Centrální
vysavače
s unikátní zárukou

KATALOG 2015

Nejzdravější vysavač pro Váš čistý domov

Centrální vysavače DUOVAC mají
mnoho výhod oproti klasickým
přenosným či robotickým vysavačům.
Vycházejí všechny z jednoduchého
principu, jehož důsledkem je čistý
domov zbavený prachu a alergenů.

Poznejte, jak centrá

Na prvním místě je čistý domov
Princip vyfukování vysátého a přefiltrovaného vzduchu mimo
byt či dům nám takový domov zaručí. Centrální vysavače ani
nevíří prach, to je prostě fakt, který nejde zpochybnit. Veškerý
vzduch s prachem, nečistotami, roztoči a alergeny je vysáván
hubicí a velkým tahem silného motoru nasáván přes hadici
a potrubí až do vysavačové jednotky kde po přefiltrování
opouští vysávaný objekt. Vysavačová jednotka, neboli vlastní
centrální vysavač, je nejčastěji umístěna ve sklepě, garáži,
komoře, pod schody, nebo v jiném nebytovém prostoru, takže
ji při vysávání ani neslyšíme. Tím se stávají centrální vysavače
nejzdravějšími vysavači pro váš domov.
Na plný výkon!
Když máte požadovaný výkon ve vysavačové hubici, nemusíte přejíždět koberec několikrát, abyste úspěšně vysáli
všechny nečistoty a prach. Výkonné centrální vysavače vám
ušetří práci a čas, který můžete věnovat příjemnějším věcem,
než vysávání. Ušetříte logicky i elektrickou energii, protože
vysavač nebude muset běžet tak dlouho.
Snadná obsluha
Úklid s centrálním vysavačem je snadný. Protože lehká
vysavačová hadice měří 9-10m, stačí tak většinou jen jedna
zásuvka na celé patro domu. Ta bývá obvykle umístěná
na chodbě. Proto uživatel z jednoho místa postupně vysaje
všechny místnosti na patře a to i včetně schodiště, jehož úklid
je s přenosným vysavačem velmi problematický a s robotic
kým vysavačem téměř nemožný.
Záruka 25 let
U centrálních vysavačů DUOVAC je unikátní záruka 25 let.
To je naprostá výjimka v této konzumní době, kdy většina
výrobků určených k vybavení domácnosti je zařazeno v kate
gorii „spotřební zboží a elektronika“ s omezenou životností.
Vysavače DUOVAC navíc pro svůj chod nepotřebují výměnné
filtry a sáčky. Je na volbě uživatele, zda je bude chtít
ve vysavači mít či nikoliv. Stálý a patentovaný samočistící filtr
Silpure s obsahem stříbra zabraňuje nárůstu a množení bakterií a pro jeho důkladné vyčištění jej stačí jen vyprat v automatické pračce.
Centrální vysavače jsou dokonalými
pomocníky pro 21. století, dobu,
kdy každý preferuje zdravý a čistý
domov.
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3 důvody, proč DUOVAC
Vše pro Vaše zdraví
Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů
trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl
od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor, ale mimo
objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu,
jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.
Snadná obsluha
Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí
a nepřenášíte celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání.
Vysoký výkon a životnost
Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně
a zbavíte se ve vaší domácnosti prachu a alergenů. Navíc pouze u centrálních vysavačů
DUOVAC získáte unikátní záruku 25 let!
Pozn.: Centrální vysavače DUOVAC nespadají do nového nařízení EU ohledně omezení
a snížení výkonu vysavačů.

ální vysavač funguje
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Ocenění
DUOVAC získal již sedmnáctkrát
prestižní ocenění v rámci udělování
cen Consumer Choice Award!
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Doživotní záruka
DUOVAC - kvalita, která vydrží!
Centrální vysavače DUOVAC jsou v českých domácnostech
známé již více než 15 let, a to hlavně pro svoji velkou spolehlivost a kvalitní konstrukci. Celokovové provedení a výkonný průmyslový motor umožňují výrobci poskytnout svým
zákazníkům zcela neobvyklou doživotní záruku. Životnost
vysavače je stanovena na dlouhých 25 let, přičemž prvních
5 roků nemusí zákazník platit ani náklady spojené s případnou výměnou vadného dílu včetně dopravy. Zbývajících 20
let platí záruka na veškeré díly kromě filtrů a náhradních
uhlíků pro motor. Dopravu do ČR a SR zajišťuje výhradní
dovozce na své náklady a zákazník platí jen standardní dopravu v rámci ČR a SR.
Výjimečné výrobky umožňují poskytovat výjimečnou
záruku.
Doživotní záruka je poskytována pouze na vysavače osazené tzv. bypass motory. U vysavače DUOVAC Senza s motorem chlazeným nasávaným vzduchem poskytujeme záruku
5 let, avšak včetně práce a dopravy spojenými s případnou
výměnou vadného dílu. Vždy se ptejte při nákupu vysavače na záruční podmínky a přesvědčte se, že jsme opravdu
výjimeční.
Váš DUOVAC team

Motory DUOVAC
Motor je srdcem centrálního vysavače a tím i nejdůležitější součástí celého systému. Velmi důležité je vědět, jakým typem motoru je vysavač vybaven.
A to nejen z hlediska výkonu a provozních parametrů, ale zejména z hlediska konstrukce a chlazení. Motory se rozdělují na chlazené průtokem
(Through flow) a chlazené nezávisle (Bypass). Průtokem chlazené motory mají přednost v lepších parametrech sacího výkonu nebo spotřebě elektrické
energie. Pracují však při výrazně vyšších otáčkách než Bypass nezávisle chlazené motory, a proto mají kratší životnost. V nabídce DUOVAC jsou jak
modely s průtokem chlazenými motory tak modely s nezávisle chlazenými motory. Průtokové motory Through flow nabízejí komfort nadstandardní
pětileté záruky, motory s nezávislým chlazením Bypass pak nabízejí dokonce záruku doživotní.
„Through flow - standardní zátěž“
Motor chlazený vysávaným vzduchem jsou určeny pouze pro suché sání. Prakticky všechny domácí
přenosné vysavače (asi 99 %) mají tento typ motoru. Jeho předností je vyšší účinnost mezi 40-45 %
a nižší cena. Nevýhodou těchto motorů je, že když dojde ke snížení průtoku vzduchu, zacpání hubice,
přisátí k nějakému povrchu atp., tak motor není chlazen a dochází k jeho přehřívání. To bývá ošetřeno
tepelnou nebo elektronickou pojistkou, která přístroj včas vypne. Vždy se ptejte při výběru Vašeho nového centrálního vysavače, jaký typ motoru je
ve výrobku osazen. Centrální jednotky DUOVAC s Through flow motory doporučujeme pouze pro menší a střední rodinné domy s kratšími trubními
rozvody a úklidem v rozsahu do 5 h týdně. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 5 let.
„Bypass - vysoká zátěž“
Takové označení nesou všechny naše centrální jednotky, které jsou osazeny průmyslovými Bypass
motory (motory s obtokovým a nezávislým chlazením). Bývalo dobrým zvykem, že většina centrálních vysavačů v minulosti byla osazena takovými motory. Díky tomu si vysloužily centrální vysavače
kredit bezporuchových výkonných strojů, které po nainstalování slouží bezvadně dlouhé roky. Mohou
běžet prakticky bez přestání a při snížení průtoku vzduchu nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou stále chlazeny vzduchem z místnosti, kde je
vysavač umístěn. Nevýhodou je nižší účinnost motoru mezi 35-40 %. Centrální vysavače s Bypass motory nejsou omezeny velikostí domu a ani počtem
provozních hodin denně nebo týdně. Výběr vhodné jednotky je daný pouze jejím výkonem. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 25 let.
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Motory a filtrace

