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urbo SET

Kompletní systém centrálního vysávání
se třemi zásuvkami
Ideální pro domy a byty o výměře do 150 m2

SPECIÁLNĚ
PRO PATROVÉ
BUDOVY

www.sistem-air.cz

Absolutní flexibilita systému.
Jednoduchý a elegantní design
umožňuje centrální jednotku
Wolly umístit kdekoliv v domě,
ale i pod širým nebem nebo
ve zvláště vlhkém a prašném
prostředí jako je balkon, sklep či
kotelna. Díky jejím velmi malým
rozměrům jednotku snadno
zabudujete do stěny (hloubka jen
18,7 cm)

Art. 8003.SBY
Wolly 2 je velmi všestranné a elegantní řešení, umožňuje instalaci skutečně kdekoliv.
Bezkonkurenční mix funkčnosti, kvality a krásy.

urbo SET

3 zásuvky

Kompletní systém centrálního vysávání se třemi zásuvkami

Akční set obsahuje:
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- Centrální jednotku Wolly 2
- Venkovní box pro instalaci na stěnu
- Kompletní instalační materiál se třemi zásuvkami
- Příslušenství s Flisy bezdrátovou hadicí (9 metrů)
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Včetně zásuvek

SINCE 1993

m

189 m

Centrální jednotka Wolly 2

Instalační materiál

Příslušenství s Flisy bezdrátovou hadicí

Skvělé řešení pro obytné prostory. Možná instalace v exteriérech
i interiérech.
Technické údaje:
- Soft Start – elektronický systém ke snížení spotřeby při pozvolném
spuštění motoru
- Izolační úroveň IP44
- možnost instalace i ve zvláště vhlkém prostření
- Možnost připojení jednotky k potrubní síti z pravé i levé strany
- Čelní nebo boční odvod vzduchu
- Kapacita prachové nádoby 12 l. Polyesterový filtr omyvatelný vodou
- Tepelná ochrana motoru s automatickým vypnutím a restartem v
případě přehřátí.

V jednoduchém balení získáte instalační
materiál se třemi zásuvkami (průměr potrubí
50 mm) nezbytný pro kompletní instalaci
systému centrálního vysávání.

Kompletní set příslušenství s oblíbenými kartáči uspokojí veškeré
vaše požadavky.
Flexibilní, bezdrátová Flisy Hadice (9 m) s pohodlným ovládáním na
rukojeti.
Praktický držák příslušenství
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