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CENTRALNE ODKURZANIE
AEROVAC I  VACU-MAID

n ZALETY

l  największy wybór odkurzaczy centralnych 

w 15 modelach

l  bezobsługowe odkurzacze typu Split, 

aż 5 modeli

l najdłuższa gwarancja

l najłatwiejsza obsługa

l oryginalne silniki Ametek

l trwałe metalowe obudowy

l sieć sprzedaży w całym kraju 

n ZASTOSOWANIE

Centralne odkurzanie domów jednorodzinnych, 

mieszkań, biur, hoteli, pensjonatów, zakładów 

usługowych, obiektów sportowych itp.

n CHARAKTERYSTYKA

aeroVac to największy wybór jednostek cen-

tralnych, to oferta wszystkich dostępnych 

rozwiązań konstrukcyjnych w tym unikal-

nych odkurzaczy typu Split, w których dzięki 

modułowej budowie jednostki centralnej 

i rozdzieleniu silnika od zbiornika na kurz 

zapewniono łatwiejszą obsługę urządzenia 

oraz znacząco powiększono wydajność całego 

odkurzacza (silnik pozostaje czysty i zawsze 

tak samo wydajny). aeroVac oferuje również 

kompaktowe jednostki centralne wyposażone 

w podwójny cyklon oraz ekonomiczną serię 

odkurzaczy cyklonicznych, wykorzystujących 

dodatkowo samoczyszczący odwrócony filtr 

workowy jako separator wtórny (pokryty opa-

tentowaną warstwą Teflon® DuPont, eliminują-

cą przywieranie kurzu do powierzchni worka). 

Wszystkie oryginalne odkurzacze aeroVac 

produkowane są w USA przez największego 

światowego producenta systemów odkurzaczy 

centralnych – LMI Corp. Wszystkie są wyposa-

żone w oryginalne silniki Ametek Lamb oraz 

posiadają najdłuższą gwarancję

Akcesoria do sprzątania: szczotki rotacyjne, 

separatory popiołów, zbiorniki na płyny, prze-

wody przedłużające, zestawy do zakładów fry-

zjerskich, szczotki do czyszczenia zwierząt

Orientacyjna cena [zł]: od 150 do 300 (mon-

taż jednego punktu z materiałem), od 899 do 

4699 (centralne jednostki ssące), ceny katalo-

gowe, stałe w sieci sprzedaży

Cechy szczególne: 
l wyposażone są w orginalne silniki Ametek

l  wyposażone w opatentowaną szczelinę 

dekompresyjną pozwalającą na stosowanie 

zwykłych foliowych worków w zbiornikach 

na kurz

l  metalowe obudowy gwarantujące wielo-

letnią żywotność odkurzacza i doskonałą 

wymianę ciepła z otoczeniem

l  gwarancja door to door na terenie całej 

Polski

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA

Oprogramowanie: katalogi produktów 

dostępne w Internecie, bezpłatny program do 

obliczania kosztów instalacji

Gwarancja: 10 lat na jednostki kompaktowe, 

10 lat na jednostki Split; 2 lata na jednostki 

SR07, SR11; 10 lat na elementy instalacji

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty na Znak CE

n   aeroVac 
ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawa, tel. 22 615 80 90, www.aerovac.pl, e-mail: biuro@aerovac.pl

MODEL
MAKS. POWIERZCHNIA 

SPRZĄTANIA 
[m]

METODA FILTRACJI

S1570 300
metoda bezworkowa, cyklon + filtr elektrostatyczny

S2200 500

S1570 Split 300

metoda bezworkowa – cyklon z mechanicznym rozdzieleniem 
strumieni + dodatkowy filtr włosów + filtr elektrostatyczny

S2500 Split 500

S2800 Split 650

S2900 Split 800

S3500 Split 2000

SR07 130 worek papierowy

SR11 140

cyklon + worek odwrócony, możliwość zastosowania 
jednorazowych worków papierowych na śmieci

SR13 200

SR15 250

SR45 250

SR51 250

SR55 500
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CENTRALNE ODKURZANIE
AEG ELECTROLUX

n ZALETY

l  nowoczesne wzornictwo

l  skuteczna filtracja

l  elektroniczny wyświetlacz informujący

o aktualnych parametrach urządzenia

l  5-letnia gwarancja AEG Electrolux

l innowacyjne akcesoria

n CHARAKTERYSTYKA

Dlaczego AEG?
Odkurzacze centralne AEG pozwalają na reali-

zacje codziennych obowiązków przy zacho-

waniu wydajności i satysfakcji z wykonywanej 

pracy. Rozpoznawane w całej Europie pro-

dukty AEG ustanowiły poziom dla najwyższej 

jakości wykonania w połączeniu z wydajnością 

i europejskim wzornictwem. Doskonałość 

w formie i działaniu, to nie slogan reklamowy. 

