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Marka Duovac

Zobacz aktualne promocje na stronie www.duovac.pl

 Priorytetem marki Duovac jest tworzenie 
jednostek, które będą estetyczne, proste w obsłudze, wydajne 
i ponadczasowe. Ponieważ ponad 50-letnie doświadczenie 
zobowiązuje, marka ta stała się liderem w tworzeniu 
nowoczesnych rozwiązań w systemach centralnego odkurzania. 
Odkurzacze Duovac, jako jedyna marka, posiada 25-letnią 
gwarancję, co wynika z zastosowania przez producenta wielu 
innowacyjnych technologii. Jedną z nich jest system podwójnej 
filtracji (nowoczesny filtr materiałowy DuoFib Velcro + cyklon 
lub wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowy), 
dzięki któremu jednostki stały się niezawodne, bardzo wydajne 
i proste w obsłudze dla zapewnienia klientom satysfakcji i 
wygody. Kolejną bardzo ważną zaletą jest zastosowanie w 
jednostkach Duovac technologii SILPURE, która wykorzystuje 
naturalną siłę srebra, tym samym hamuje rozwój bakterii i 
zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Podwójny system filtracji 
w połączeniu z  technologią SILPURE daje gwarancję łatwej 
obsługi i konserwacji. Filtr DuoFib Velcro można prać w pralce 
bądź wypłukać pod bieżącą wodą. Po wysuszeniu montujemy go 
ponownie w jednostce centralnej. Dodatkowo każda jednostka 
centralna może zostać wyposażona w wielowarstwowy 
antyalergiczny worek jednorazowy, dzięki któremu filtr DuoFib 
Velcro pozostanie czysty, a cała obsługa odkurzacza ograniczy 
się do wymiany zapełnionego jednorazowego worka na 
nowy. Po wykonanych czynnościach należy jedynie założyć 
lekki aluminiowy zbiornik i przymocować go za pomocą 
wygodnych plastikowych klamr. Prosty i niezawodny wskaźnik 
LED przypomina użytkownikowi o wymianie zapełnionego 
jednorazowego worka lub wyczyszczeniu filtra DuoFib Velcro. 
Dzięki wbudowanemu systemowi kanałów wyciszających jednostki Duovac zyskały miano najcichszych odkurzaczy na rynku. Producent zadbał także o najwyższą jakość 
markowych akcesoriów do sprzątania, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Szeroka gama szczotek do różnych powierzchni (podłóg twardych, 
dywanów, kafli, tapicerek) oraz końcówek specjalistycznych np.: do sprzątania pod meblami, pozwala na wszechstronne wykorzystanie odkurzacza. Jednostki centralne 
Duovac przeznaczone są do apartamentów, mieszkań, domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych, pensjonatów i hoteli. 
 Rok temu obchodziliśmy jubileusz 50-lecia  wprowadzenia marki Duovac na rynek, jednak nasi klienci dalej będą mogli cieszyć się licznymi promocjami 
przygotowanymi z tej okazji. Jedną z nich jest wyjątkowy rocznicowy model Duovac Asteria, łączący w sobie tradycyjny wygląd z najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
technologicznymi. Każdą jednostkę z rodziny Duovac oznaczyliśmy specjalnym symbolem dla uczczenia tak wyjątkowego osiągnięcia, jakim jest pół wieku działalności 
producenta! Dodatkowo logotyp marki Duovac poddany został subtelnej modyfikacji graficznej o czym możecie się przekonać kupując nasze produkty, do czego zachęcamy.   

DuoFib Velcro
(możliwość prania w 

pralce)

Wielowarstwowy 
antyalergiczny worek 

jednorazowy

Wlot powietrza

Zintegrowany 
tłumik/rura
wylotowa

Moduł kontrolera 
wewnętrznego

z SOFT-START
i wskaźnik LED
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Gwarancja 25 lat
Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym  workiem 
jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali 
szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego 
opróżniania
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Duovac Sensa SEN260IEUD

•
•
•

•
•
•

•

•
•
 
•

Duovac Sensa SEN260IEUD

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 68cm x 29cm x 34cm

Moc 1690W Waga 10,9kg

Max podciśnienie 340mbar Max długość instalacji 60m

Przepływ powietrza 59,5l/s Zalecana max liczba gniazd 7

Moc ssąca 580 Air Watt Poj. zbiornika 26l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna Sensa 

