
TURBO
Set TECNO STYLE

Kompletní set s 5 zásuvkami
• centrální jednotka Tecno Style
• instalační materiál pro 5 zásuvek
• kompletní sada příslušenství

Technologie, design a kvalita
v jednom balení

Pro ty, co hledají praktická řešení
Elegance, jednoduchost, ticho, bezpečnost, centrální vysavače:

www.sistem-air.cz

1. MÍSTO v kategorii
centrální vysavač 2013



TURBO
Set TECNO STYLE

Akční cena setu
27 500,- Kč 

bez DPH

Kompletní set centrálního
vysávání obsahuje:

1. Centrální jednotku Tecno Style
Centrální jednotka pro obytné prostory o velikosti vysávané plochy 
250m2 

Charakteristika:
• Silný výkon jednofázového elektromotoru s přímým chlazením
• Vestavěná servisní zásuvka v těle jednotky
• Možnosti připojení centrální jednotky k potrubní síti z pravé či 

levé strany
• Prachová nádoba 21 l může být použita i bez sběrného vaku
• Antistatický filtr kónického tvaru z hlinikových vláken zamezu-

je usazování nečistot na stěnách filtru a snižuje tak údržbu na 
miniminum

• Izolační třída IP 44, možnost umístění jednotky ve venkovním či 
vlhkém prostředí jako je balkón, sklep, technické místnost, kotelna

• Soft Start - elektronický systém na snížení spotřeby el. energie a 
opotřebení motoru

• Spolehlivost a bezpečnosti díky zpětnému ventilu. 
• Tepelné senzory k ochraně motoru s automatickým vypnutím a 

restartem v případě přehřátí

2. Kompletní Flisy sadu příslušenství

Standardní sada příslušenství obsahuje veškeré potřebné kartáče pro snadný, pohodlný a efek-
tivní úklid. Zapněte centrální vysavač jedinečnou, revoluční, bezdrátovou Flisy hadicí (9 m).

• Flisy bezdrátová hadice je vybavena pohodlnou rukojetí s On/Off vypínačem
• Odstranili jsme elektrický vodič, který se běžně vkládá do vysavačových hadic, tím je nová 

Flisy hadice o 40%ˇlehčí než běžné standardní On/Off hadice na trhu

3. Instalační sadu pro 5 zásuvek

V jediném balení najdete veškerý potřebný instalační materiál pro montáž systému 
centrálního vysávání s 5 zásuvkami. Včetně 5 standardních zásuvek.

Pro ty, co si rádi vybírají www.sistem-air.cz

EDB System s. r. o., výhradní distributor centrálních vysavačů Sistem Air
 Tel. + 420 605 722 958 - www.sistem-air.cz - info@sistem-air.cz

TECNO Style  

Model

Artikl

TECNO
Style  250

3112.1TER

Vestavěná zásuvka ANO

Potrubí, přívod/odvod vzduch Ø mm 50

Stupeň ochrany                             IP 20

Napájení                                   V ac 220/240

Kmitočet                                      Hz 50/60

Výkon motoru                             kW 1,35

Spotřeba                                       A 5,6

Napětí v zásuvkách                   V dc 12

Maximální průtok vzduchu        m3/h 234

Filtrační plocha                           cm2 6700

Kapacita prachové nádoby             l 21

Odvod vzduchu ANO

Tlumič hluku (Ø 50 mm) ANO

Úroveň hluku nižší než dB(A)

včetně 5 zásuvek


