DOKONČENÉ BUDOVY

DESIGN, SÍLA, TECHNOLOGIE

1. Jolly PEOPLE

1 zásuvka

Byty, garáže, dílny, obchody do 60 m2/1 jednotka

2.

Turbo Set Wolly2

•
•
•
•
•

3. Sistem Cube

3 zásuvky

Domy, byty, kanceláře do 150 m2

3 zásuvky

Byty, garáže, obchody, ateliéry do 150 m2
Akční set Tecno Style obsahuje:

Akční set Jolly People obsahuje:
•
•
•

SPECIÁLNĚ PRO PATROVÉ BUDOVY

•

Centrální jednotku Jolly
Flexibilní hadici s ovládáním na rukojeti
Pochromované prodlužovací hubice
s háčky na příslušenství
Univerzální kartáč na podlahy
Kartáč na prach
Spárová hubice
Háček na zavěšení hadice
Náhradní sáčky

Akční set Turbo Set
Wolly2 obsahuje:
•
•
•

Vestavnou centrální
jednotku Wolly 2
Instalační materiál pro
3 zásuvky
Flisy bezdrátovou
sadu příslušenství
s hadicí 9 m

•
•

Centrální jednotku Sistem Cube včetně
montážní desky
Instalační materiál pro 3 zásuvky
o průměru potrubí 40 mm
Sadu příslušenství

Výhodou jsou velmi malé rozměry
30 x 30 x 30 cm a snadná montáž.
Sistem Cube můžete instalovat skutečně
kdekoliv.

18 300,- Kč

9 500,- Kč

Možnost vestavby
nebo zavěšení na stěnu

bez DPH

Flisy sada příslušenství
s praktickým
nástěnným držákem
obsahuje všechny
kartáče pro pečlivý
úklid Vašeho domova

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

20 500,- Kč

bez DPH

Centrální jednotku
jednoduše zavěsíte
na stěnu

Včetně instalační sady pro
3 zásuvky a příslušenství

bez DPH

Bez nutnosti instalace potrubní sítě

www.sistem-air.cz

CO JE CENTRÁLNÍ VYSAVAČ,
JAK SYSTÉM FUNGUJE A Z ČEHO
SE SKLÁDÁ?

ČISTOTA A HYGIENA

S CENTRÁLNÍMI VYSAVAČI
SISTEM-AIR
SNADNO A RYCHLE

1. centrální jednotky umístěné kdekoliv v domě
daleko od obytných prostor
2. potrubního systému z PVC, který propojuje
centrální jednotku se sacími zásuvkami
3. tlumič hluku a odvod vzduchu mimo budovu
4. sacích zásuvek, které jsou umístěny ve Vámi zvolených
místech domu
5. příslušenství pro pohodlné vysávání všech typů podlah,
čalounění, nábytku ...
Potrubní systém může být umístěn ve stěně, v podlaze či
podhledu. Prostřednictvím této sítě je prach odsáván pomocí

ZVÝHODNĚNÉ
SETY CENTRÁLNÍHO
VYSÁVÁNÍ SISTEM AIR
PATROVÉ BUDOVY
Byty, apartmány, ateliéry,
salóny krásy, garáže, dílny

WWW.SISTEM-AIR.CZ

ohebné hadice, která je velmi lehká a snadno se ovládá. Systém se
spustí při vložení hadice do sací zásuvky nebo stisknutím tlačítka
On/Off na rukojeti Flisy bezdrátové hadice. Vysávaný materiál je
odveden do sběrné nádoby či vaku centrální sací jednotky.
Filtry klasických vysavačů nezachytí roztoče, pyly, mikroskopické
prachové částice a ostatní alergeny, ty zpětně vypustí do prostoru
a znovu cirkulují ve vzduchu. Díky důmyslnosti Sistem Air jsou
všechny tyto látky zachyceny a vyloučeny z Vašeho domu.
Zbavte se těžkých přenosných vysavačů, neskladných napájecích
kabelů a zápachu spáleného prachu. Vychutnejte si skutečnou
čistotu. S centrálními vysavači Sistem Air se úklid stává mnohem
jednodušší a rychlejší.

www.sistem-air.cz

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