Zobacz aktualne promocje na stronie www.duovac.pl

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27

Zestaw do sprzątania
na stronie

14

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29

Cena: 2998,00zł netto 3687,54zł brutto   Kod: SEN260IEUD;   Grupa: B
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Gwarancja 25 lat
Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA)
Jednostka współpracuje z systemem HAH: max. 4 gniazda,
wąż ssący 9,1m - 12,2m (9,1m - 4 gniazda, 12,2m - 2 gniazda)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym  workiem jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy  wyposażony w ergonomiczne uchwyty
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Duovac Asteria STR190IEUAST

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Duovac Asteria STR190IEUAST

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 85cm x 32cm x 34cm

Moc 1798W Waga 11,4kg

Max podciśnienie 363mbar Max długość instalacji 80m

Przepływ powietrza 62,8l/s Zalecana max liczba gniazd 12

Moc ssąca 700 Air Watt Poj. zbiornika 33,8l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna Asteria

Zobacz aktualne promocje na stronie www.duovac.pl

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

System HAH - wąż ukryty
w ścianie
na stronie

24

Zestaw do sprzątania
na stronie

8

Cena: 3646,00zł netto 4484,58zł brutto   Kod: STR190IEUAST;   Grupa: B

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27
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Gwarancja 25 lat
Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA)
Jednostka współpracuje z systemem HAH: max. 4 gniazda,
wąż ssący 9,1m - 12,2m (9,1m - 4 gniazda, 12,2m - 2 gniazda)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym  workiem jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy  wyposażony w ergonomiczne uchwyty
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Duovac Star STR190IEUD

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Duovac Star STR190IEUD

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 76cm x 32cm x 34cm

Moc 1798W Waga 11,4kg

Max podciśnienie 363mbar Max długość instalacji 80m

Przepływ powietrza 62,8l/s Zalecana max liczba gniazd 12

Moc ssąca 700 Air Watt Poj. zbiornika 33,8l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna Star, Signature 200 

Zobacz aktualne promocje na stronie www.duovac.pl

Cena: 3487,00zł netto 4289,01zł brutto   Kod: STR190IEUD;   Grupa: B

Gwarancja 25 lat
Możliwość sprzątania przez 2 osoby jednocześnie 
Mocne i niezawodne silniki AMETEK Lamb (USA)
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy  wyposażony w ergonomiczne uchwyty
W komplecie tłumiki oraz gumowe elementy do podłączenia
z instalacją PVC

Parametry Techniczne Duovac Signatur SIG200EUD

•
•
•
•
•
•

•
•

Duovac Signature 200 SIG200EUD

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 88cm x 35cm x 37cm

Moc 3082W Waga 18,6kg

Max podciśnienie 316mbar Max długość instalacji 2x55m

Przepływ powietrza 101,4l/s Zalecana max liczba gniazd 2x8

Moc ssąca 1081 Air Watt Poj. zbiornika 42,3l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Cena: 5698,00zł netto 7008,54zł brutto   Kod: SIG200EUD;   Grupa: B

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

System HAH - wąż ukryty
w ścianie
na stronie

24

Zestaw do sprzątania
na stronie

8

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27
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Gwarancja 25 lat
Mocne i niezawodne silniki AMETEK Lamb (USA)
Jednostka współpracuje z systemem HAH: 
max. 6 gniazd, wąż ssący 12,2m - 15,2m (15,2m - 5/6 gniazd, 18m - 3/4 gniazda)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym  workiem jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy  wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Duovac Distinction DIS200EUD

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Duovac Distinction DIS200EUD

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 88cm x 35cm x 37cm

Moc 3250W Waga 18,6kg

Max podciśnienie 523mbar Max długość instalacji 150m

Przepływ powietrza 50l/s Zalecana max liczba gniazd 30

Moc ssąca 1100 Air Watt Poj. zbiornika 42,3l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna Distinction

