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ARTYKU  PROMOCYJNY TOPVAC

HUSKY AUTOMATIC – 
WYGODA MA ZNACZENIE!
Odkurzacze Husky Automatic wyposa one 
zosta y w automatyczny odp yw zanieczysz-
cze  do kanalizacji oraz przy cze wody. 
Dzi ki temu odkurzacz po sko czonej pra-
cy, sam pozbywa si  zanieczyszcze  oraz czy-
ci zbiornik za pomoc  strumienia wody. 

Automatyczny odp yw zanieczyszcze  do ka-
nalizacji w jednostkach Husky Automatic 
oznacza, e zosta y w niej wyeliminowa-
ne wszelkie worki czy dodatkowe filtry, dzi -
ki czemu staj  si  one praktycznie bezobs u-
gowymi urz dzeniami. Ma to równie  inne 
zalety, brak dodatkowych worków i filtrów 
oznacza równie , e moc ss ca w ca ym okre-
sie u ytkowania pozostaje na takim samym 
poziomie. Odkurzacze Husky Automatic 
to tak e maksymalne bezpiecze stwo czy-
stej instalacji, z uwagi na fakt, e do instala-
cji wyposa onych w odkurzacz z serii Husky 
Automatic mo na wci ga  wod  – istnieje 
mo liwo  jej przep ukania oraz dezynfekcji. 

NOWY MODEL 
HUSKY EVOLUTION 
D ugoletni proces rozwoju marki Husky do-
prowadzi  do doskona o ci w zakresie pro-
dukcji, dlatego jednostka centralna Husky 
Evolution ma najd u sz  na rynku gwaran-
cj  25 lat. 

Jednostki Husky do sprz tania na su-
cho charakteryzuj  si  niezawodnym sys-
temem filtracji: filtr g ówny DuoFib Velcro 
(pokryty specjaln  pow ok  antybakteryj-
n  – technologia SILPURE) z mo liwo ci
prania go w pralce, oraz filtracja cyklonicz-
na. Technologia SILPURE wykorzystuje 
naturaln  si  srebra, tym samym hamuje 
rozwój bakterii i zapobiega nieprzyjemnym 
zapachom. Dodatkowo ka da jednostka 
centralna mo e zosta  wyposa ona w wie-
lowarstwowy antyalergiczny worek jedno-
razowy, dzi ki któremu filtr DuoFib Velcro 
pozostanie czysty, a ca a obs uga odku-
rzacza ograniczy si  do wymiany zape -
nionego worka jednorazowego na nowy. 
Niezawodny wska nik LED przypomina 
u ytkownikowi o wymianie zape nionego 
jednorazowego worka lub wyczyszczeniu 
filtra DuoFib Velcro. Dodatkowym walo-
rem tych jednostek jest r cznie szczotko-
wana obudowa odkurzacza oraz lekki alu-
miniowy zbiornik.  

Marka Husky, wiatowy lider 
w systemach centralnego 
odkurzania w bie cym roku 
obchodzi jubileusz 50-lecia. 
Z tej okazji do oferty do czy
nowy model Husky Evolution 
przeznaczony do sprz tania 
na sucho. Bogata oferta marki 
Husky obejmuje równie
jednostki do sprz tania na mokro 
z automatycznym odp ywem do 
kanalizacji. 

Najlepiej ci gnie Husky!
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