To filozofia działania AEG.

Cechy szczególne
l Wydajność – AEG gwarantuje połączenie 

siły ssącej i skuteczności filtracji. Sprzątanie 

zajmuje mniej czasu, a zebrany kurz groma-

dzony jest w szczelnie zamkniętym zbiorniku 

w jednostce centralnej. W każdym modelu 

można zastosować dodatkowy papierowy 

wkład filtracyjny, natomiast dokładność filtra-

cji, przy zastosowaniu opcjonalnych filtrów 

HEPA nie wymaga montażu przewodu wyde-

chowego na zewnątrz budynku, dzięki czemu 

odkurzacze centralne AEG mogą być stosowa-

ne również w apartamentach lub w mieszka-

niach w bloku.

Hałas – system odkurzaczy centralnych AEG 

Oxygen, pomimo swojej solidności i wydajno-

ści jest niespodziewanie cichy. Jednostki cen-

tralne AEG wyposażone w zintegrowany tłu-

mik hałasu oraz wielowarstwową obudowę są 

jednymi z najcichszych dostępnych na rynku.

Sterowanie – jednostki centralne AEG zapew-

niają kontrolę nad całą instalacją odkurzania.

 W połączeniu z systemowymi gniazdami 

ssawnymi oraz dedykowanym wężem giętkim 

pozwalają na wielostopniowe sterowanie 

wydajnością systemu z dowolnego miejsca 

w domu.

Akcesoria – wąż giętki i komplet ssawek 

z zestawu AEG Deco pozwalają na skutecz-

ne sprzątanie nie tylko podłóg, ale również 

pozostałych powierzchni w domu. Zestawy do 

sprzątania AEG swoją wyjątkową wydajność 

zawdzięczają unikalnym kształtom ssawek 

i owalnych rur ssawnych opracowanych 

w tunelach aerodynamicznych w laboratoriach 

AEG. Odkurzanie przebiega cicho i skutecznie. 

n   AEG Electrolux
ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawa, tel. 22 615 80 90, www.aeg.odkurzaczecentralne.pl, e-mail: biuro@aerovac.pl  

GORE-TEX – filtr samoczyszczący
Jednostki centralne AEG Deco wyposażone są w samoczysz-

czący filtr działający na zasadzie worka odwróconego. Po 

każdym cyklu sprzątania worek ten opada nad zbiornik na 

śmieci, a zebrany na nim kurz spada do zbiornika. Filtr za-

montowany jest na stałe i w trakcie normalnego użytkowania 

nie wymaga demontażu celem ręcznego czyszczenia.

Filtracja True HEPA
Odkurzacze AEG mogą być wyposażone w sys-

tem filtracji powietrza wydmuchiwanego z jed-

nostki centralnej, który ma zastosowanie w przy-

padku, gdy nie można wykonać wyrzutni powie-

trza na zewnątrz budynku.

Wymienne filtry
wielokrotnego użytku HEPA
Dostarczane z każdą jednostką typu 

AEG870 HEPA oraz jako opcja do 

wszystkich pozostałych modeli.

Uchwyt węża giętkiego
Idealnie dopasowany do współpracy z jednostką 

centralną, uchwyt Deco zapewnia optymalny 

przepływ powietrza, zapewniając odpowiednią 

siłę ssania w połączeniu ze skutecznym wytłu-

mieniem hałasu.

Aktywna ssawka podstawowa
Samoczynnie dostosowuje się do 

rodzaju powierzchni, tak aby sku-

tecznie sprzątać zarówno podłogi, 

jak i dywany oraz wykładziny.

Zintegrowane akcesoria
Dodatkowe ssawki zawsze są, w zna-

czeniu dosłownym, „pod ręką”, umiesz-

czone pod uchwytem węża giętkiego.
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