Zobacz aktualne promocje na stronie www.duovac.pl

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

System HAH - wąż ukryty
w ścianie
na strnie

24

Zestaw do sprzątania
na stronie

8

Cena: 6132,00zł netto 7542,36zł brutto   Kod: DIS200EUD;   Grupa: B

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27
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BIP25DV/ BIP30DV/ BIP35DV wąż ssący Superior Duovac o dł. 7,6m/9,1m/10,6m
z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem GWARANCJA 5 LAT
ACC1024   rura teleskopowa z klipsem
ACC79GY   wieszak na rurę teleskopową
ACC56GY   ssawka obrotowa dwufunkcyjna
ACC17CGY ssawka szczelinowa
ACC31DV   szczotka do podłóg gładkich z włosiem końskim
ACC01        wieszak na wąż ssący
ACC22DV   torba na akcesoria

kod ACC1005DV  grupa B

cena 142,29zł netto / 175,02zł brutto

Dł. 7,6m      kod PAKLV4525DV           grupa B    cena  815,04 zł netto / 1002,50 zł brutto
Dł. 9,1m      kod PAKLV4530DV           grupa B    cena  840,75 zł netto / 1034,12 zł brutto
Dł. 10,6m    kod PAKLV4535DV           grupa B    cena  883,05 zł netto / 1086,15 zł brutto

Dł. 9,1m      kod PAKLV45BW30DV     grupa C    cena  1429,12 zł netto / 1757,82 zł brutto
Dł. 10,6m    kod PAKLV45BW35DV     grupa C    cena  1475,02 zł netto / 1814,27 zł brutto

Cena zestawu do sprzątania z wężem Superior BW oraz odbiornikiem technologii 
bezprzewodowej

Promocyjna cena zestawu do sprzątania Superior Duovac przy zakupie z jednostką centralną!
Zobacz aktualną promocję na naszej stronie internetowej www.duovac.pl

Zestaw do sprzątania Superior Duovac

Akcesoria do sprzątania Duovac

Zobacz aktualne promocje na stronie www.duovac.pl

Stwórz swój własny zestaw
węże na stronie

26

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

Funkcjonalne dodatki
na stronie

27

Oprócz standardowych akcesoriów, wyposażonych w delikatne, końskie włosie dedykowanych do 
powierzchni twardych, proponujemy ssawki specjalistyczne takie, jak na przykład: płaskie lance 
ssące do trudno dostępnych miejsc, delikatne polerki, turbo szczotki stworzone dla efektywnego 
odkurzania dywanów i wykładzin, końcówki czyszczące powierzchnie tapicerowane, ssawki 
precyzyjne do klawiatury, zestawy do pielęgnacji zwierząt czy pokrowce na węże chroniące meble 
oraz ościeżnice, mogące ulec uszkodzeniu podczas sprzątania. 

Szczotka dwu-klawiszowa z wysuwanym 
włosiem. Dzięki nowoczesnej technologii 
zaliczana do najcichszych na rynku. Szczotka 
składa się z 2 rolek podpierających, chromowanej 
poślizgowej powierzchni spodniej, 2 listw do 
zbierania włosów oraz listwy do szczotkowania.

Praktyczna torba na akcesoria Duovac
Torba służy do przechowania różnych szczotek i 
ssawek do sprzątania. 

POLECAMY

Szczotka o szerokości 36cm. Szczotka posiada 2 
miękkie listwy z włosiem, dzięki czemu nie nisz-
czy parkietu. Szczotka zakończona rolkami, dzięki 
którym można nią również sprzątać płytki. Bar-
dzo cicha w użyciu.

Szczotka do podłóg gładkich

Szczotka do podłóg drewnianych
Szczotka z włosiem końskim przeznaczona do 
podłóg drewnianych, paneli. Dodatkowo wypo-
sażona w mechanizm obrotowy.

POLECAMY

Szczotka o szerokości 30cm. Szczotka posiada 2 
miękkie listwy z włosiem, dzięki czemu nie nisz-
czy parkietu. Szczotka zakończona rolkami, dzięki 
którym można nią również sprzątać płytki. Bardzo 
cicha w użyciu.

Szczotka do podłóg gładkich 

Ssawka z jednej strony przeznaczona do czysz-
czenia mebli tapicerowanych i siedzeń samo-
chodowych, a z drugiej wykończona włosiem 
do czyszczenia mebli, telewizorów i delikatnych 
powierzchni.

