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Systémy centrálního vysávání

Kompletní set s 5 zásuvkami

Kombinace Technologie

a Kvality 

art. 8005.5SW

www.sistem-air.cz

V jednom praktickém
a pohodlném balení

Objevte poslední 

                    od Sistem Air

bez DPH

                    o                    o                    o                    o                    o                    o                    o

již za 00,- Kč33 500,- Kč 



Inovativní centrální jednotka pro použití jedním uživatelem v obytných pro-

storách o velikosti vysáváné plochy 250 m2.

Charakteristika:

- Programovatelný vestavěný počítač

- Filtrační systém BiVac

- Vestavěná servisní zásuvka pro úklid v blízkosti jednotky

- Antistatický %ltr kónického tvaru z hliníkových vláken, který zamezuje usazo-

vaní nečistot na %ltru a sňižuje četnost údržby

- Izolační třída IP44, možnost instalace jednotky ve venkovním či vlhkém 

prostředí

- Soft Start - elektronický systém na snížení spotřeby el. energie 

- Možnost připojení k potrubní síti z pravé i levé strany

- Spolehlivost a bezpěčnost díky zpětnému ventilu

- Kapacita prachové nádoby 21l

Centrální jednotka TECNO R-evolution 250 m2

Kompletní systém centrálního 

vysávání s 5 zásuvkami
art. 8005.5SW

Instalační sada
V jediném balení najdete veškerý potřebný instalační materiál, pro montáž

systému centrálního vysávání s 5 zásuvkami.

Včetně 5 zásuvek

Kompletní set obsahuje: 

Flisy příslušenství
Standardní sada příslušenství obsahuje všechny potřebné kartáče pro  snadný, pohodlný a efektivní úklid Vašeho 

domu. Zapněte vysavač jedinečnou a revoluční Flisy bezdrátovou hadicí (9m):

- Flisy bezdrátová hadice je vybavena pohodlnou rukojetí s ON/OFF vypínačem

- Odstranili jsme elektrický vodič, který se běžně vkládá do )exibilní hadice, tím je nová Flisy hadice o 40% lehčí 

než standardní On/O* hadice na trhu.*

Flisy bezdrátová hadice
První hadice s bezdrátovou technologií. Centrální vysavač zapnete jednoduchým 

stisknutím ON/OFF tlačítka na rukojeti. Nyní se můžete pohybovat po domě

maximálně svobodně. Flisy je jednoduše: Inovativní, Lehká, Ohebná, Pohodlná, 

Spolehlivá a Bezpečná.

Doživotní záruka všech elektronických 

komponentů
Wireless
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