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Firma Centrum Przyjaznego Domu Polska 

s.c. jest wy cznym importerem systemów 

odkurzaczy centralnych marek VACUFLO®

i ELEMENT™. W ofercie znajduje si  szeroki wy-

bór jednostek centralnych wraz z akcesoriami, 

a tak e wszystkie elementy niezb dne do wyko-

nania instalacji centralnego odkurzania.

Jednostki centralne 
True Cyclonic®

W odkurzaczach tych zastosowano opatento-

wan  metod  cyklonicznej filtracji zanieczysz-

cze  CFT™, polegaj c  na odseparowaniu zanie-

czyszcze  z wiruj cego strumienia powietrza 

bez u ycia dodatkowych filtrów i worków na 

zanieczyszczenia. Rozwi zanie to oszcz dza 

u ytkownikowi w trakcie eksploatacji nieprzy-

jemnych i brudnych prac zwi zanych z wymia-

n  filtra lub czyszczeniem worka, a obs uga od-

kurzacza ogranicza si  jedynie do opró nienia 

zbiornika z jego zawarto ci. 

Zalety i charakterystyka modeli 

True Cyclonic®

 7 lat gwarancji na wszystkie modele True 

Cyclonic.

 Przejrzysty zbiornik pozwala na szybka oce-

n  poziomu zebranych zanieczyszcze , bez ko-

nieczno ci jego odpinania.

 Prawdziwa filtracja cykloniczna bez adnych 

dodatkowych worków i filtrów na zanieczysz-

czenia.

Jednostki centralne ELEMENT
Nowatorskie rozwi zania konstrukcyjne zastoso-

wane w tych modelach pozwoli y na po czenie 

efektu filtracji cyklonicznej CFT™ wraz z odwró-

conym samoczyszcz cym si  filtrem EcoClean™, 

który pe ni rol  separatora wtórnego. Odwrócony 

filtr wykonany jest z w ókien poliestrowych po-

krytych warstw  teflonu, która zapobiega przy-

wieraniu do niego zanieczyszcze . Na obudowie 

jednostki znajduje si  dodatkowe gniazdo ss ce, 

które pozwala na posprz tanie pomieszczania, 

w którym zamontowane jest urz dzenie.

Zalety i charakterystyka modeli ELEMENT

 5 lat gwarancji na wszystkie modele 

ELEMENT.

 Po czenie efektu filtracji cyklonicznej CFT™ 

wraz z odwróconym samoczyszcz cym si  fil-

trem EcoClean™ pozwala wyeliminowa  nak a-

dy eksploatacyjne i ograniczy  do minimum pra-

ce zwi zane z obs ug  systemu.

 Przejrzysty zbiornik pozwala na szybk  oce-

n  poziomu zebranych zanieczyszcze , bez ko-

nieczno ci jego odpinania.

Jednostki centralne  
Filtered Cyclonic™
W odkurzaczach tych zastosowano dwa wyra nie 

oddzielone od siebie stopnie filtracji. Pierwszym 

i podstawowym sposobem filtracji, który separuje 

a  do 98% zanieczyszcze  jest filtracja cyklonicz-

na CFT™. Polega ona na u yciu si y od rodkowej 

i si y bezw adno ci do separacji zanieczyszcze

z wiruj cego strumienia powietrza bez udzia u

dodatkowych filtrów mechanicznych. Pozosta e

2–4% drobnych zanieczyszcze  jest separowa-

ne na specjalnym wk adzie filtracyjnym, znaj-

duj cym si  tu  przed turbin , który pe ni rol

separatora wtórnego.

Zalety i charakterystyka modeli Filtered 

Cyclonic™ 

 Wydajno  ss ca praktycznie niezale na od 

ilo ci zassanych zanieczyszcze .

 Prawdziwa filtracja cykloniczna CFT™ wspo-

magana bardzo wydajnym wk adem filtracyj-

nym.

 Przejrzysty zbiornik pozwala na szybk  oce-

n  poziomu zebranych zanieczyszcze , bez ko-

nieczno ci jego odpinania.

System zarz dzania w em 
Hide-A-Hose
Pozwala on ukry

w cianie nawet do 

15 metrów w a, któ-

ry jest dost pny w ka -

dej chwili. Co wi cej 

po zako czonym sprz -

taniu w  sam chowa 

si  do instalacji. Dzieje 

si  tak gdy  nap dza go 

si a ss ca wytwarza-

na przez odkurzacze 

centralne VACUFLO®

z prawdziw  filtracj

cykloniczn  CFT™.  Jedno gniazdo ss ce Hide-

A-Hose z w em 15-metrowym pozwala na po-

sprz tanie co najmniej 200 m2 powierzchni. 

Sam w  ss cy jest bardzo lekki i elastyczny, 

a specjalny pokrowiec którym jest pokryty chro-

ni przed uszkodzeniem samego w a, a tak e

uszkodzeniem i porysowaniem nim mebli, scho-

dów, pod óg itp. 

Kaseta zasobnika z w em 
ss cym VROOM
Przystosowana do mon-

ta u w dowolnej insta-

lacji centralnego odku-

rzania. Najcz stszym 

miejscem jej monta-

u jest szafka pod zle-

wem w kuchni, mo e

by  jednak montowa-

na we wszystkich in-

tensywnie u ytkowa-

nych pomieszczeniach 

takich jak kuchnie, a-

zienki, przedpokoje, 

wiatro apy, garderoby, 

spi arnie, gara e itp. 

Urz dzenie wietnie 

sobie radzi z wszelki-

mi sypkimi zabrudzeniami takimi jak piasek, 

rozbite drobne szk o, okruchy. Kaset  z w em

ss cym mo na estetycznie zamontowa  prak-

tycznie wewn trz ka dej szafki.

Systemy centralnego odkurzania VACUFLO®
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