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MODERNO PREMIUM

n ZASTOSOWANIE

l budynki o różnej wielkości, domy jedno-

rodzinne, hotele, restauracje, ośrodki SPA, 

sanatoria

n ZALETY

l podwójny system filtracji – filtr dokładny 

oraz cyklon

l nowoczesny silnik typu thru-flow

l jeszcze większa wydajność przy tej samej 

mocy

l wygoda i bezpieczeństwo użytkowania

n CHARAKTERYSTYKA

Intuicyjny wyświetlacz: wskazuje informacje 

o podłączeniu do sieci, poziomie zapełnienia 

zbiornika, potrzebie wymiany filtra, konieczno-

ści przeprowadzenia czynności serwisowych 

oraz stopniu zużycia szczotek silnikowych.

Przekładany panel: dzięki niemu możliwe 

jest podłączenie jednostki do instalacji ssącej 

zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Jest to 

znaczne ułatwienie planowania instalacji.

Innowacyjne filtrowanie: wyposażony 

w podwójny system filtracji – filtr dokładny 

typu HEPA oraz system  cykloniczny, zapewnia 

jeszcze dokładniejsze oczyszczanie powietrza 

oraz wydłuży żywotność silnika.

Wyszukany design: obudowa została wyko-

nana z trwałego tworzywa sztucznego, które 

nie koroduje, natomiast włoski, subtelny 

design sprawia, że jednostka dopasuje się 

nawet do nowoczesnego wnętrza.

Pełne bezpieczeństwo: zamieszczenie na 

urządzeniu wyłącznika próżniowego gwaran-

tuje zatrzymanie pracy systemu w warunkach 

krytycznych. Funkcja ta pomaga zapobiec 

przegrzaniu oraz uszkodzeniu jednostki.

Jednostka centralna Moderno Premium 
dostępna jest w trzech wariantach:

l Moderno Premium 250 – sprawdzi się 

w budynkach o powierzchni do 250 m², 

w których zaprojektowano nawet do 7 gniazd 

ssących. Odległość tej jednostki od najbardziej 

oddalonego gniazda może wynosić aż

35 metrów.

l Moderno Premium 350 – wariant dedyko-

wany dla budynków o powierzchni do 350 m², 

posiadającemu 10 gniazd ssących, a odległość 

ostatniego z nich od jednostki może liczyć

50 metrów.

l Moderno Premium 450 – idealny do 

budynków o powierzchni do 450 m², z 13 

gniazdami ssącymi, przy 80 metrowej odległo-

ści jednostki od najdalszego gniazda.
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Gniazda ssąco-elektryczne DecoVac (Nowość!). Rewolucja 

dostępna w ofercie firmy UST-M. Cechuje je kompatybilne połączenie w jednym 

produkcie gniazd elektrycznych oraz ssących. To jedyna linia polskiego producenta 

łącząca gniazda odkurzaczowe z elektrycznymi. Wystarczy przygotować jeden 

otwór w ścianie na puszkę montażową, specjalnie dedykowaną gniazdom Deco-

Vac. W ten sposób unikamy dodatkowego kucia ścian. Cena brutto [zł]: 65.

Zmiękczacze kompaktowe „Niebieskie Źródła”. Niezwykle 

nowoczesne, zaawansowane technologicznie i jednocześnie proste w obsłudze 

urządzenia, dedykowane budynkom podłączonym do wodociągów: domom jed-

norodzinnym, pensjonatom, stacjom benzynowym, lokalom gastronomicznym. 

Ich zadanie polega na zmiękczaniu wody poprzez jej kontakt z żywicą jonowy-

mienną, znajdującą się w butli urządzenia. Dostępne są dla pojemności złoża 12, 

20 oraz 25 litrów. Cena brutto [zł]: 1470.

Zmiękczacz Futura. Urządzenie wyposażone w jedną z najnowszych tech-

nologii regeneracji złoża – system up-flow. Przyjazny wyświetlacz LCD oraz menu 

w języku polskim, czynią zmiękczacz jeszcze bardziej praktycznym i łatwym w ob-

słudze. Główne zalety: regeneracja przeciwprądowa up-flow, prostota obsłu-

gi, cicha praca sterownika, bardzo ekonomiczna eksploatacja, o około 30% mniejsze 

zużycie wody, nowoczesny i atrakcyjny design obudowy, solidne wykonanie, mini-

malne nakłady pracy do obsługi urządzenia. Cena brutto [zł]: 3075.

