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Badania wskazuj , e najlepsz  i jedyn

bezpowrotn  metod  usuwania kurzu 

z mieszka  jest system, który zapewnia jed-

nokierunkowy przep yw kurzu i zakurzo-

nego powietrza. Kurz wraz z zakurzonym 

powietrzem wci gany jest do instalacji 

odkurzacza a nast pnie, po przefiltrowa-

niu, powietrze wydmuchiwane jest na ze-

wn trz pomieszcze . Tak dzia a System 

Centralnego Odkurzania SMART®.

Jednostka centralna zainstalowana jest 

w wybranym pomieszczeniu gospodarczym 

domu. System instalacji rur PCV 50 mm 

czy jednostk  centraln  z gniazdami. 

W czenie elastycznego w a ss cego do do-

wolnego gniazda, powoduje zdalne w czenie 

jednostki ss cej. Ca a gama wymiennych 

akcesoriów do czona do w a ss cego po-

zwala na bezproblemowe odkurzanie dowol-

nych powierzchni pod ogowych, cian, me-

bli, firan, itp. Wyj cie elastycznego w a

ss cego z gniazda powoduje wy czenie jed-

nostki centralnej. Instalacja mo e by  wyko-

nana przez naszych monterów lub samodziel-

nie przy naszych bezp atnych konsultacjach. 

Instalacj  naj atwiej jest wykona  w trakcie 

budowy lub remontu domu, ale mo na to zro-

bi  w ci gu kilku godzin, równie  w zamiesz-

ka ych i wyko czonych pomieszczeniach.

System sk ada si  z:

 Jednostki ss cej umieszczonej w piwnicy, 

gara u, na strychu itp. Wielko  jednostki ss -

cej dobiera si  w zale no ci od wielko ci po-

wierzchni przeznaczonej do odkurzania i wiel-

ko ci instalacji. Jednostka ss ca sk ada si

z silnika, zestawu turbin ss cych, filtrów i po-

jemnika na mieci. 

 Instalacji rur PCV: rozprowadzonych w cia-

nach, pod pod og , nad sufitem, w kana ach 

wentylacyjnych, zako czonych 

gniazdami.

 Elastycznego w a ss cego 

(9 m) z r koje ci  i rur  ss c .

 Akcesoriów: ssawek, szczotek, 

kró ców ss cych.

Zalety Systemu Centralnego Odkurzania 

SMART:

Higiena i zdrowie 

W czasie odkurzania pomieszczenia, zanie-

czyszczenia i zakurzone powietrze s  wysy-

sane z pomieszczenia, a powietrze po przefil-

trowaniu  wydmuchiwane jest  na zewn trz 

budynku. Brud i kurz s  bezpowrotnie wysy-

sane z pomieszcze . System szczególnie zale-

cany dla alergików.

Wygoda

U ytkownik pos uguje si  jedynie lekkim ela-

stycznym w em, nie ci gnie za sob  odku-

rzacza, nie d wiga go. Nie ma spl tanego 

kabla elektrycznego. Nie ma potrzeby cz ste-

go kontrolowania i wymiany worków na 

mieci w jednostce centralnej. Pojemnik na 

mieci w jednostce centralnej opró nia si

2–3 razy w roku. 

Komfort

Jednostka ss ca zainstalowana jest w odle-

g ych pomieszczeniach gospodarczych. 

W czasie odkurzania zupe nie jej nie s ycha .

Odkurzacz  nie zak óca spokoju w domu, nie 

ma ha asu, nie ma wiruj cego w powietrzu ku-

rzu. Odkurzacz nie przeszkadza w s uchaniu 

radia, ogl daniu TV. 

Pieni dze 

Kompletna instalacja nie przekracza kosztów 

odkurzacza przeno nego. Jednocze nie instala-

cja taka podnosi warto  budynku/lokalu, po-

dobnie jak klimatyzacja, nowoczesne systemy 

ochrony, nowoczesne systemy alarmowe.

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: USA

Obszar dystrybucji: Polska

wiadectwa, certyfikaty, normy: Norma euro-

pejska „CE”

Sprzeda : hurtowa, detaliczna, sie  dystrybu-

cji; sta e ceny w sieci sprzeda y

Firma zapewnia: transport, monta , serwis, 

doradztwo techniczne, realizacje nietypowych 

zamówie

Gwarancja: instalacja – pe na gwarancja 5 lat, 

jednostki centralne – pe na gwarancja 2 lub 

5 lat (w zale no ci od modelu) 