Ssawka obrotowa dwufunkcyjna 

kod ACC17EDV  grupa B

cena 86,70zł netto / 106,64zł brutto

kod ACC31DV  grupa B

cena 56,10zł netto / 69,00zł brutto

kod ACC56GY  grupa B

cena 33,59zł netto / 41,32zł brutto

kod ACC33HU  grupa B

cena 66,30zł netto / 81,55zł brutto

kod ACC22DV  grupa B

cena 64,26zł netto / 79,04zł brutto

•

•
•
•
•
•
•
•

W skład zestawu wchodzą:

Cena zestawu do sprzątania Superior Duovac:
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 Marka Husky to ponad 49-letnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w systemach centralnego odkurzania, dlatego tym bardziej miło nam 
poinformować, że gwarancja na jednostki centralne do sprzątania na sucho wynosi 10 lat. Nowa gwarancja obowiązuje od marca 2017 roku. 
 Jednostki Husky to przede wszystkim nowoczesne technologie, które gwarantują użytkownikowi łatwą obsługę i konserwację. Wyjątkowy desing usatysfakcjonuje 
nawet najbardziej wymagających klientów. Marka Husky oferuje pełną gamę produktów od podstawowych modeli do sprzątania na sucho po jednostki z funkcją sprzątania 
na mokro z automatycznym odpływem do kanalizacji. Jednostki centralne posiadają niezawodną filtrację (zastosowanie filtra materiałowego DuoFib Velcro + cyklon lub 
wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowego użytku), dzięki której odkurzacze są niezwykle efektywne, służąc przez wiele dziesięcioleci i dając klientom pełne 
zadowolenie ze sprzątania.  Kolejną bardzo istotną zaletą jest zastosowanie w jednostkach Husky technologii SILPURE, która wykorzystuje naturalną siłę srebra, tym samym 
hamuje rozwój bakterii i zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Podwójny system filtracji w połączeniu z  technologią SILPURE daje gwarancję łatwej obsługi i konserwacji. 
Filtr DuoFib Velcro można prać w pralce bądź wypłukać pod bieżącą wodą. Po wysuszeniu montujemy go ponownie w jednostce centralnej. Dodatkowo każda jednostka 
centralna może zostać wyposażona w wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowy, dzięki któremu filtr DuoFib Velcro pozostanie czysty, a cała obsługa odkurzacza 
ograniczy się do wymiany zapełnionego jednorazowego worka na nowy. Po wykonanych czynnościach należy jedynie założyć lekki aluminiowy zbiornik i przymocować go za 
pomocą wygodnych plastikowych klamr. Prosty i niezawodny wskaźnik LED  przypomina użytkownikowi o wymianie zapełnionego jednorazowego worka lub wyczyszczeniu 
filtra DuoFib Velcro. Unikatowy i opatentowany przez producenta system wbudowanych kanałów wyciszających zapewnia niezwykle cichą pracę urządzenia.  Producent 
zadbał także o najwyższą jakość markowych akcesoriów do sprzątania, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Szeroka gama szczotek do różnych 
powierzchni (podłóg twardych, dywanów, kafli, tapicerek) oraz końcówek specjalistycznych np.: do sprzątania pod meblami, pozwala na wszechstronne wykorzystanie 
odkurzacza. Jednostki centralne Husky przeznaczone są do apartamentów, mieszkań, domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych, pensjonatów i hoteli.

Marka Husky

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Najlepiej ciągnie Husky!

DuoFib Velcro
(możliwość prania w 

pralce)

Wielowarstwowy 
antyalergiczny worek 

jednorazowy

Moduł kontrolera 
wewnętrznego

z SOFT-START
i wskaźnik LED

Wlot powietrza

Zintegrowany 
tłumik/rura
wylotowa
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Gwarancja 5 lat
Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem 
jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego 
opróżniania
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Husky Hurricane HUR360EUHHP

•
•
•

•
•
•

•

•
•
 
•

Husky Hurricane HUR360EUHHP

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 68cm x 29cm x 34cm

Moc 1695W Waga 10,9kg

Max podciśnienie 345mbar Max długość instalacji 60m

Przepływ powietrza 64l/s Zalecana max liczba gniazd 8

Moc ssąca 660 Air Watt Poj. zbiornika 26l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna Hurricane