Nový antibakteriální filtr SILPURE
Novinkou pro centrální vysavače DUOVAC je revoluční zlepšení, které se týká filtračního systému.
Všechny jednotky vyrobené od listopadu 2012 jsou vylepšené o permanentní filtr s ochranou, která
brání růstu bakterií. Permanentní filtr obsahuje patentovanou přírodní látku Silpure, která zabraňuje
růstu bakterií na textilu. V době, kdy se vysavač nepoužívá se bakterie množí a ucpávají filtr. Silpure
je nová generace antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach.
Silpure vyrábí společnost Thomson Research Associates (TRA), která byla založena před 50 lety
v kanadském Torontu. Řešení TRA jsou uváděna na trh po celém světě, v roce 2005 byla technologie
Silpure zavedena a nadšeně přijata mezi výrobci spodního prádla, sportovního oblečení, ložního
prádla ale i zdravotnického vybavení. Nové partnerství mezi firmami Duovac a TRA přináší to
nejekologičtější řešení v boji proti bakteriím a choroboplodným zárodkům. Filtry Silpure lze navíc
vyprat v automatické pračce, testy prokázaly stejnou funkci filtru i po 50 pracích cyklech. Bakteriální
filtr splňuje test dle normy ISO 20743.
Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743
Na obrázku vlevo je filtr s obsahem látky Silpure,
vpravo je filtr bez látky Silpure.

Konstrukce centrálních vysavačů DUOVAC
Centrální vysavače DUOVAC jsou dodávány v celokovovém provedení, což má významný vliv na optimální chlazení motoru, vyšší odolnost a v neposlední
řadě na zamezení působení statické elektřiny jak v prostoru motoru, tak v prostoru odpadní nádoby.

Celokovové provedení
Všechny sací agregáty DUOVAC jsou v celokovovém provedení průmyslové kvality.

Motor s dvou nebo třístupňovou turbínou a nezávislým chlazením (Bypass) průmyslové kvality v celokovovém provedení

Vstup nasávaného vzduchu
Vysáté nečistoty jsou do odpadní nádoby přivedeny
pod optimálním úhlem, který zajišťuje samočisticí efekt
s cyklonovou separací.

Sací koš
Tvar a velikost sacího koše zajišťuje skvělý průtok
vzduchu a snadnou demontáž filtru

Snadná montáž a demontáž filtru
Filtr drží ve žlábku na sacím koši a jeho demontáž je
velmi jednoduchá. Zvládne to každý a protože je filtr
možné prát v automatické pračce je možné mu vždy
vrátit parametry, které měl, když byl nový!

Možnost vkládání papírových sáčků
Lze je vkládat pouze do vysavačů s filtrací II. generace, kde díky veliké nádobě a středovému filtru jsou
vytvořeny ideální podmínky pro kvalitní separaci
nečistot. Sáčky zajišťují bezkontaktní manipulaci
s prachem!

Filtr SILPURE
Filtr má nejlepší parametry na trhu s centrálními
vysavači. Účinnost 97,5 % při velikosti částic 0,1μm. Při
filtraci jsou všechny nečistoty tlačeny k obvodu nádoby
a vzduch v okolí filtru zůstává nejčistší. Tento způsob
filtrace zajišťuje stálý průtok vzduchu a tím i komfortní
výkon pro obsluhu.

Velká nádoba
Až 42,3 l může být objem odpadní nádoby centrálního
vysavače DUOVAC. To zjednodušuje údržbu a snižuje
počet cest s odpadem.

Modelově byl použit vysávací agregát Air 50.
Stejný systém filtrace mají všechny vysavače DUOVAC.
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DUOVAC Sensa
DUOVAC Sensa
SEN-260I-EU-D

Výkonný a velice tichý sací
agregát pro byty a menší
rodinné domy

Podlahová plocha
do 350 m2
Počet zásuvek
3–6 ks

• Sensa má využití v bytech i rodinných
domech.
• Jeho výhodou je velký sací výkon, mini
mální hlučnost a velký objem nádoby.
• Throgh flow motor Ametek Lamb (USA)
s dvoustupňovou turbínou - spolehlivý,
pracující při nízkých otáčkách
• Soft start a Soft stop šetří motor
• Vynikající poměr výkon/cena

Max. celková délka potrubí
45 m
Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná
Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná
Hadice ve zdi
Ne – není možná

Výhody Sensa
• Pro byty a malé rodinné domy do 350 m2
podlahové plochy.
• Celokovové provedení - zabraňuje
tvorbě statické elektřiny
• Kónická nádoba (25,7 l) z broušeného
hliníku - podporuje cyklónový efekt
a samočistící funkci filtru
• Spolehlivý, průtokem chlazený motor –
má špičkové parametry, ideální využití
je u bytů a rodinných domů
• Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je
možné jej vyprat v pračce
• Agregát nabízí i možnost využití
papírových sáčků, kde se zachytí
veškeré vysáté nečistoty

Výjimečná záruka
5 let
na agregát i příslušenství
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Tabulka parametrů
DUOVAC Sensa

SEN-260I-EU-D

Napětí (V)

240

Bypass chlazení motoru

NE

Výrobce motoru

AMETEK Lamb

Počet turbín / průměr (cm)

2 / Ø 14,6

Příkon max. (W)

1690

Sací podtlak (mm/H2O/kPa)

3472/34

Průtok vzduchu (l/s)

59,5

Sací výkon (W)

580

Filtrace

Samočistící cyklónová

Filtrační papírové sáčky

Volitelné

Velikost nádoby (l)

25,7

Soft start + Soft stop

ANO

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se
vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:
Více informací strana 11–12

DUOVAC Symphonia 150 I
DUOVAC Symphonia 150 I
SYM-150I-EU-D

Centrální vysavač DUOVAC
Symphonia 150 I
- nejžádanější model této
značky

Podlahová plocha
do 380 m2
Počet zásuvek
7–8 ks

• Symphonia 150 I je nejprodávanějším
sacím agregátem DUOVAC.
• Oslovil již řadu zákazníků, kteří
jsou spokojeni především díky jeho
jedinečným parametrům, přijatelné
ceně a mimořádné spolehlivosti.
• Vhodný pro středně velké rodinné
domy, což je nejpočetnější skupina novostaveb.

