System centralnego odkurzania

ZASTOSOWANIE:
System centralnego odkurzania SMART® przeznaczony jest dla domów jednorodzinnych,
bliźniaków, szeregowców, willi i re zydencji
o powierzchni od 100 do 1000 m2 a także pensjonatów, hoteli i biurowców.

JAK DZIAA?

ZALETY SYSTEMU CENTRALNEGO
ODKURZANIA SMART®:

DANE DODATKOWE

Badania wskazują, że najlepszą i jedyną bezpowrotną metodą usuwania kurzu z mieszkań

• Higiena i zdrowie

ska. Sprzedaż: hurtowa, detaliczna, sieć dys-

jest system, który zapewnia jednokierunkowy

W czasie odkurzania zanieczyszczenia i zaku-

trybucji, stałe ceny w sieci sprzedaży. Firma

przepływ kurzu i zakurzonego powietrza. Kurz

rzone powietrze są wysysane z pomieszczenia,

zapewnia: transport, montaż, ser wis, doradz-

wraz z zakurzonym powietrzem wciągany jest

a powietrze po przefiltrowaniu wydmuchiwane

two techniczne, realizację nietypowych zamó-

do instalacji odkurzacza a następnie, po prze-

jest na zewnątrz budynku. Brud i kurz są bez-

wień. Gwarancja: instalacja – pełna gwarancja

filtrowaniu, powietrze wydmuchiwane jest na

powrotnie usuwane z pomieszczeń. System

5 lat, jednostki centralne – pełna gwarancja

zewnątrz pomieszczeń. Tak działa centralny

szczególnie zalecany dla alergików.

2 lub 5 lat (w zależności od modelu).

system odkurzania SMART®.

• Wygoda

Jednostka centralna zainstalowana jest w wy-

Użytkownik posługuje się jedynie lekkim ela-

SYSTEM SKADA SI} Z:

branym pomieszczeniu gospodarczym domu.

stycznym wężem, nie ciągnie za sobą od-

Jednostki ssącej umieszczonej w piwnicy, ga-

System instalacji rur PVC- 50 mm łączy jednost-

kurzacza, nie dźwiga go. Nie ma splątanego

rażu, na strychu itp. Wielkość jednostki ssącej

kę centralną z gniazdami. Włączenie elastycz-

kabla elektrycznego. Nie ma potrzeby częstego

dobiera się w zależności od wielkości powierzch-

nego węża ssącego do dowolnego gniazda,

kontrolowania i wymiany worków na śmieci

ni przeznaczonej do odkurzania i wielkości in-

powoduje zdalne włączanie jednostki ssącej.

w jednostce centralnej. Pojemnik na śmieci

stalacji. Jednostka ssąca składa się z silnika,

Cała gama wymiennych akcesoriów dołączana

opróżnia się 2-3 razy w roku.

zestawu turbin ssących, filtrów i pojemnika na

do węża ssącego pozwala na bezproblemowe

• Komfort

śmieci. Instalacji rur PVC rozprowadzonych

odkurzanie dowolnych powierzchni podło-

Jednostka ssąca zainstalowana jest w odległych

w ścianach, pod podłogą, nad sufitem, w kana-

gowych, ścian, mebli, firan itp. Wyjęcie ela-

pomieszczeniach gospodarczych. W czasie od-

łach wentylacyjnych zakończonych gniazdami.

stycznego węża ssącego z gniazda powoduje

kurzania zupełnie jej nie słychać. Odkurzacz nie

Elastycznego węża ssącego (9 m) z rękojeścią

wyłączenie jednostki centralnej.

zakłóca spokoju w domu, nie ma hałasu i wiru-

i rurą ssącą. Akcesoriów: ssawek, szczotek, króć-

Instalacja może być wykonana przez naszych

jącego w powietrzu kurzu. Odkurzacz nie prze-

ców ssących.

monterów lub samodzielnie przy naszych, bez-

szkadza w słuchaniu radia, oglądaniu TV.

płatnych konsultacjach. Instalację najłatwiej

• Pieniądze

wykonać jest w trakcie budowy lub remontu

Kompletna instalacja nie przekracza kosz tów

domu, ale można to zrobić w ciągu kilku go-

odkurzacza przenośnego. Jednocześnie insta-

dzin, również w wykończonych i zamieszkałych

lacja taka podnosi wartość budynku, podobnie

pomieszczeniach.

jak klimatyzacja, nowoczesne systemy ochrony, nowoczesne systemy alarmowe.

Kraj produkcji: USA. Obszar dystrybucji: Pol-
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