub raz 

na jaki  czas my ?

Nie ma takiej potrze-

by, gdy  pr dko

przep ywu powietrza w rurach w prawid o-

wo zaprojektowanej instalacji przekracza 

100 km/h, co oznacza, e si a porywania 

jest tak du a, i adne zanieczyszczenia 

ani mikroorganizmy nie b d  w stanie 

przyklei  si  do cian przewodów insta-

lacyjnych. 

Bardzo cz sto, gdy w czam odkurzacz, 

wyskakuj  mi korki. Co z tym zrobi ?

Jaka mo e by  tego przyczyna?

Odkurzacze centralne maj  silniki komu-

tatorowe wymagaj ce wi kszego nat e-

nia pr du przy rozruchu. Zamontowanie 

prawid owego bezpiecznika rozwi e ten 

problem. Liczy si  nie tylko jego pr d

znamionowy, ale równie  czas dzia a-

nia, dlatego proponujemy bezpiecznik 

zw oczny.

Marcin Górnik

Husky

Artur Furtak

aeroVac

Budowa instalacji odkurzacza centralnego 
(bia e rury w szarej otulinie) mi dzy budynka-
mi: w gara u b dzie zainstalowana jednostka 
centralna, a w domu gniazda ss ce
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jednostki centralnej w innej, zdecydowa-

nie rozwi zanie to nie jest godne polecenia,

bo w sytuacji niesprawnego dzia ania sys-

temu nie b dzie wiadomo, kto za to odpo-

wiada i kto usterki ma naprawi  (wykonaw-

ca orurowania czy dostawca odkurzacza). 

Bezpieczniej wi c jest zamówi  ca y system 

jako kompleksow  (cho  np. dwuetapow )

us ug  z zapisem w umowie, potwierdzaj -

cym, e za sprawne dzia anie systemu odpo-

wiada wykonawca i ewentualne uszkodze-

nia, które mog  powsta  podczas instalacji, 

ów wykonawca naprawi na w asny koszt. 

A my zap acimy za ca o , tylko po spraw-

dzeniu dzia ania systemu. 

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuj  odkurzacze centralne?

PRZYDATNE ADRESY

AERECO 022 380 30 00 www.aereco.com.pl
AEROVAC 022 615 80 90 www.santech.com.pl
BEAM POLSKA 091 432 54 84 www.beam.pl
COMFORT SYSTEM

 061 862 84 22 www.comfortsystem.com.pl

ELECTROLUX  CVS 

091 483 46 75 www.electroluxonline.pl
ENKE VACUUM POLSKA

 061 816 34 06 www.enke-vacuum.pl
FAWAS 022 435 91 02 www.fawas.pl

HUSKY 048 363 31 94 www.husky.pl
SCANPOL 089 527 80 43 www.scanpol.com.pl
SMART ARROWS 022 613 06 89  www.smart.info.pl

– ceny brut to bez monta u – 

Za o enia: dom parterowy, powierzchnia 150 m2,
4 gniazda ss ce

I etap: wykonanie instalacji ss cej – materia y i roboci-
zna – oko o 1000 z

II etap: zakup jednostki centralnej oraz akcesoriów do 
sprz tania; do podanych ni ej cen nale y doliczy  koszt 
monta u (zale ny od materia ów,  stanu instalacji, kon-
strukcji domu oraz preferencji instalatora) – 100–150 z

aeroVac

jednostka centralna: aeroVac SR13 
cena: 1699 z

zestaw do sprz tania: Elektrokomfort 
(w  do sprz tania z wy cznikiem 
w uchwycie, ssawka podstawowa 
dwuklawiszowa, ssawka do sprz tania 
kurzu z d ugim w osiem, ssawka do 
sprz tania pod óg z dodatkow  zdej-
mowan  nak adk  z krótkim w osiem 
oraz ssawka szczelinowa) 
cena: 499 z

gwarancja: 5 lat  na jednostk  cen-
traln , 2 lata na akcesoria

czna cena: 2198 z

Foma-Norway (importer: Scanpol)

jednostka centralna: Foma 1730 C 
Sandstorm (Cyklon), separator gratis 
cena: 1899 z

zestaw do sprz tania: Design Alu 
Flex (w  ss cy z prze cznikiem 
start/stop, rurka teleskopowa, szczot-
ka do wyk adzin, szczotka z natural-
nego w osia do pod óg drewnianych, 
szczotka okr g a, ssawka szczelinowa 
i ubraniowa, zaczep do w a, torba na 
akcesoria, zaczep na rurk   na szczot-
ki), cena: 699 z

gwarancja: 4 lata
czna cena: 2598 z

Enke Vacuum Polska

jednostka centralna: 

ENKE CM012I 
cena: 1995 z

zestaw do sprz tania: Basic 9,0 
(w  z regulatorem ci nienia bez 
wy cznika w uchwycie, rura ss -
ca teleskopowa,  szczotka do pod-
óg i dywanów, ssawka do tapicer-

ki, ssawka szczelinowa, szczotka 
okr g a z w osiem), 
cena: 395 z

gwarancja: 5 lat na jednostk
centraln , rok na akcesoria

czna cena: 2390 z

Smart Arrows

jednostka centralna: 

Smart PU 225
cena: 2074 z

zestaw do sprz tania: zestaw ak-
cesoriów standardowych (ssawka 
szczelinowa, okr g a szczotka do 
mebli, szczotko-ssawka do tapicer-
ki, uchwyt do akcesoriów, szczot-
ko-ssawka do dywanów i pod óg, 
rura teleskopowa chromowa, w
elastyczny z wy cznikiem)
cena: 700 z

gwarancja: 2 lata
czna cena: 2774 z

Husky

jednostka centralna: 

Q Air Cyklon, obudowa aluminiowa
cena: 3006 z

zestaw do sprz tania: pe ny 
(szczotki: pod ogowa, pod ogowa 
szeroka, do mebli, okr g a, ssawka 
szczelinowa, uchwyt na trzy szczot-
ki, wieszak na w , rura teleskopo-
wa aluminiowa), cena: 395 z

w  z wy cznikiem w uchwycie, 
cena: 566 z

gwarancja: 5 lat 
czna cena: 3967 z

Przyk ad z ego i prawid owego 
monta u rur do instalacji odku-
rzacza centralnego