Max. celková délka potrubí
60 m
Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná
Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná
Hadice ve zdi
Ano – je možná

Výhody Symphonia
• Pro malé a střední rodinné domy
a byty do 380 m2 podlahové plochy.
• Celokovové provedení - zabraňuje
tvorbě statické elektřiny
• Kónická nádoba (34 l) z broušeného
hliníku - podporuje cyklónový efekt
a samočistící funkci filtru
• Průmyslový motor s Bypass chlazením
- vydrží zátěž v podobě dlouhé hadice
a trubního rozvodu
• Samočistící filtr - usnadňuje údržbu
a je možné jej vyprat v pračce
• Agregát nabízí i možnost využití
papírových sáčků, kde se zachytí
veškeré vysáté nečistoty

Doživotní záruka
25 let
zcela unikátní v oboru

Tabulka parametrů
DUOVAC Symphonia

SYM-150I-EU-D

Napětí (V)

240

Bypass chlazení motoru

ANO

Výrobce motoru

AMETEK Lamb

Počet turbín / průměr (cm)

2 / Ø 14,6

Příkon max. (W)

1690

Sací podtlak (mm/H2O/kPa)

3244/31,81

Průtok vzduchu (l/s)

53,8

Sací výkon (W)

523

Filtrace

Samočistící cyklónová

Filtrační papírové sáčky

Volitelné

Velikost nádoby (l)

34

Soft start/Soft stop/IPMS

ANO

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:
Více informací strana 11–12
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL

DUOVAC Symphonia 280 I
DUOVAC Symphonia 280 I
SYM-280I-EU-D

Centrální vysavač DUOVAC
Symphonia 280 I
- je mimořádně výkonný
vysavač za bezkonkurenční
cenu

Podlahová plocha
do 600 m2
Počet zásuvek
15 ks

• Díky svým parametrům se jedná
o nejprodávanější model DUOVAC.
• Tento vysavač lze použít zejména díky
přijatelné ceně ve středně velkých
a atypických rodinných domech.
• Mimořádné technické parametry pak
umožňují instalaci i ve větších a velkých
rodinných domech.
• Nejlepší poměr kvalita/cena/výkon!

Max. celková délka potrubí
40–100 m
Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná
Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná
Hadice ve zdi
Ano – je možná

Výhody Symphonia
• Pro střední a opravdu velké rodinné
domy do 600 m2 podlahové plochy.
• Celokovové provedení - zabraňuje
tvorbě statické elektřiny
• Kónická nádoba (34 l) z broušeného
hliníku - podporuje cyklónový efekt
a samočistící funkci filtru
• Průmyslový motor s Bypass chlazením
- vydrží zátěž v podobě dlouhé hadice
a trubního rozvodu
• Samočistící filtr - usnadňuje údržbu
a je možné jej vyprat v pračce
• Agregát nabízí i možnost využití
papírových sáčků, kde se zachytí
veškeré vysáté nečistoty

Doživotní záruka
25 let
zcela unikátní v oboru
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Tabulka parametrů
DUOVAC Symphonia

SYM-280I-EU-D

Napětí (V)

240

Bypass chlazení motoru

ANO

Výrobce motoru

DOMEL

Počet turbín / průměr (cm)

3 / Ø 14,6

Příkon max. (W)

1981

Sací podtlak (mm/H2O/kPa)

3977/39

Průtok vzduchu (l/s)

65,5

Sací výkon (W)

683,3

Filtrace

Samočistící cyklónová

Filtrační papírové sáčky

Volitelné

Velikost nádoby (l)

34

Soft start/Soft stop

ANO

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:
Více informací strana 11–12

DUOVAC Air 50 I
DUOVAC Air 50 I
A50-170I-EU-D

Centrální vysavač DUOVAC
Air 50 I - velmi tichý vysavač,
který zvládne náročný provoz

Podlahová plocha
do 500 m2

• Air 50 zvládne úklid i v těch objektech, kde
se vyžaduje přeci jen náročnější provoz,
než je tomu u rodinných domů.
• Náročnější provoz bez problémů zvládne
díky motoru s větším průměrem turbíny,
který pracuje při nižších otáčkách.
• Rovněž objem prachového kanystru pře
durčuje vysavač pro provoz v penzionech
a administrativních budovách.

Počet zásuvek
15 ks
Max. celková délka potrubí
až 80 m
Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná
Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná
Hadice ve zdi
Ano – je možná

Výhody Air 50 I
• Pro střední a velké rodinné domy, kanceláře
a penziony do 500 m2 podlahové plochy.
• Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
• Kónická nádoba (42,3 l) z broušeného hliníku
- podporuje cyklónový efekt a samočistící
funkci filtru
• Motor s Bypass chlazením o průměru 18,4 cm
– díky velkému průměru turbíny a nízkým
otáčkám zvládne zátěž např. při vysávání
v penzionu nebo menším hotelu
• Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je
možné jej vyprat v pračce
• Agregát nabízí i možnost využití papírových
sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Doživotní záruka
25 let
zcela unikátní v oboru

Tabulka parametrů
DUOVAC Air 50 I

A50-170I-EU-D

Napětí (V)

240

Bypass chlazení motoru

ANO

Výrobce motoru

Ametek Lamb

Počet turbín / průměr (cm)

2/ Ø 18,4

Příkon max. (W)

1672

Sací podtlak (mm/H2O/kPa)

3330/32,66

Průtok vzduchu (l/s)

56,9

Sací výkon (W)

601

Vestavěný tlumič výfuku

ANO

Filtrace

Samočistící cyklónová

Filtrační papírové sáčky

Volitelné

Velikost nádoby (l)

42,3

Soft start/Soft stop

ANO

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:
Více informací strana 11–12
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DUOVAC Signature 200
DUOVAC Signature 200
SIG-200I-EU-D

Centrální vysavač DUOVAC
Signature 200 - velmi tichý
vysavač, který zvládne náročný
provoz
• Signature 200 zvládne úklid i v těch objektech, kde se vyžaduje velmi náročný
provoz.
• Jedná se o dvoumotorový sací agregát
s mimořádným výkonem.
• Rovněž objem prachového kanystru
a plocha filtru předurčuje vysavač pro
provoz v penzionech a administrativních
budovách.

Podlahová plocha
nad 500 m2
Počet zásuvek
nad 15 ks
Max. celková délka potrubí
až 60–150 m
Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná
Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná
Hadice ve zdi
Ano – je možná

Výhody Signature 200
• Pro střední a velké rodinné domy,
kanceláře a penziony nad 500 m2 podlahové plochy.
• Dva motory s nezávislým chlazením
vytvoří bezkonkurenční sací výkon
• Celokovové provedení - zabraňuje
tvorbě statické elektřiny
• Kónická nádoba (42,3 l) z broušeného
hliníku - podporuje cyklónový efekt
a samočistící funkci filtru
• Samočistící filtr - usnadňuje údržbu
a je možné jej vyprat v pračce

Doživotní záruka
25 let
zcela unikátní v oboru
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Tabulka parametrů
DUOVAC Signature 200

SIG-200-EU-D

Napětí (V)

240

Bypass chlazení motoru

ANO

Výrobce motoru

Ametek Lamb

Počet turbín / průměr (cm)

2/ Ø 14,6

Příkon max. (W)

2x1541

Sací podtlak (mm/H2O/kPa)

3226/32

Průtok vzduchu (l/s)

84,7

Sací výkon (W)

1083

Vestavěný tlumič výfuku

NE

Filtrace

Samočistící cyklónová

Filtrační papírové sáčky

NE

Velikost nádoby (l)

42,3

Soft start/Soft stop

ANO

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:
Více informací strana 11–12

Sady příslušenství

Systém rozvodu
nízkého napětí 24 V

Sada PREMIUM

LOW VOLTAGE (LV)

Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti.
Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou
hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.

Sada DELUXE

BIP-30-PBL

Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (9,1 m)

BIP-35-PBL

Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (10,6 m)

ACC-1007

Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky

ACC-17-C

Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-01

Držák hadice

ACC-1024

Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79

Držák teleskopické tyče

ACC-56

Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-22

Taška na doplňky

Sada s délkou hadice 9,1 m

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

PAK-NEW-PRE-35PBL

LOW VOLTAGE (LV)

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomic
kým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné
kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání
náhodnému poškození interiéru.

