
Artyku  promocyjny

119NOWOCZESNE INSTALACJE

System niezawodnie dro ny
l Seria Automatik – pierwszy na wiecie sa-

mosp ukuj cy si  odkurzacz, wci  ulep-
szany od 30 lat, bezobs ugowy, do suchych 
i mokrych zanieczyszcze  z automatycz-
nym odprowadzaniem zanieczyszcze  do 
kanalizacji.

l Seria Cyclonik – do suchych i mokrych za-
nieczyszcze , brak wymiennych filtrów
i worków. Bez odp ywu do kanalizacji – 
opró nianie r czne.

Funkcje: Serie Automatik i Cyclonik oferu-
j  mo liwo  mycia, dezynfekowania i susze-
nia instalacji ss cej. Produkty serii PRO1/G2/
Summum/Atomik oferuj  innowacyjny sposób 
filtracji pozwalaj cy na bardzo czyste opró -
nianie. Zastosowane w tych seriach zmywal-
ne filtry z jonami srebra SILVERCLEAR zapo-
biegaj  rozwojowi bakterii, ple ni i eliminuj
zapachy. Mo liwo  u ywania hypoalergicz-
nych worków do czystego opró niania.
Materia : obudowy urz dze  wykonane z kom-
pozytów z dodatkiem ywic epoksydowych, 
dzi ki czemu s  odporne na uderzenia, zary-
sowania, rdz  i wibracje.

Odkurzacze centralne DRAINVAC to:
l bezkonkurencyjna, sta a moc ss ca;
l oszcz dno  czasu;
l niezawodno ;
l cicha praca;
l atwa instalacja;
l najwy sza jako  wykonania i materia ów;
l innowacje, dzi ki którym wci  górujemy 

nad konkurencj ;
l mo liwo  pod czenia do ka dego rodzaju 

wykonanej instalacji;
l fi lt racja w oparciu o technologi

SILVERCLEAR.

Wi cej o filtrach SILVERCLEAR
Wszystkie sta e filtry SILVERCLEAR zamonto-
wane w odkurzaczach DRAINVAC korzystaj
z najwy szej ochrony przed drobnoustrojami. 
Zatwierdzone i wykorzystywane do zastoso-
wa  medycznych, filtry SILVERCLEAR pod-
dawane s  obróbce ekologicznej, która pozwala 
wyeliminowa  roztocza znajduj ce si  w ku-
rzu i drobnoustroje chorobotwórcze, a tak e
neutralizuje nieprzyjemny zapach, sprawia-
j c e powietrze wydostaj ce si  z odkurzacza 
jest tak czyste jak to tylko mo liwe. W celu po-

zbycia si  roztoczy znajduj cych si  w kurzu 
oraz drobnoustrojów, SILVERCLEAR uwalnia 
jony srebra, aktywny sk adnik, który przenika 
przez ich ciany komórkowe, powoduje znisz-
czenie metabolizmu oraz eliminuje je.
Rezultat ko cowy: SILVER CLEAR zapobie-
ga produkcji, przyrostowi oraz przenoszeniu 
drobnoustrojów i roztoczy znajduj cych si
w kurzu.

Odkurzacze centralne DRAINVAC to urz dzenia wyj tkowego kalibru, produkowane w 
Kanadzie. Ponadprzeci tna technologia stosowana w systemach DRAINVAC pozwala na 
ci g e przodowanie przed konkurencj . Modele DRAINVAC dost pne s  do zastosowa ,
w mieszkaniach, domach, biznesie, przemy le, a tak e w autobusach, przyczepach kem-
pingowych i luksusowych odziach. Wszystkie odkurzacze wyposa one s  w najwy szej 
jako ci silniki Domel b d  LambAmetec. Dzi ki pionierskim modelom Automatik i Cyclonik 
sta o si  równie  mo liwe odkurzanie centralne mokrych zanieczyszcze .

Odkurzacze centralne DRAINVAC
– wodne, automatyczne, hybrydowe

DOMINUJ CE SYSTEMY.pl
ul. Lekcyjna 154
51-169 Wroc aw

tel. 71 724 52 77, 692 800 500, faks 71 750 34 37
www.dominujacesystemy.pl

biuro@dominujacesystemy.pl

Z wydaniem Nowoczesnych 
Instalacji do ka dego zakupionego 
odkurzacza DRAINVAC otrzymasz 

GRATIS zestaw gara owy. Promocja 
obowi zuje do 28 lutego 2015.
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