
VÝHODY 
systému centrálního 
vysávání

používání systému centrál-
ního vysávání vás neomezuje 
pouze na čištění podlahy, 
ale umožňuje vám vyčistit i 
oblečení, křesla, závěsy a spe-
ciální materiály i v těch místech, 
které jsou obtížně dostupné. 
Kromě toho můžete pomo-
cí speciálního přísušenství 
vysávat popel a kapaliny.

neexistuje žádné riziko zá-
sahu elektrickým proudem 
při připojování flexibilní ha-
dice k zásuvce. Zásuvky jsou 
nízkonapěťové, pouze 12 v a 
tedy absolutně bezpečné.

TICHÝ 
Díky tomu, že je centrální jed-
notka umístěna daleko od 
obytných prostor nebo oblast 
vysávání a navíc je vybavena 
antivibračními a zvukotěsnými 
zařízeními, je chod celého systé-
mu velmi tichý a umožňuje vám 
vysávat ikdyž ostatní členové 
rodiny odpočívají

KOMPLETNÍ
široký sortiment příslušenství 
umožňuje provádět veškeré 
domácí úklidové práce snadno 
a rychle.

PRAKTICKÝ 

HYGIENICKÝ
Filtry klasických vysavačů nezachytí roztoče, pyly, mikroskopické prachové částice a ostatní alergeny, ale 
zpětně je vypustí do prostoru a znovu cirkulují ve vzduchu. Díky důmyslnosti sistem-Air jsou všechny tyto látky 
zachyceny, odstraněny a vyloučeny z vašeho domu a tím zajistí hygienický domov a zmírní možné problémy 
týkající se alergiků. vychutnejte si skutečnou čistotu. 

Kompletní řada příslušenství sistem-air: 
nabízíme různé druhy kartáčů, které vám snad a rychle umožní dokonale uklidit váš dům!

PArKety KoberceoblečeníKřeslA-PohovKy-tKAniny

since 1993
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Centrální vysavač do 
každého domu a bytu

ZAČNĚTE PLÁNOVAT
čistotA, hyGienA A KomFort nAPořáD
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Potrubní síť a základovou 
desku instalujte v 
průběhu stavebních nebo 
rekonstrukčních pracích. 
uchycením centrální 
jednotky sistem cube k 
základové desce dokončíte 
instalaci systému: ve chvíli, 
kdy nainstalujete jednotku, 
systém centrálního vysávání 
je připraven k používání.

Po instAlování centrální JeD-
notKy, vám 9 m hADice umoŽní 
PoKrÝt celou obÝvAcí Plochu

since 1993

www.sistem-air.cz

už nemusíte nosit těžké a 
neskladné vysavače a přívodní 
kabely po celém domě: stačí 
pouze vložit pohodlnou a 
lehkou hadici do sacího 
otvoru.

EDB Systems s.r.o., výhradní distributor centrálních vysavačů Sistem Air pro Českou republiku;  
tel. +420 605 722 958; e.mail: info@sistem-air.cz; www.sistem-air.cz;www.edbsystems.cz

BEZPEČNÝMULTIFUNKČNÍ



nesKutečná vAriAbilitA

instAluJte centrální vysAvAč 
u vás DomA

Příklady montáže 
systému centrál-
ního vysávání

sistem cube
centrální sací 

jednotka

eXtrémnĚ snADná montáŽ
centrální vysavač instalujete snadno a rychle bez sebenšího úsilí. centrální vysavač 

je vhodný do 
bytů, apartmánů, 

obytných a pa-
trových budov.

v malÉm místĚ naBíZí 
velKou pomoC

art. 8300.0
sistem CuBe

Kompaktní sací jednotka vyčistí 
plochu až do 100m2

model 220 v sistem CuBe

výkon motoru  kW   1
napětí v zásuvkách volt dc   12
maximální průtok vzduchu m3/h   178

art. 8300.10
ZÁKladovÁ desKa:
Pro rychlou a precizní 

instalaci centrální jednotky 
sistem cube.

art. 7030.01 - 7030.02 - 7030.03
instalaČní set pro 1, 2 neBo 3 ZÁsuvKY

v jednom balení najdete kompletní 
instalační materiál pro 1, 2 nebo 3 

zásuvky

sada příslušenství
Pohodlný a užitečný držák příslušenství 

vám vždy zajistí maximální efektivitu.