BIP-30-DV

Vypínačová hadice 24 V (9,1 m)

BIP-35-DV

Vypínačová hadice 24 V (10,6 m)

ACC-CB30

Návlek na hadici se zipem (8,5 m)

ACC-CB35

Návlek na hadici se zipem (10,4 m)

G-015

Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy

ACC-17-E

Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa

ACC-56

Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-17-C

Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22

Taška na doplňky

ACC-01

Držák hadice

ACC-1024

Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79

Držák teleskopické tyče

Sada s délkou hadice 9,1 m

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-LV50-30-DV

PAK-LV50-35-DV

Záruka 5 let na sady Premium, Deluxe LV a Deluxe BW platí pro sady zakoupené se sacím agregátem. Při nákupu samostatné sady platí
standardní záruka 2 roky.

11

Systém
bezdrátového
rozvodu

Sady příslušenství

Sada DELUXE

BASIC WIRELESS (BW)

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomic
kým držadlem s mikrospínačem a bezdrátovým ovládáním včetně
přijímače ELE-RBW-EU. Součástí sady jsou všechny potřebné
kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání
náhodnému poškození interiéru.

BOY-BW28N

Hadice s mikrospínačem (8,5 m)

BOY-BW34N

Hadice s mikrospínačem (10,4 m)

ACC-CB28

Návlek na hadici se zipem (8,5 m)

ACC-CB34

Návlek na hadici se zipem (10,4 m)

ACC-1005

Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy

ACC-17-E

Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa

ACC-56

Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-17-C

Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22

Taška na doplňky

ACC-01

Držák hadice

ACC-1024

Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79

Držák teleskopické tyče

ELE-RBW-EU

Přijímač 868 MHz pro bezdrátové ovládání jednotky

Sada s délkou hadice 8,5 m

Sada s délkou hadice 10,4 m

PAK-BW50-28-EU

PAK-BW50-34-EU

Přídavná sada Basic Wireless

Sada s délkou hadice 8,5 m

Sada s délkou hadice 10,4 m

PAK-BW50-28NR

PAK-BW50-34NR

Garážová sada s elastickou hadicí
Kompletní sada se všemi potřebnými nástavci včetně
elastické hadice, které má schopnost se natáhnout
ze skladné délky 2,5 m až na 12 m.
Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–12 m)
A705 B

Přijímač bezdrátového
ovládání BASIC WIRELESS

Vysílač bezdrátového
ovládání BASIC WIRELESS

ZÁRUKA
5 LET
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Zesilovač signálu
pro obzvláště velké budovy

ZÁRUKA
5 LET

Obsah sady:
- elastická hadice 2,5-12 m
- teleskopická aluminiová tyč
- kombinovaná podlahová hubice (šírka 26 cm)
- hubice na čalounění
- kartáč kulatý štětinový na prach
- štěrbinový nástavec
- taška na doplňky

Bezdrátová technologie

ZÁRUKA
5 LET

ELE-RBW-EU

ACC-VP-02

ELE-REP-EU

Přijímač signálu pro spouštění
BW vysavačové jednotky.

Určeno pro štěrbinové zásuvky
Vac Pan, Magic Sweep a Vroom.

Dle potřeby zesiluje signál
do odlehlých částí velkých domů.

Hadice s ovládáním Basic Wireless
Bezdrátové ovládání na frekvenci 868 MHz

Posouvá možnosti
centrálních vysavačů
ještě dále

Hadice ve zdi

Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“
Sada „Hadice ve zdi“ obsahuje

Velmi kvalitní sada
příslušenství, která obsahuje nejpoužívanější
nástavce a kvalitní
kombinovanou hubici
pro vysávání koberců
a hladkých podlah.

G-015

Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy

G-011

Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm)

ACC-56-GY

Kombinovaný nástavec na prach a čalounění

ACC-17C-GY

Štěrbinový nástavec (délka 23 cm)

ACC-1024

Teleskopická tyč s pojistkou

ACC-79-GY

Držák teleskopické tyče

ACC-22-CZ

Taška na doplňky
Sada „Hadice ve zdi“

INSTALAČNÍ KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“
Zásuvka bílá nebo béžová
pro “Hadici ve zdi”

Montážní krabice pro
instalaci do cihlového zdiva

ZÁRUKA
3 ROKY

HS4000W (bílá)
HS4000A (béžová)

NEW-PAK-HVZ
Montážní rámeček
a záslepka zásuvky - bílá

ZÁRUKA
3 ROKY

NEW-HVZ-001

Speciální dlouhé koleno 90o
F/F pro “Hadici ve zdi”

Speciální dlouhé koleno 45o
F/F pro “Hadici ve zdi”

ZÁRUKA
3 ROKY

HS202140

HS3000R

HS202141

OSTATNÍ KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“
Spec. dlouhé koleno 22,5o
F/F pro “Hadici ve zdi”

Hadice bez rukojeti
včetně potahu

Odnímatelná rukojeť hadice
s pojistkou pro teleskop
ZÁRUKA
3 ROKY

HS202142

HS302120 (9,1 m)
HS302121 (12,2 m)
HS302122 (15,3 m)

ZÁRUKA
3 ROKY

HS302180

Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou

Nutná součást systému „Hadice ve zdi“. Mezikus mezi hadicí a teleskopickou tyčí. Rukojeť je kompatibilní se všemi sadami opatřenými pojistkou BL.
Hadice bez rukojeti včetně potahu
Speciální patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ do zásuvky s trubním rozvodem, kde zůstane uložená po dobu co jí nepoužíváte. Dodává se ve třech
délkách: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m. Delší hadice vyžadují silnější vysavačové jednotky. Použití delších hadic je komfortnější, protože obsluha si vytáhne ze zásuvky
pouze potřebnou délku hadice a může ihned vysávat. Už nebudete muset nikdy přenášet vysavač a u tohoto revolučního systému už ani hadici! Hadice je včetně
ochranného potahu, který lze vyprat a navíc chrání nábytek při úklidu.

Otevřeme dvířka zásuvky, vytáhneme po- Nasadíme na rukojeť a začneme vysávat.
třebnou délku hadice a zajistíme ji.

Na závěr jednoduše zacpeme dlaní koncov- Zavřeme dvířka zásuvky.
ku hadice a ta se sama podtlakem „vcucne“
zpět do zdi.
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VROOM, SPOT by VROOM
a WALLY FLEX

Chytré
hadice

VROOM – STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY – SPOT by VROOM
Zákazníky oblíbené stropní držáky slouží k instalaci samonavíjecí hadice Vroom Central na strop VROOM Central
VROOM Central CE
v garáži nebo dílně. V nabídce dva typy držáků: pevný NEW-061K, který přiblíží rukojeť vytahovací samonavíjecí hadice
samonavíjecí hadice
hadice až o 60 cm a model NEW-064K, který je nastavitelný v rozsahu 60–100 cm podle výšky
ZÁRUKA
ZÁRUKA
3 ROKY
3 ROKY
stropu.
Pokud chcete mít Vroom Central přimontován na stěně a nechcete, aby vám překážel pokud není
zrovna používán, můžete si objednat otočný a sklopný držák NEW-062K. Otočné rameno má dva
aretační rychloupínáky, kterými lze nastavit odpor natáčení Vroom, popřípadě jeho zafixování
v požadované poloze.
Uvedené držáky jsou dodávány včetně montážního dílu NEW-065.
9220 (7,3 m)
9215CE (5,5 m)
Oboustraný držák pro pevné
připojení na stěnu nebo skříně

Otočný držák na stěnu
včetně hadice a připojení

ZÁRUKA
3 ROKY

NEW-062K

NEW-065
SPOT-by-VROOM vč. hadice
(bílá, černá, slon. kost)