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27

Zestaw do sprzątania
na stronie

14

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29

Cena: 2789,00zł netto 3430,47zł brutto   Kod: HUR360EUHHP;   Grupa: B

Oferta ważna do wyczerpania zapasów
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Gwarancja 10 lat
Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 15l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 21l wyposażony
w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
Cicha praca bez zewnętrzengo tłumika hałasu
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Husky FLEX FLX260IEUEH

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Husky Flex FLX260IEUEH

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 57cm x 29cm x 34cm

Moc 1690W Waga 10,6kg

Max podciśnienie 340mbar Max długość instalacji 50m

Przepływ powietrza 58,7l/s Zalecana max liczba gniazd 7

Moc ssąca 580 Air Watt Poj. zbiornika 21l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 15l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna Flex

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Cena: 2723,00zł netto 3349,29zł brutto   Kod: FLX260IEUEH;   Grupa: B

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27

Zestaw do sprzątania
na stronie

14

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29
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Gwarancja 10 lat
Mocny i niezawodny silnik Domel
Jednostka współpracuje z systemem HAH: max. 4 gniazda, wąż ssący
9,1m - 12,2m (9,1m - 4 gniazda, 12,2m - 2 gniazda)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 34,4l wyposażony
w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Husky Cyklon2 CYK270IEUH

•
•
•

•
•
•
•

•

•
 
•

Husky Cyklon2 CYK270IEUH

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 69cm x 32cm x 34cm

Moc 1914W Waga 12kg

Max podciśnienie 360mbar Max długość instalacji 70m

Przepływ powietrza 59,6l/s Zalecana max liczba gniazd 11

Moc ssąca 665 Air Watt Poj. zbiornika 34,4l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna Cyklon2

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27

Zestaw do sprzątania
na stronie

14

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29

Cena: 3240,00zł netto 3985,20zł brutto   Kod: CYK270IEUH;   Grupa: B
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Gwarancja 10 lat
Mocny i niezawodny silnik Domel
Jednostka współpracuje z systemem HAH: max. 4 gniazda, wąż ssący
12,2m - 15,2m (12,2m - 4 gniazda, 15,2m - 2 gniazda)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym  workiem jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 34,4l wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Husky Whisper2 WSP280IEUH

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Husky Whisper2 WSP280IEUH

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 89cm x 35cm x 37cm

Moc 1981W Waga 16,9kg

Max podciśnienie 390mbar Max długość instalacji 80m

Przepływ powietrza 59,1l/s Zalecana max liczba gniazd 13

Moc ssąca 683 Air Watt Poj. zbiornika 34,4l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna Whisper2, Titan

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

System HAH - wąż ukryty
w ścianie
na stronie

24

Zestaw do sprzątania
na stronie

14

Cena: 4580,00zł netto 5633,40zł brutto   Kod: WSP280IEUH;   Grupa: B

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27

Gwarancja 10 lat
Odkurzacz wyposażony w 2 niezawodne silniki Domel
Jednostka współpracuje z systemem HAH: max. 6 gniazd, wąż ssący
15,2m - 18m (15,2m - 5/6 gniazd, 18m - 3/4 gniazda)
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym  workiem jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 43,2l wyposażony
w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy
do podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne Husky TITAN TTN200EUH

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Husky Titan TTN200EUH

Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 87cm x 35cm x 37cm

Moc 3250W Waga 18,6kg

Max podciśnienie 523mbar Max długość instalacji 150m

Przepływ powietrza 50l/s Zalecana max liczba gniazd 30

Moc ssąca 1100 Air Watt Poj. zbiornika 43,2l

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l Rodzaj sprzątania sucho

Najważniejsze cechy:

Cena: 5998,00zł netto 7377,54zł brutto   Kod: TTN200EUH;   Grupa: B
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kod ACC17EHU  grupa B

cena 86,70zł netto / 106,64zł brutto

Akcesoria do sprzątania na sucho Husky

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Stwórz swój własny zestaw.
Węże na stronie

26

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

Funkcjonalne dodatki
na stronie

27

Markowe akcesoria
Dopełnienie oferty stanowią markowe akcesoria przeznaczone do sprzątania 
różnorodnych typów powierzchni. W naszym asortymencie znajdą Państwo 
wszystkie dostępne na rynku ssawki, dzięki którym sprzątanie stanie się łatwe 
i przyjemne. Wysoka jakość produktów zadowoli najbardziej wymagających 
użytkowników oraz zagwarantuje Państwu ochronę czyszczonych powierzchni.  

