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SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA 
ASPILUSA

ZASTOSOWANIE
Mieszkania, apartamenty, domy, wille, pensjonaty, hotele, hale produkcyjne

ZALETY
 Seria Aqua Matic – bezobsługowe jednostki centralne z automatycznym 

spłukiwaniem zanieczyszczeń do kanalizacji, nie wymagają czyszczenia ani 
opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia; w komplecie cały asortyment do 
podłączenia odkurzacza, zawory do wody oraz odprowadzenie do kanalizacji

 Seria IZZY – cyklon z wydajnym i bardzo prostym w użytkowaniu filtrem 
zabezpieczonym wkładem poliestrowym 

 Seria IZZY & AQUA MATIC – niesamowita moc ssąca bez jakichkolwiek 
kompromisów – wszystkie jednostki wyposażone są w najbardziej wydajne, naj-
wyższej klasy dwu- i trójstopniowe turbiny Domel z niezależnym chłodzeniem 
silnika

 jednostki centralne obsługujące instalacje o długości nawet do 200 m.b.
 podejście rurociągu do odkurzacza – z prawej lub lewej strony
 zabezpieczenie silnika – bezpiecznik termiczny
 wszystkie komponenty łącznie z silnikami, elektroniką, filtrami itp. produko-

wane są w Europie 
 idealne na myjnie oraz w miejsca zadaszone ale nie zabudowane w całości, 

opcja do temperatury -1°C
 zdalne sterowanie, bez konieczności układania przewodu sterującego przy 

instalacji

CHARAKTERYSTYKA
W ofercie: 6 modeli do odkurzania na sucho, od mieszkań po muzea, hotele 
itp.; 3 modele wet & dry, od domów po hale, hotele itp.
Zestawy do odkurzania:

Zestaw MAX – z wężem o długości 7 m.b. lub 9 m.b. z włącznikiem w rękojeści, 
rura teleskopowa metalowa, szczotka dwufunkcyjna, szczotka z włosiem do 
podłóg drewnianych, wieszak na wąż, torba na akcesoria, szczotka do tapicerki, 
ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu 

Zestaw CEN TEC – z wężem o długości 7,6 m.b. lub 9,2 m.b. z włącznikiem 
w rękojeści, rura teleskopowa metalowa, szczotka dwufunkcyjna, szczotka 
z włosiem do podłóg drewnianych, wieszak na wąż, torba na akcesoria, szczotka 
do tapicerki, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu 

Zestaw SPECIAL – z wężem o dowolnej długości z włącznikiem w rękojeści, ste-
rowany radiowo przy wężu i szufelce automatycznej, rura teleskopowa metalowa, 
szczotka dwufunkcyjna, szczotka z włosiem do podłóg drewnianych, wieszak na 
wąż, torba na akcesoria, szczotka do tapicerki, ssawka szczelinowa, szczotka do 
kurzu 

Zestaw Standard – z wężem standardowym bez włącznika 9 m.b., rura tele-
skopowa metalowa, szczotka dwufunkcyjna, szczotka z włosiem do podłóg 
drewnianych, wieszak na wąż, torba na akcesoria, szczotka do tapicerki, ssawka 
szczelinowa, szczotka do kurzu 

Akcesoria dodatkowe: szeroka oferta gniazd ssących i szufelek automatycz-
nych w szerokiej palecie kolorów, szczotek do odkurzania oraz zestawów Hide-
a-Hose z wężem chowanym w ścianie
Materiał: obudowa wykonana z materiałów o najwyższej odporności na zawil-
gocenie

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Portugalia 
Gwarancja: 5 lat gwarancji na wszystkie komponenty jednostek centralnych 
Sprzedaż: hurtowa, detaliczna i internetowa 
Usługi: doradztwo, szkolenia, pomoc techniczna 

ECOMAX 
ul. Jackowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 561 04 09, faks 52 385 21 46
www.aspilusa-poland.com
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