Montážní krabice pro
instalaci do cihlového zdiva

ZÁRUKA
3 ROKY

Spot-15-W (4,5m)*
Spot-15-B (4,5m)*
Spot-15-A (4,5m)*
*nutno objednat s SP3000R

Montážní rámeček a záslepka
zásuvky pro Spot by Vroom

ZÁRUKA
3 ROKY

NEW-HVZ-001

Stropní držák krátký
včetně montážního dílu

ZÁRUKA
3 ROKY

SP3000R

ZÁRUKA
3 ROKY

Stropní držák dlouhý
nastavitelný s možností zkrácení

ZÁRUKA
3 ROKY

NEW-061K

ZÁRUKA
3 ROKY

NEW-064K

WALLY FLEX
Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN).
Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit
spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je
vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveří domu, kuchyni, koupelně
atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skříňky kuchyňské linky
a jako dodatečná montáž ke kuchyňské štěrbině Vac Pan.
WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříně

NEW-WALLY
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Vysavačové nástavce
Kombinovaná hubice
na koberce a hladké podlahy

G-015
Podlahová sací hubice
pro rychlý úklid (šířka 36 cm)

G-011
Dvoudílný nástavec/kartáč
na sedací soupravy

G-004

Sací hubice s výsuvnými
kartáčky a ochranou gumou

G-002-BK (kov/plast)
Podlahová otočná hubice
s kartáči

ACC-17-E-DV
TWINNER sací hubice pro
hladké povrchy

H1804
BIO90014
(náhradní kluzné polštářky)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčky

ACC-1007-GY
Rotující nástavec na sedací
soupravy a hluboké koberce

G-003
Centra Mop na hladké a citlivé podlahy s mikropotahem

9008
9008-01
(náhradní mikropotah)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčky

G-016 (plast/plast)
Hubice se sametkami
na sedací soupravy

G-009
Dust Mop hubice
na hladké a citlivé podlahy

SZN352
8049-01
(náhradní potah)

Podlahová sací hubice
pro rychlý úklid (šířka 30 cm)

ACC-31-DV
Hubice na čištění sedacích
souprav s nízkým kartáčem

ACC-17-GY
Náhradní kluzné polštářky
pro TWINNER

BIO90014

TURBOKARTÁČE
Turbokartáč BLUE ZOOM

BTO-10
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)
Univerzální turbokartáč
s regulací vzduchu

BTO-20-GY

Turbokartáč PLATINUM

BTO-11
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)
Malý turbokartáč

BTO-30-GY

Turbokartáč BLACK ONYX

BTO-12
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)
Střední turbokartáč

BTO-05-BK
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Kartáče a ostatní
příslušenství
Webs B Gone
Dvoudílná lehká tyč pro nepřístupná
místa

Dlouhá a lehká dvoudílná tyč (1,8 m), která je ideální pro
úklid konzolí, trámů, rohů místností a jiných špatně dostupných míst. Lze ji připojit na všechny typy hadic centrálních vysavačů. Pomocí otočného kloubu si nastavíte vhodný úhel kartáče nebo jiného nástavce a pohodlně můžete
uklízet místa rovnou ze země.
Kartáč kulatý DELUXE
štětinový na prach

ACC-17-B
Teleskopická tyč
s ergonomickou pojistkou

Kombinovaný nástavec
na prach a čalounění

ACC-56

Kartáč na domácí zvířata
s krátkým chlupem

ACC-30

Úzká hubice pro
nepřístupná místa

Štěrbinový nástavec

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhým chlupem

ACC-32
Štěrbinový nástavec
flexibilní

Webs B Gone dvoudílná tyč
pro nepřístupná místa
délka 1,8 m

8852
Teleskopická tyč chromová
bez pojistky

G-005
Univerzální držák
příslušenství

délka 90 cm

ACC-1024
(i pro “Hadici ve zdi”)
Držák teleskopické tyče

ACC-79

ACC-24
Taška na doplňky

ACC-22

ACC-17C (délka 23 cm)
ACC-75NB (délka 20 cm)
Držák hadice

ACC-01

G-014

ACC-74-NOIR

Věšák na hadici
a příslušenství

SZ322

DOPLŇKY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM
Zakřivená rukojeť
kovová

ACC-04
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Zakřivená rukojeť
plastová

ACC-0508

Koncovka hadice
do zásuvky

ACC-02

Koncovka hadice
pro kovovou rukojeť ACC-04

ACC-03

Spojka hadic Ø 32 mm

ACC-07

Vysavačové hadice
VYSAVAČOVÉ HADICE
Bezdrátová hadice s pojistkou
a mikrospínačem Ø 35 mm

Vypínačová hadice GASPUMP
s pojistkou Ø 32 mm

BW

LV

Vypínačová hadice pistolová
bez pojistky Ø 32 mm

LV

BIP-25-DV (7,6 m)
BIP-30-DV (9,1 m)
BIP-35-DV (10,6 m)
BIP-40-DV (12,1 m)
BW bezdrátová technologie Basic Wireless (BW)
LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)

BOY-BW28N (8,5 m)
BOY-BW34N (10,4 m)

LV

BIP-25 (7,6 m)
BIP-30 (9,1 m)
BIP-35 (10,6 m)

BIP-25-PBL (7,6 m)
BIP-30-PBL (9,1 m)
BIP-35-PBL (10,6 m)
BIP-40-PBL (12,1 m)
BIP-45-PBL (13,6 m)

Vysavačová hadice bez
pojistky a vypínače Ø 32 mm

Vysavačová hadice garážová
bez pojistky

Vysavačová hadice elastická
bez pojistky

LV

LV

LV

BRR-25 (7,6 m)
BRR-30 (9,1 m)
BRR-35 (10,6 m)

ACC-CB28 (8,5 m)
ACC-CB34 (10,4 m)
Prodlužovací díl
pro BIP hadice

BIP-12-EXT (3,7 m)
BIP-16-EXT (5 m)

Návlek na hadici
se zipem pro Ø 32–35 mm

ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB35 (10,6 m)
ACC-CB40 (12,1 m)

BRS-60 (18,3 m)
metráž - 1 metr
k hadici na str. 16

Potah na hadici
látkový šedý

Náhradní rukojeť
k hadici GASPUMP

G-006 (9,1 m)

Vysavačová hadice
bez koncovek Ø 32 mm

Koncovky

Vypínačová hadice Elegance
bez pojistky

LV
BIG-25-GV (7,6 m)
BIG-30-GV (9,1 m)
BIG-40-GV (12,1 m)

Vypínačová hadice bez
pojistky pro zásuvky BTicino

SZN231 (9m)
SZN232 (11m)

NÁHRADNÍ DÍLY K HADICÍM

DOPLŇKY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM
Návlek na hadici
se zipem pro Ø 32–35 mm

Vysavačová hadice garážová
elastická bez pojistky

A002-B (2,5-12 m)

G-012 (2,5-10 m)
G-013 (1,5-6 m)

BOG-30 (9,1 m)
BOG-50 (15 m)

Vypínačová hadice pistolová
s pojistkou Ø 32 mm

POI-21-C

Vysavačová hadice
bez koncovek Ø 32 mm

G-017 (30 m)
metráž - 1 metr

Náhradní rukojeť
k BIP hadici

POI-08 (bez vypínače)
POI-08C (s vypínačem)
POI-20 (s pojistkou)

Koncovka k hadici
s pojistkou

POI-23
Koncovky k hadici

na str. 16
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Štěrbinové zásuvky
Magic Sweep - kuchyňská šterbina
Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače Husky.
Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveří atp. V zádveří a v prostoru
kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem
z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

NOVINKA

Pouze u DUOVAC si můžete koupit vysoce kvalitní celonerezovou
štěrbinovou zásuvku Magic Sweep.