kod ACC1005HU  grupa B

cena 142,29zł netto / 175,02zł brutto

Praktyczna torba na akcesoria Husky

POLECAMY

Szczotka do podłóg gładkich

Szczotka do podłóg drewnianych
POLECAMY

Szczotka do podłóg gładkich 

Ssawka obrotowa dwufunkcyjna 

kod ACC31HU  grupa B

cena 56,10zł netto / 69,00zł brutto

kod ACC56BK  grupa B

cena 33,59zł netto / 41,32zł brutto

kod ACC33HU  grupa B

cena 66,30zł netto / 81,55zł brutto

kod ACC22HU  grupa B

cena 64,26zł netto / 79,04zł brutto

Szczotka dwu-klawiszowa z wysuwanym wło-
siem. Dzięki nowoczesnej technologii zaliczana 
do najcichszych na rynku. Szczotka składa się z 
2 rolek podpierających, chromowanej poślizgo-
wej powierzchni spodniej, 2 listw do zbierania 
włosów oraz listwy do szczotkowania.

Torba służy do przechowania różnych szczotek i 
ssawek do sprzątania. 

Szczotka o szerokości 36cm. Szczotka posiada 2 
miękkie listwy z włosiem, dzięki czemu nie nisz-
czy parkietu. Szczotka zakończona rolkami, dzięki 
którym można nią również sprzątać płytki. Bar-
dzo cicha w użyciu.

Szczotka z włosiem końskim przeznaczona do 
podłóg drewnianych, paneli. Dodatkowo wypo-
sażona w mechanizm obrotowy.

Szczotka o szerokości 30cm. Szczotka posiada 2 
miękkie listwy z włosiem, dzięki czemu nie nisz-
czy parkietu. Szczotka zakończona rolkami, dzięki 
którym można nią również sprzątać płytki. Bardzo 
cicha w użyciu.

Ssawka z jednej strony przeznaczona do czysz-
czenia mebli tapicerowanych i siedzeń samo-
chodowych, a z drugiej wykończona włosiem 
do czyszczenia mebli, telewizorów i delikatnych 
powierzchni.

BIP25HU/ BIP30HU/ BIP35HU wąż ssący Superior Husky o dł. 7,6m/9,1m/10,6m
z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem GWARANCJA 5 LAT
ACC1024   rura teleskopowa z klipsem
ACC79BK   wieszak na rurę teleskopową
ACC56BK   ssawka obrotowa dwufunkcyjna
ACC17CBK ssawka szczelinowa
ACC31HU   szczotka do podłóg gładkich z włosiem końskim
ACC01        wieszak na wąż ssący
ACC22HU   torba na akcesoria

Dł. 7,6m      kod PAKLV4525HU           grupa B    cena  815,04 zł netto / 1002,50 zł brutto
Dł. 9,1m      kod PAKLV4530HU           grupa B    cena  840,75 zł netto / 1034,12 zł brutto
Dł. 10,6m    kod PAKLV4535HU           grupa B    cena  883,05 zł netto / 1086,15 zł brutto

Dł. 9,1m      kod PAKLV45BW30HU     grupa C    cena  1429,12 zł netto / 1757,82 zł brutto
Dł. 10,6m    kod PAKLV45BW35HU     grupa C    cena  1475,02 zł netto / 1814,27 zł brutto

Cena zestawu do sprzątania z wężem Superior BW oraz odbiornikiem technologii 
bezprzewodowej

Promocyjna cena zestawu do sprzątania Superior Husky przy zakupie z jednostką centralną! 
Zobacz aktualną promocję na naszej stronie internetowej www.odkurzacze husky.pl

Zestaw do sprzątania Superior Husky

•

•
•
•
•
•
•
•

W skład zestawu wchodzą:

Cena zestawu do sprzątania Superior Husky:
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System sprzątania na mokro

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

 Instalacja systemu centralnego odkurzania wyposażonego w jednostkę Husky Automatic do sprzątania na mokro jest bardzo podobna do standardowej in-
stalacji. Jedynymi różnicami jest zachowanie spadów na poziomych odcinkach instalacji oraz zasyfonowanie podejść pod gniazda oraz pionowych rozgałęzień instalacji. 

