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System centralnego odkurzania sk ada si
z umiejscowionych w cianach rur PVC, przez 
które wci gni te powietrze trafia prosto do 
jednostki centralnej, gdzie zostaje oczysz-
czone z kurzu i odprowadzone na zewn trz. 
Widocznymi wewn trz pomieszczenia ele-
mentami systemu s  gniazda ss ce, do któ-
rych pod cza si  lekki, elastyczny w  ss -
cy. Raz wci gni ty kurz nie trafia z powrotem 
do wn trza. To w a nie przyczyna, dla której 
centralne odkurzacze s  szczególnie dedyko-
wane osobom uczulonym na kurz.

Na co zwróci  uwag , instaluj c centralny 
odkurzacz?
Przede wszystkim powinni my pami ta , e
na system centralnego odkurzania najlepiej b -
dzie zdecydowa  si  na etapie budowy domu, 
aby uwzgl dni  go w projekcie przewodów in-
stalacyjnych. Podczas projektowania pami -
tajmy, e system b dzie pracowa  efektywnie, 
je li zaplanujemy jak najmniejsz  ilo  za a-
ma  w instalacji. Warto te  rozs dnie roz-
mieszcza  gniazda ss ce – im b dzie ich mniej, 
tym system b dzie wydajniejszy. Nie powin-
ny te  znajdowa  si  za meblami czy sprz ta-

mi. Najlepszym miejscem na gniazda ss ce jest 
korytarz lub okolice futryn. 

Jednostka centralna – jaka?
Pami tajmy, eby na jednostk  centraln  wy-
gospodarowa  pomieszczenie znajduj ce si
w oddaleniu od wn trz mieszkalnych (np. piw-
nica, kot ownia czy gara ) – dzi ki temu nie 
b dzie do nas dobiega  ha as. Musi by  te  do-
brze zabezpieczone przed wilgoci . Wybieraj c
jednostk , we my pod uwag  trzy parametry 
– jej odleg o  od ostatniego gniazda ss cego, 
ilo  gniazd ss cych i ca kowit  powierzchni
budynku. Im wi ksza odleg o , ilo  gniazd 

i powierzchnia budynku, tym wi kszej mocy 
silnika potrzebujemy. Dobrym wyborem jest 
jednostka z podwójnym systemem filtracji – b -
dzie bardzo dok adnie oczyszcza  powietrze, 
dzi ki czemu nie zabrudzi elewacji budyn-
ku. Rozwa my te  wybór jednostki z przek a-
danym panelem, takiej jak model Moderno. 
Dzi ki takiemu panelowi mo emy pod czy
jednostk  zarówno z lewej, jak i z prawej stro-
ny, co znacznie u atwia planowanie instalacji.

Detale i design maj  znaczenie
Wp yw na wystrój wn trza mog  mie  gniazda 
ss ce. Warto dopasowa  ich wygl d do kolo-
rów w czników wiat a i gniazdek elektrycz-
nych. Pami tajmy te , e na rynku dost pne 
s  ciekawe akcesoria, które dodatkowo u atwi
nam sprz tanie. Szufelka automatyczna pomo-
e pozby  si  nam uporczywych zabrudze ,

takich jak okruchy w kuchni czy brud z ko-
minka. Ciekaw  opcj  jest te  zestaw sprz ta-
j cy z praktycznym organizerem i specjalny-
mi uchwytami, w którym pomie cimy w
ss cy i szczotki. Dzi ki niemu nie b dziemy 
musieli wygospodarowywa  dodatkowej szaf-
ki na akcesoria.
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Odkurzacze centralne to coraz popularniejsza alternatywa dla tych trady-
cyjnych. O ich przewagach mo na napisa  bardzo wiele – pracuj  ciszej, nie 
wymagaj  przenoszenia podczas sprz tania, a przede wszystkim – s  bar-
dzo przyjazne dla alergików.
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