Štěrbinová celonerezová zásuvka
Nová celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva.
Uplatnění najde zejména v zádveří rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam,
kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty. Patentovaná kombinace štěrbinové zásuvky se zásuvkou
pro vysavačovou hadici byla zkonstruovaná převážně pro dodatečnou instalaci do stávajícího systému
namísto běžné vysavačové zásuvky. Vysekáním zásuvky získáme připojovací bod pro novou kombinovanou
štěrbinovou zásuvku a můžeme začít plně využívat všechny její výhody.

ŠTĚRBINOVÉ ZÁSUVKY
Celonerezová zásuvka
Magic Sweep

NEW-010

Kuchyňská štěrbina
BÍLÁ

NEW-050
Zásuvka VAC PAN II
krátká

TUY-220 (krátká)
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Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall

Štěrbinová zásuvka VAC PAN
BÍLÁ

NEW-018 (bez výstupu pro hadici) ACC-16-1
NEW-019 (s výstupem pro hadici)
Kuchyňská štěrbina
STŘÍBRNÁ

NEW-051
Zásuvka VAC PAN II
dlouhá

TUY-224 (dlouhá)

Kuchyňská štěrbina
STAROSTŘÍBRNÁ

NEW-052
Drawer Vac - výsuvná zásuvka pod desku kuchyňské linky

ACC-86

Štěrbinová zásuvka VAC PAN
ČERNÁ

ACC-16-N

Kuchyňská štěrbina
ČERNÁ

NEW-053
Propojovací sada
Connection Kit

NEW-020 (0,5 m)
NEW-021 (0,75 m)
NEW-022 (1 m)

Štěrbinová zásuvka VAC PAN
SLONOVÁ KOST

ACC-16-3

Spodní díl pro štěrbinovou
zásuvku (montáž do zdi)

NEW-4775
Vyrovnávací kryt
pro VAC PAN

ACC-29-1 (bílá)
ACC-29-3 (slon. kost)
ACC-29-N (černá)

Vysavačové zásuvky

ABB TIME
ELEMENT
TIME ARBO

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO
Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / BÍLÁ

Vysavačové zásuvky ABB

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ

3 ROKY

3 ROKY

ZÁRUKA

5530E-A00210 03 (kryt)
3901E-A00110 03 (rámeček)

ZÁRUKA

5530E-A00210 01 (kryt)
3901E-A00110 01 (rámeček)

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 21 (kryt)
3901E-A00110 21 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / BÍLÁ

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 07 (kryt)
3901E-A00110 07 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ
ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 03 (kryt)
3901F-A00110 03 (rámeček)

Zásuvka TIME
ANTRACITOVÁ

Společnost NEWAG s.r.o. ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga vyvinula zásuvky v designové
řadě Time a Element. Vysavačové zásuvky Husky v provedeních Time a Element byly navrženy
a vyrobeny přímo k propojování do vícenásobných rámečků s ostatními prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zásuvky prošly náročnými testy funkčnosti, trvanlivosti a kompatibility.

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 22 (kryt)
3901E-A00110 22 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / LEDOVĚ ZELENÁ

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 01 (kryt)
3901F-A00110 01 (rámeček)

5530E-A00210 02 (kryt)
3901F-A00110 02 (rámeček)

ZÁRUKA
3 ROKY

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ
ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 24 (kryt)
3901E-A00110 24 (rámeček)

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 32 (kryt)
3901F-A00110 32 (rám.)

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 31 (kryt)
3901F-A00110 31 (rám.)

5530E-A00210 36 (kryt)
3901F-A00110 36 (rám.)

Rámeček TIME ARBO
PŘÍRODNÍ BUK

Rámeček TIME ARBO
OLŠE

Rámeček TIME ARBO
TŘEŠEŇ

Rámeček TIME ARBO
MAHAGON

3901F-A50110 50

3901F-A50110 51

ZÁRUKA
3 ROKY

3901F-A50110 52

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 33 (kryt)
3901F-A00110 33 (rám.)

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 08 (kryt)
3901F-A00110 08 (rám.)

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-A00210 04 (kryt)
3901E-A00110 04 (rámeček)

Zásuvka TIME
OCEL

5530E-A00210 34 (kryt)
3901F-A00110 34 (rám.)

ZÁRUKA
3 ROKY

ZÁRUKA
3 ROKY

Zásuvka TIME
ŠAMPAŇSKÁ

Zásuvka TIME
STAROSTŘÍBRNÁ

ZÁRUKA
3 ROKY

Zásuvka TIME
ARKTICKÁ

Zásuvka TIME
TITAN
ZÁRUKA
3 ROKY

Zásuvka ELEMENT
KARMÍNOVÁ

Zásuvka ELEMENT
AGÁVE

Zásuvka ELEMENT
KARAMELOVÁ

Zásuvka ELEMENT
SLONOVÁ KOST

Společnost ABB s.r.o. Elektro Praga vyrábí designové řady Time, Element a Time Arbo v široké
barevné škále včetně rámečků z přírodního materiálu Time Arbo a nově i designu Neo a Future
Linear.

ZÁRUKA
3 ROKY

3901F-A50110 53
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Vysavačové zásuvky

ABB NEO,
FUTURE LINEAR

Zásuvky Neo

Zásuvka NEO

Jedná se o velmi netradiční design vysavačových zásuvek, které vynikají jednoduchou a moderní linií. BÍLÁ / BÍLÁ
Nabízíme širokou paletu barevných kombinací za skvělou cenu. Vyberte si z různých pastelově ledových barevných kombinací. Ledová modrá, ledová zelená a ledová oranžová jsou barvy hravé a určené
pro odvážné. Bílá, ledová bílá, ledově šedá a grafitová jsou barvy neutrální určené především pro
interiéry, kde je často použitým materiálem sklo a nerez.

Zásuvka NEO
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ
ZÁRUKA
3 ROKY

ZÁRUKA
3 ROKY

Rámečky pro usazení elektroinstalačního přístroje jsou v jednonásobném až pětinásobném univerzálním provedení, které můžete použít jak vodorovně, tak svisle.

5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 03 (rám.)
Zásuvka NEO
LEDOVÁ ORANŽOVÁ / BÍLÁ

Zásuvka NEO
LEDOVÁ ŠEDÁ / BÍLÁ

ZÁRUKA
3 ROKY

5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 43 (rám.)

Zásuvka NEO
LEDOVÁ MODRÁ / BÍLÁ

ZÁRUKA
3 ROKY

5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 44 (rám.)

Zásuvka NEO
LEDOVÁ ZELENÁ / BÍLÁ

ZÁRUKA
3 ROKY

5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 41 (rám.)

Nový design - zásuvky Future Linear

5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 01 (rám.)
Zásuvka NEO
LEDOVĚ BÍLÁ / GRAFITOVÁ

ZÁRUKA
3 ROKY

5530M-A00200 03 (kryt)
901M-A00110 42 (rám.)

5530M-A00200 61 (kryt)
3901M-A00110 03 (rám.)
Zásuvka FUTURE
STUDIO BÍLÁ

Zásuvka FUTURE

V souladu s moderními trendy v oblasti interiérů je rozšířena nabídka designů vysavačových zásuvek ANTRACIT
ABB o liniově jednoduchý design Future Linear. Jedná se o design „vyšší kategorie“. Jak již název
napovídá, designéři pracovali s rovnými liniemi, ke kterými připojili takové barevné odstíny a materiálové provedení, které opravdu nestárnou.

