PRO TY, CO HLEDAJÍ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ

1. Sunny set

4 zásuvky

Byty, garáže, dílny, obchody do 250 m2/1 jednotka

PRO TY, CO CHTĚJÍ MÍT SKUTEČNĚ ČISTO

2. TECNO Style Set

PRO TY, CO SI RÁDI VYBÍRAJÍ

3. Turbo Set TECNO R-evolution

5 zásuvek

Byty, garáže, dílny, obchody do 250 m2/1 jednotka

Byty, garáže, dílny, obchody do 250 m2

5 zásuvek

Akční set Sunny Set obsahuje:
•
•
•
•

Centrální jednotku Sunny
(ekonomická ř ada Sistem Air)
Instalač ní materiál pro 4 zásuvky
Standardní sadu př íslušenství s flexibilní
hadicí 9 m
Včetně 4 standardních čtvercových
zásuvek

Akční set Tecno Style obsahuje:
•
•
•

Centrální jednotku Tecno Style 250
Instalační materiál pro 5 zásuvek
Flisy bezdrátovou sadu
příslušenství s hadicí 9 m

Akční set obsahuje:
•

Centrální jednotku
Tecno R-evolution 250
s vestavěným počítačem
a přehledným displejem

•

Kompletní instalační materiál
pro 5 zásuvek

•

Flisy bezdrátovou sadu
příslušenství s hadicí 9 m

Centrální jednotka s vestavěnou
zásuvkou pro úklid v okolí jednotky

27 500,- Kč
bez DPH

27 500,- Kč

Servisní zásuvka v těle jednotky
Výběr ze dvou druhů filtrace
cyklonová filtrace/ prachový vak
z mikrovlákna

33 500,- Kč

bez DPH

bez DPH
Kompletní instalační materiál potřebný
pro instalaci systému centrálního
vysávání se 3 zásuvkami

19 500,- Kč
bez DPH

Flisy sada příslušenství
s hadicí 9 m obsahuje
všechny kartáče pro
pečlivý úklid Vašeho
domova. Včetně
praktického nástěnného
držáku.

Včetně 5 zásuvek

Flisa sada
příslušenství 10 dílů

www.sistem-air.cz

ZVÝHODNĚNÉ
SETY CENTRÁLNÍHO
VYSÁVÁNÍ SISTEM AIR
1. Centrální jednotka umístěná kdekoliv v domě
daleko od obytných prostor
2. Potrubní systém z PVC, který propojuje
centrální jednotku se sacími zásuvkami
3. Tlumič hluku a odvod vzduchu mimo budovu
4. Sací zásuvky, které jsou umístěny ve Vámi zvolených
místech domu
5. Příslušenství pro pohodlné vysávání všech typů
podlah, čalounění, nábytku ...

ZDOKONALTE KVALITU
OVZDUŠÍ VE VAŠEM DOMĚ

WWW.SISTEM-AIR.CZ
Zapomeňte na nepohodlné, těžké, přenosné vysavače, zápach

RODINNÉ DOMY, VILY
OBCHODY, RESTAURACE,
VÝROBNÍ PROVOZY DO 250 m2

spáleného prachu a neskladné napájecí kabely, které se časem
ukroutí a hrozí riziko úrazu el. proudem. Díky nízkonapěťovým
zásuvkám je systém bezpečný i pro Vaše děti. Vysávání lehkou,
flexibilní hadicí bez el. vodiče je snadné, pohodlné a bezpečné.
Centrální vysavače Sistem Air zajišťují daleko vyšší výkon a účinnost
oproti běžným vysavačům, avšak s nižší spotřebou el. energie.

ZDOKONALTE KVALITU
VAŠEHO ŽIVOTA

Centrální jednotku můžete instalovat kdekoliv v domě, daleko od
obytných prostor, tichost chodu navíc zajišťuje i integrovaný tlumič
hluku. Odvod vzduchu mimo budovu Vás zbaví veškerých roztočů,
pylů, prachových mikročástic a ostatních alergenů, které filtry
klasických vysavačů nezachytí. Nekupujte prachové sáčky, odsávaný

S CENTRÁLNÍMI VYSAVAČI
SISTEM-AIR…
SNADNO, RYCHLE A POHODLNĚ
www.sistem-air.cz

prach se shromažďuje přímo v prachovém kontejneru. S širokým
výběrem příslušenství vyčistíte jakýkoliv povrch.

EDB Systems s.r.o., divize Sistem Air
výhradní distributor centrálních vysavačů Sistem Air
info@sistem-air.cz, Tel.: 606 455 882, 605 722 958

www.sistem-air.cz