Szufelka automatyczna serii UNO z puszką do montażu w ścianie. 

Szufelka automatyczna najczęściej montowana jest w kuchni, przedpokoju bądź 

w okolicach kominka. Montuje się ją w cokołach szafek lub w ścianach. Do monta-

żu szufelki w ścianie niezbędna jest specjalna puszka montażowa. Po zainstalowa-

niu – wystarczy zamieść w jej okolice śmieci, a zostaną one zassane do odkurzacza. 

W ofercie UST-M są dostępne kolory: biały, szary, kremowy, jasny brąz, ciemny 

brąz, czarny, srebrny, szampański, złoty. Cena brutto [zł]: 160.

Korpusy narurowe WFW „EMI”. Bardzo wytrzymałe korpusy nowej serii 

WFW wyróżnia nowoczesna głowica, wyposażona w odpowietrznik, mosiężną wtop-

kę, zabezpieczenie przed zbyt mocnym dokręceniem oraz podwójny oring. Nowym 

elementem jest strzałka wskazująca kierunek przepływu wody pomagająca we 

właściwym montażu filtra. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja głowicy umożli-

wiła zwiększenie przepływu wody. Dostępne są 3 wersje kolorystyczne korpusu biały, 

niebieski oraz przezroczysty – pozwala na wizualną ocenę zanieczyszczenia wkładu. 

Wkład prysznicowy z węglem z kokosa. Możliwość wymiany 

wkładu oraz srebrna, chromowana obudowa, która idealnie komponuje się z nowo-

czesnymi srebrnymi bateriami łazienkowymi – to innowacje, o które został wzbo-

gacony – filtr prysznicowy. Wykorzystanie wkładu uzdatniającego z węglem z łupin 

kokosa zwiększa wydajność usuwania z wody chloru i związków chloropochodnych. 

Kiedy złoże uzdatniające ulegnie zużyciu, nie ma potrzeby odinstalowywania i wy-

rzucania urządzenia – wystarczy wymienić wkład, aby dalej filtrować wodę.

Zmiękczacze Biała Hydra. Charakterystyczna, biała obudowa. Wyposażone 

są w automatyczną głowicę czasowo-objętościową z polskim menu. Specjalny by-pass 

ułatwia swobodny montaż i demontaż urządzenia. Dodatkowo zmiękczacze  mają 

powiększoną, przezroczystą szybkę, która pozwala kontrolować ustawienia głowicy 

bez konieczności otwierania pokrywy. Zmiękczanie wody następuje dzięki złożu jono-

wymiennemu zawartemu w urządzeniu. Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. 

Wystarczy okresowo uzupełnić ilość soli tabletkowej służącej do regeneracji złoża. 

Zestaw szybkiego sprzątania Speed Leo. Pomaga pozbyć się 

okruchów i innych śmieci, z blatu kuchennego. To nieduże urządzenie, które można 

zainstalować np. w szafce pod zlewozmywakiem. W zestawie: urządzenie peryfe-

ryjne z dwoma płytkami, wąż spiralny, dwa uchwyty na wąż, maskownica, osiem 

wkrętów mocujących i szablon do trasowania, który ułatwia montaż sprzętu. Gdy 

wąż spiralny z zestawu Speed Leo nie wystarcza, aby posprzątać całą kuchnię, 

możemy zamienić go na tradycyjny, który jest dłuższy.

Wkład WFST zawiera rozpuszczalne złoże – polifosfat, chroniące sprzęt AGD 

przed odkładaniem kamienia kotłowego. Złoże chroni przed kamieniem poprzez 

reakcję ze związkami wapnia i magnezu zawartymi w wodzie, przekształcając je 

w fosforan wapnia i magnezu. Kryształy te nie odkładają się na elementach grzej-

nych oraz instalacji sanitarnej. Dodatkowo stabilizuje związki żelaza zapobiegając 

powstawaniu rdzawych plam na armaturze, a także powoduje stopniowe rozpusz-

czenie kamienia. Zastosowanie wkładu WFST przedłuży działanie sprzętu AGD.
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