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ARTYKU  PROMOCYJNY VACUFLO POLSKA

Ju  od samego pocz tku wysi ki firmy 
skupi y si  g ównie na rozwoju rozwi -
za  i technologii dla systemów cen-

tralnego odkurzania, tak aby ich stosowa-
nie by o bardziej wygodne i efektywne. 
H-P Products zrewolucjonizowa a bran
wprowadzaj c wiele innowacji i udogod-
nie  takich jak: automatyczne gniazda ss -
ce, lekkie rury wykonane z PCV czy te
elastyczne plastikowe w e ss ce. Ch  za-
spokojenia rosn cych wymaga  klientów 
zaowocowa a trzema liniami produkto-
wymi VACUFLO True Cyclonic®, VROOM 
i VACUFLO Filtered Cyclonic™ wraz 
z kompletn  ofert  akcesoriów i zestawów 
do sprz tania.

Od momentu wprowadzenia w 1955 
roku pierwszych odkurzaczy centralnych 
firma H-P Products zdoby a wiatow  s a-
w  jako producent niezawodnych i najwy -
szej jako ci systemów i urz dze . Obecnie 
dostarcza swoje produkty poza Stanami 
Zjednoczonymi i Kanad  praktycznie do 
wszystkich krajów na ca ym wiecie, w tym 
tak e do Polski. To w a nie firma H-P 
Products jest aktualnie jednym z prekur-
sorów w wiecie odkurzaczy centralnych, 
wprowadzaj c nowe technologie i produkty 
jako pierwsza.

W odkurzaczach tych zastosowano opa-
tentowan  metod  cyklonicznej filtracji za-
nieczyszcze  CFT™, polegaj c  na odse-
parowaniu zanieczyszcze  z wiruj cego 
strumienia powietrza bez u ycia dodatko-

wych filtrów i worków na zanieczyszcze-
nia.

Przezroczysty zbiornik zastosowany 
w wi kszo ci jednostek pomaga nam obser-
wowa  poziom zanieczyszcze , ale mo e
spe nia  równie  rol  prezentacyjn .  Ka dy
kto zakupi produkt firmy mo e dzi ki kon-
strukcji kube ka zaobserwowa  moc filtracji 
CFT, zobaczy  tworz cy si  wir w pojemni-
ku na zanieczyszczenia oraz przyci gane do 
niego mieci. Wi kszo  producentów tylko 
pisze o filtracji cyklonicznej (nie podaj c jej 
skuteczno ci) – w jednostkach VACUFLO 
i VROOM mo emy zobaczy  efekt w swoim 
domu lub ka dej dzia aj cej instalacji z jed-
nostk  tej serii.

W jednostkach VACUFLO True 
Cyclonic® dzi ki zastosowanej metodzie cy-
klonicznej filtracji zanieczyszcze  CFT™ 
obs uga odkurzacza jest ograniczona je-
dynie do wysypywania mieci z kube ka 
raz na 5–7 miesi cy. To co pozwala odró -
ni  Vacuflo True Cyclonic to pewno , e
po miesi cu czy roku u ytkowania mamy 
sta  moc urz dzenia. Brak zapychaj ce-
go si  filtra dzia a równie  bardzo korzyst-
nie na ywotno  jednostek. Dzi ki takiemu 
rozwi zaniu 7-letnia lub d u sza gwaran-
cja sta a si  faktem w produktach firmy H-P 
Products. 

Firma w swoich produktach stosuje tyl-
ko silniki by-pasowe ameryka skiego kon-
cernu AMETEK – jednego z najwi kszych 
i najnowocze niejszych producentów sil-

ników elektrycznych. Dzi ki ogromnej ilo-
ci patentów i indywidualnych rozwi za

mamy mo liwo  cieszy  si  niezawodno-
ci  urz dze .

W modelach z Serii VROOM™ z filtracj
hybrydow , oprócz wspomnianej wcze niej 
metody, wykorzystano filtr ECO CLEAN 
wykonany w ca o ci z teflonu wy apuj cy 
cz steczki nawet 0,3 mikrona. Dzi ki takie-
mu rozwi zaniu wyeliminowano koniecz-
no  odprowadzenia zu ytego powietrza na 
zewn trz budynku. A dzi ki wykorzysta-
niu technologii CFT wszystkie zanieczysz-
czenia w druj  do kube ka, a filtr wy apu-
je tylko te najmniejsze drobiny, co pozwala 
na ograniczenie obs ugi jednostki do mini-
mum.  

Odkurzacze centralne VACUFLO® i VROOM™
Odkurzacze centralne VACUFLO® i VROOM™ s  produkowane przez ameryka sk  firm  H-P Products, 
maj c  swoj  siedzib  w Louisville w stanie Ohio w USA. Firma ta, b d c pionierem w bran y, swój pierwszy 
odkurzacz centralny wprowadzi a na rynek ameryka ski ju  w roku 1955 roku.

Po zmianie dystrybutora 
w 2016 r., fi rma Vacufl o Polska 

zaprasza
na now  stron  internetow

www.vacufl o-polska.pl
po wi cej informacji.

Vacuflo Polska
infolinia: 503 587 881

www.vacuflo-polska.pl
e-mail: biuro@vacuflo-polska.pl
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