ZÁRUKA
3 ROKY

ZÁRUKA
3 ROKY

ZÁRUKA
3 ROKY

Výběr je z barevných, resp. materiálových provedení následující: studio bílá, mechová bílá, slonová
kost, mechová černá, antracitová, hliníková stříbrná a ušlechtilá ocel. U zásuvek Future Linear není

možné použít vícenásobné rámečky.
5530B-A0020081 (kryt)
1754-0-4240 (rámeček)

Upozornění: Pro instalaci je nutné použít základnu zásuvky TUY-88.
Zásuvka FUTURE
HLINÍKOVÁ STŘÍBRNÁ
ZÁRUKA
3 ROKY

5530B-A0020083 (kryt)
1754-0-4301 (rámeček)
Komplet ABB BÍLÁ TIME
a ELEMENT, TITAN TIME

ZÁRUKA
3 ROKY

5530B-A00200884 (kryt)
1754-0-4414 (rámeček)
Základna zásuvky ABB
TIME, ELEMENT, NEO, ARBO

ZÁRUKA
3 ROKY

NEW-KIT ABB-E03 (T03)
NEW-KIT ABB-T08 (titan)
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ZÁRUKA
3 ROKY

5530B-A00200885 (kryt)
1754-0-4419 (rámeček)
Základna zásuvky ABB
FUTURE LINEAR

ZÁRUKA
3 ROKY

5530U-A67107

ZÁRUKA
3 ROKY

5530B-A00200866 (kryt)
1754-0-4317 (rámeček)

ZÁRUKA
3 ROKY

5530B-A0020082 (kryt)
1754-0-4230 (rámeček)

Záslepka pro základnu ABB El. krabice pod omítku pro
TIME, ELEMENT, NEO, ARBO montáž vícenásob. rámečků ABB

ZÁRUKA
3 ROKY

TUY-88

Zásuvka FUTURE
SLONOVÁ KOST

Zásuvka FUTURE
UŠLECHTILÁ OCEL

Zásuvka FUTURE
MECHOVÁ ČERNÁ

Zásuvka FUTURE
MECHOVÁ BÍLÁ

5530B-A0020084 (kryt)
1754-0-4235 (rámeček)

ZÁRUKA
3 ROKY

5530E-B7

Další barevné provedení všech typů zásuvek naleznete na www.duo-vac.eu

ZÁRUKA
3 ROKY

KP 67/3

Vysavačové zásuvky
Vysavačová zásuvka
Collection (bílá)

Vysavačová zásuvka
Collection (slon. kost)

Vysavačové zásuvky Collection
Zásuvka je určená pro zákazníky, kteří mají starší typ obdélníkové vysavačové zásuvky tzv. kanadského vzoru TUY-01, TUY-78
a VC-81 atp.
Tato nová varianta, která tu nikdy dříve nebyla je nabízená
ve třech barevných provedeních: slonová kost, bílá a šedá.

TUY-901-GY

TUY-901-AM

TUY-901-WH

Vysavačová zásuvka
Collection (šedostříbrná)

Ostatní
zásuvky

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA Z NEREZ OCELI
Vysavačová zásuvka
(nerez ocel)

Spodní díl vývodem 90o

ZÁRUKA
3 ROKY

SD911

Nástavec pro nerezovou
zásuvku

ZÁRUKA
3 ROKY

SD901

ZÁRUKA
3 ROKY

SD801

ZÁKLADNY ZÁSUVEK
Základna zásuvky
pro obdélníkové zásuvky

TUY-08C-PL

Základna zásuvky
pro TUY-30-1 a TUY-86-1

TUY-88

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY
Vysavačová zásuvka
BÍLÁ

TUY-01-1

Vysavačová zásuvka
BRONZOVÁ

TUY-188

Vysavačová zásuvka
SLONOVÁ KOST

TUY-190

Vysavačová zásuvka
čtvercová BÍLÁ

TUY-30-1

Vysavačová zásuvka
obdélníková BÍLÁ

TUY-78-1

Montážní záslepka
zásuvky

TUY-162

Vysavačová zásuvka
obdélníková SLONOVÁ KOST

TUY-04-3

Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku

TUY-42

Užitný ventil
s kontakty

TUY-296
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Filtrační sáčky
a ostatní doplňky
PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY
Ochranný filtr pro model
pro model Symphonia, Air50

FILTRE-041
FILTRE-041-3

Filtrační sáček
pro Spirit, Air10

Filtrační sáček pro Air 50,
Signature a Symphonia

FILTRE-189
FILTRE-189-3

FILTRE-186
FILTRE-186-3

NÁHRADNÍ LÁTKOVÉ FITRY
Filtr SILPURE pro Air10

FILTRE-198

Filtr SILPURE pro Air 50,
Symphonia a Star

FILTRE-199

V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30o

Tlumič hluku QUIET PRO

OSTATNÍ DOPLŇKY

Tlumič hluku QUIET PRO
splňuje Nařízení vlády ČR
NV 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými
účinky hluku, ve znění
pozdějších předpisů.

Tlumič hluku
čtvercový (plast)

Tlumič hluku
QUIET Pro

Kryt výfuku vzduchu
(plast)

Nerezový kryt výfuku
vzduchu vnější

< 50 dB

NEW-001

Zvukový tlumič s HEPA filtrem

SEPARÁTORY

Určený ke všem vysa
vačům Duovac u kterých
není možné zajistit přímý
odvod
přefiltrovaného
vzduchu mimo objekt.

Separátor na vysávání vody
včetně hadice a stěrky

Zvukový tlumič
s HEPA filtrem

FILTRE-197-DV
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TUY-85

SZN348 (23 l)

TUY-52

Separátor stavebního prachu
a popela vč. hadice a hubice

SZN349 (21 l)

NEW-040 (Ø 50,8 mm)
NEW-041 (Ø 63 mm)

Filtr na popel
pro SZN348

SZN348-1

Instalační materiál
Potrubí
materiál PVC

Antistatické potrubí
pro centrální vysavače

V balení 10 ks

V balení 10 ks

TUY-62-NEW (dl. 3 m)
TUY-61-NEW (dl. 1,5 m)
Koleno 30o
Koleno 45o

TUY-26 (30o)
TUY-24 (45o)
Propojka potrubí

TUY-35
Víčko na trubku

TUY-44
Krátká odbočka 90o

TUY-22

TUY-64-NEW (dl. 3 m)
TUY-63-NEW (dl. 1,5 m)
Dlouhé koleno 90o F/M
Střední koleno 90o F/M

TUY-20 (dlouhé)
TUY-18 (střední)
Propojka potrubí
hladká průběžná

TUY-36
Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku

TUY-42
Vakuometr

GE800

Třícestné koleno

TUY-28

Koleno 45o F/M

TUY-25
Gumová spojka

PCH-312
Příchytka kabelu na potrubí
plastová

TUY-68
Signalizační kabel 24V
(100 m)

VC800 (1 m)

Krátké koleno 90o
(pouze pod TUY-08C-PL)

TUY-99

Odbočka T 90o

TUY-21
Svorka pro PCH-312

PCH-313
Příchytka potrubí
plastová

TUY-45
Protipožární objímka

VC1455

Dlouhé koleno 90o

TUY-19

Odbočka 45o

TUY-29
Lepidlo 65 ml

TUY-54
Extra krátké koleno 90o
(pouze pod TUY-08C-PL)

