ARTYKU PROMOCYJNY VACUFLO POLSKA

Odkurzacze centralne VACUFLO® ibVROOM™
Odkurzacze centralne VACUFLO® ibVROOM™ sÈ produkowane przez amerykañskÈ firmÚ H-P Products,
majÈcÈ swojÈ siedzibÚ wbLouisville wbstanie Ohio wbUSA. Firma ta, bÚdÈc pionierem wbbranĝy, swój pierwszy
odkurzacz centralny wprowadziïa na rynek amerykañski juĝ wbroku 1955 roku.
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uĝ od samego poczÈtku wysiïki firmy
skupiïy siÚ gïównie na rozwoju rozwiÈzañ ibtechnologii dla systemów centralnego odkurzania, tak aby ich stosowanie byïo bardziej wygodne ibefektywne.
H-P Products zrewolucjonizowaïa branĝÚ
wprowadzajÈc wiele innowacji ibudogodnieñ takich jak: automatyczne gniazda ssÈce, lekkie rury wykonane zbPCV czy teĝ
elastyczne plastikowe wÚĝe ssÈce. ChÚÊ zaspokojenia rosnÈcych wymagañ klientów
zaowocowaïa trzema liniami produktowymi VACUFLO True Cyclonic®, VROOM
ibVACUFLO Filtered Cyclonic™ wraz
zbkompletnÈ ofertÈ akcesoriów ibzestawów
do sprzÈtania.
Od momentu wprowadzenia wb1955
roku pierwszych odkurzaczy centralnych
firma H-P Products zdobyïa ĂwiatowÈ sïawÚ jako producent niezawodnych ibnajwyĝszej jakoĂci systemów iburzÈdzeñ. Obecnie
dostarcza swoje produkty poza Stanami
Zjednoczonymi ibKanadÈ praktycznie do
wszystkich krajów na caïym Ăwiecie, wbtym
takĝe do Polski. To wïaĂnie firma H-P
Products jest aktualnie jednym zbprekursorów wbĂwiecie odkurzaczy centralnych,
wprowadzajÈc nowe technologie ibprodukty
jako pierwsza.
Wbodkurzaczach tych zastosowano opatentowanÈ metodÚ cyklonicznej filtracji zanieczyszczeñ CFT™, polegajÈcÈ na odseparowaniu zanieczyszczeñ zbwirujÈcego
strumienia powietrza bez uĝycia dodatko-
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wych filtrów ibworków na zanieczyszczenia.
Przezroczysty zbiornik zastosowany
wbwiÚkszoĂci jednostek pomaga nam obserwowaÊ poziom zanieczyszczeñ, ale moĝe
speïniaÊ równieĝ rolÚ prezentacyjnÈ. Kaĝdy
kto zakupi produkt firmy moĝe dziÚki konstrukcji kubeïka zaobserwowaÊ moc filtracji
CFT, zobaczyÊ tworzÈcy siÚ wir wbpojemniku na zanieczyszczenia oraz przyciÈgane do
niego Ămieci. WiÚkszoĂÊ producentów tylko
pisze obfiltracji cyklonicznej (nie podajÈc jej
skutecznoĂci) – wbjednostkach VACUFLO
ibVROOM moĝemy zobaczyÊ efekt wbswoim
domu lub kaĝdej dziaïajÈcej instalacji zbjednostkÈ tej serii.
Wbjednostkach VACUFLO True
Cyclonic® dziÚki zastosowanej metodzie cyklonicznej filtracji zanieczyszczeñ CFT™
obsïuga odkurzacza jest ograniczona jedynie do wysypywania Ămieci zbkubeïka
raz na 5–7 miesiÚcy. To co pozwala odróĝniÊ Vacuflo True Cyclonic to pewnoĂÊ, ĝe
po miesiÈcu czy roku uĝytkowania mamy
staïÈ moc urzÈdzenia. Brak zapychajÈcego siÚ filtra dziaïa równieĝ bardzo korzystnie na ĝywotnoĂÊ jednostek. DziÚki takiemu
rozwiÈzaniu 7-letnia lub dïuĝsza gwarancja staïa siÚ faktem wbproduktach firmy H-P
Products.
Firma wbswoich produktach stosuje tylko silniki by-pasowe amerykañskiego koncernu AMETEK – jednego zbnajwiÚkszych
ibnajnowoczeĂniejszych producentów sil-

ników elektrycznych. DziÚki ogromnej iloĂci patentów ibindywidualnych rozwiÈzañ
mamy moĝliwoĂÊ cieszyÊ siÚ niezawodnoĂciÈ urzÈdzeñ.
Wbmodelach zbSerii VROOM™ zbfiltracjÈ
hybrydowÈ, oprócz wspomnianej wczeĂniej
metody, wykorzystano filtr ECO CLEAN
wykonany wbcaïoĂci zbteflonu wyïapujÈcy
czÈsteczki nawet 0,3 mikrona. DziÚki takiemu rozwiÈzaniu wyeliminowano koniecznoĂÊ odprowadzenia zuĝytego powietrza na
zewnÈtrz budynku. AbdziÚki wykorzystaniu technologii CFT wszystkie zanieczyszczenia wÚdrujÈ do kubeïka, abfiltr wyïapuje tylko te najmniejsze drobiny, co pozwala
na ograniczenie obsïugi jednostki do minimum. }

Po zmianie dystrybutora
w 2016 r., firma Vacuflo Polska
zaprasza
na nowÈ stronÚ internetowÈ

www.vacuflo-polska.pl
po wiÚcej informacji.
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