TUY-163
Čistič potrubí

G-007
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Instalační sady

KIT-NEW-1-ABB				
1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí

TUY-19

dlouhé koleno 90o F/F

3 ks

TUY-21

odbočka 90

1 ks

TUY-24

koleno 45 F/F

2 ks

TUY-35

spojka potrubí

3 ks

TUY-61-BLA

potrubí délka 1,5 m

4 ks

TUY-54

lepidlo 65 ml

1 ks

VC800

kabel ovládací 24V

9m

TUY-45

příchytka potrubí plastová

5 ks

TUY-68

příchytka kabelu na potrubí

4 ks

TUY-99

krátké koleno 90 pod zásuvku

1 ks

5530U-A67107

spodní díl zásuvky ABB

1 ks

5530E-A00210 03

zásuvka ABB bílá / bílá

1 ks

3901E-A00110 03

rámeček ABB Element bílá / bílá

1 ks

TUY-19

dlouhé koleno 90o F/F

9 ks

TUY-21

odbočka 90

3 ks

TUY-24

koleno 45 F/F

4 ks

TUY-35

spojka potrubí

6 ks

TUY-61-BLA

potrubí délka 1,5 m

12 ks

TUY-54

lepidlo 65 ml

1 ks

VC800

kabel ovládací 24V

25 m

TUY-45

příchytka potrubí plastová

15 ks

TUY-68

příchytka kabelu na potrubí

12 ks

TUY-99

krátké koleno 90 pod zásuvku

3 ks

5530U-A67107

spodní díl zásuvky ABB

3 ks

5530E-A00210 03

zásuvka ABB bílá / bílá

3 ks

3901E-A00110 03

rámeček ABB Element bílá / bílá

3 ks

TUY-19

dlouhé koleno 90o F/F

12 ks

TUY-21

odbočka 90

4 ks

TUY-24

koleno 45 F/F

6 ks

TUY-35

spojka potrubí

9 ks

TUY-61-BLA

potrubí délka 1,5 m

16 ks

TUY-54

lepidlo 65 ml

1 ks

VC800

kabel ovládací 24V

35 m

TUY-45

příchytka potrubí plastová

20 ks

TUY-68

příchytka kabelu na potrubí

15 ks

TUY-99

krátké koleno 90 pod zásuvku

4 ks

5530U-A67107

spodní díl zásuvky ABB

4 ks

5530E-A00210 03

zásuvka ABB bílá / bílá

4 ks

3901E-A00110 03

rámeček ABB Element bílá / bílá

4 ks

o

o

o

o

o

o

KIT-NEW-3-ABB				
3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí

KIT-NEW-4-ABB				
4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí
24
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Chytré doplňky

Usnadní
a zrychlý úklid

NOVINKA

MAGIC SWEEP WALL
Nová celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveří rodinných domů a bytů, na chodbách,
v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.
Patentovaná kombinace štěrbinové zásuvky se zásuvkou pro vysavačovou hadici byla
zkonstruovaná převážně pro dodatečnou instalaci do stávajícího systému namísto
běžné vysavačové zásuvky. Vysekáním zásuvky získáme připojovací bod pro novou
kombinovanou štěrbinovou zásuvku a můžeme začít plně využívat všechny její výhody.

Nová celonerezová
štěrbinová zásuvka
se zásuvkou pro
vysavačovou hadici

Dvoudílná lehká tyč pro nepřístupná místa
Dlouhá a lehká dvoudílná tyč (1,8 m), která je ideální
pro úklid konzolí, trámů, rohů místností a jiných špatně
dostupných míst. Lze ji připojit na všechny typy hadic centrálních vysavačů. Pomocí otočného kloubu si nastavíte
vhodný úhel kartáče nebo jiného nástavce a pohodlně
můžete uklízet místa rovnou ze země.

Antistatické potrubí
pro centrální vysavače

NOVINKA

WEBS B GONE

Patentovaná vícevrstvá antistatická trubka pro rozvody centrálních
vysavačů. Vyznačuje se elektricky vodivou vnitřní vrstvou (černé
barvy), která zásadně snižuje tvorbu elektrostatického náboje
na povrchu potrubí. Tím dochází ke snížení přitahování prachových částic u potrubí vedeného po povrchu stěn, které bývá zpravidla ve sklepech, garážích a v místnostech, kde je umístěná centrální jednotka. Vnitřní vodivá vrstva v potrubí je méně abrazivní
a prodlužuje životnost potrubí zabudovaného v objektu.

Celonerezová
štěrbinová zásuvka
Perfektní v kuchyni
Naše štěrbinová zásuvka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro
více než 20 000 zapnutí a vypnutí. Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní
nameťte nečistoty a nohou lehce překlopte tlačítko. Štěrbina nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!
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Usnadní
a zrychlý úklid

Chytré doplňky
HADICE VE ZDI
Tento systém, který výstižně nazýváme „Hadice
ve zdi“, posouvá možnosti centrálních vysavačů ještě
dále, než tomu bylo doposud.
Lehká 9 m hadice je sice pro manipulaci příjemnější, než
přenášení celého mobilního vysavače, ale “Hadice ve zdi”
ještě navýší pohodlí celého systému centrálního vysávání.
Zákazník si samozřejmě může vybrat hadici v různých délkách
a ani 15 m varianta není díky uložení v rozvodu centrálního
vysavače ve zdi žádnou komplikací. Uživatel si navíc může
vytáhnout jen potřebnou délku hadice a po skončení úklidu
jednoduše odjistí pojistku v zásuvce a hadice se sama „vcucne“
zpátky do zdi.
Kdo bude chtít mít nejdokonalejší a nejpohodlnější centrální
vysavač ve svém domě, nebude investice litovat. Je potřeba
připomenout, že instalace je oproti standardnímu centrálnímu
vysavači rozdílná a není možné doplnit stávající systém o speciální zásuvku a hadici.
Snadná montáž do zdi pomocí speciální krabice (NEW-HVZ-001) do cihlového zdiva.

VROOM Central

SPOT by VROOM

Vroom je připraven pro Váš rychlý
úklid během 3 sekund!

Délka až 4,5 m
Elastická hadice v zásuvce ve zdi

Skvělý doplněk k centrálním vysavačům Husky. Ideální
pro všechny prostory, kde je potřeba rychlý úklid, jako jsou
kuchyně, zádveří, chodby, dílny a koupelny. Nevyžaduje
složitou instalaci. Za zásuvkou musí být pouze 1,3 m
rovného potrubí. Patentovaný systém, který urychlí a usnadní Váš úklid. Kartáč na prach je schován uvnitř
zásuvky. K dodání v bílém a černém provedení.
Hadice (délka 4,5 m) a kartáč na prach jsou
součástí dodávky.

Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor
a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě
intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny
a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná automaticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí
pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít
s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samozatahovací, takže o ni nezakopnete. Vroom můžete
elegantně instalovat do většiny skříněk, šatních
skříní nebo garáže tak, aby byl rychle k dispozici, když jej budete potřebovat a naopak skrytý
v době, kdy jej nepotřebujete. Možnosti dodatečné
montáže.

Vroom Central 18”

s hadicí dlouhou 5,5 m byl navržen pro
evropský trh. Velikost výrobku byla upravena tak, aby se vešel do každé skříňky
kuchyňské linky.
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Uděláme
vše pro Vaši
spokojenost
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Výhody centrálního vysavače DUOVAC
● Nevíří prach
● Přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objekt
● Ticho při vysávání
● Snadná obsluha
● Vysoká životnost

Specialista na centrální vysavače

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

NEWAG spol. s r. o.
výhradní dovozce výrobků DUOVAC
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz
Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců

www.duo-vac.eu