Główną zaletą jednostek do sprzątania na sucho i mokro z ręcznym 
opróżnianiem jest możliwość wciągania płynów bez dodatkowego 
separatora. Po wciągnięciu płynów zaleca się jedynie ręczne opróżnianie 
zbiornika. Przy opcji sprzątania na sucho jednostki PRO100 i PRO200 
mogą pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem 
jednorazowym o poj. 30l, natomiast w wersji sprzątania na mokro 
mogą być również przydatne do płukania i dezynfekcji instalacji. 

Automatyczny odpływ zanieczyszczeń do kanalizacji oznacza, że 
wyeliminowane zostały wszelkie worki oraz filtry,  dzięki czemu jednostki 
Husky Automatic stały się praktycznie bezobsługowymi urządzeniami. 
Dodatkowo dzięki możliwości płukania i dezynfekcji instalacji uzyskamy pełne 
bezpieczeństwo użytkowania systemu centralnego odkurzania. W ofercie 
posiadamy następujące modele odkurzaczy z automatycznym odpływem do 
kanalizacji: PRO300, PRO400, PRO500 i PRO600. 

W systemie centralnego odkurzania do sprzątania na mokro wykorzystuje 
się specjalne węże ssące oraz szczotki z podajnikami wody. Do podłączenia 
węża do instalacji wodnej służy specjalne przyłącze montowane na etapie 
wykonywania instalacji. W systemie sprzątania na mokro możemy zastosować 
wszystkie dostępne gniazda z katalogu, które idealnie pasują zarówno do 
instalacji wodnej jak i ssącej.

Woda podawana do węża może być również automatycznie mieszana ze 
środkami czystości. Służy do tego specjalny mikser, montowany na instalacji 
wodnej doprowadzającej wodę do gniazd. 

 Marka Husky dla wygody użytkownika stworzyła modele z funkcją sprzątania na sucho i mokro, które idealnie nadają się do sprzątania powierzchni mokrych 
w kuchni, restauracji, ściągania wody wokół basenów, itp. Jednostki te wyposażone zostały w automatyczny odpływ zanieczyszczeń do kanalizacji oraz przyłącze wody. 
Dzięki temu, po skończonej pracy, urządzenie samo pozbywa się zanieczyszczeń oraz czyści zbiornik za pomocą strumienia wody. Odkurzacze z serii Husky Automatic 
idealnie nadają się do czyszczenia parkietów drewnianych, paneli, płytek oraz wykładzin, dywanów itp.

Sprzątanie na sucho i mokro z automatycznym odpływem

Sprzątanie na sucho i mokro z ręcznym opróżnianiem

kod PCH369  grupa C

cena 2671,31zł netto / 3285,71zł brutto

Mikser

Instalacja prowadzona pod sufitem spadek

Instalacja prowadzona pod posadzką spadek



16

Napięcie 220-240V 220-240V

Moc 1981W 2981W

Max podciśnienie 390mbar 523mbar

Przepływ powietrza 59,1l/s 50l/s

Moc ssąca 683 Air Watt 1100 Air Watt

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l

DuoFib Velcro + cyklon + worek 
jednorazowy 30l

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 76cm x 32cm x 32cm 88cm x 35cm x 37cm

Waga 14kg 19kg

Max długość instalacji 80m 150m

Zalecana max liczba gniazd 13 30

Poj. zbiornika 36l 43,2l

Rodzaj sprzątania sucho/mokro sucho/mokro

Gwarancja do 12 lat 
Mocne i niezawodne silniki Domel
Jednostki współpracują z systemem HAH (opcja sprzątania na sucho): 
PRO100 max. 4 gniazda, wąż ssący 12,2m - 15,2m (12,2m - 4 gniazda, 15,2m 
- 2 gniazda)
PRO200  max. 6 gniazd, wąż ssący 15,2m - 18m (15,2m -5/6 gniazd, 18m 
- 3/4 gniazda)
Podwójny system filtracji wraz z opcjonalnym antyalergicznym workiem 
jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
Możliwość wciągania wody bez użycia dodatkowego separatora
System łagodnego uruchamiania SOFT-START
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów w celu 
zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego 
opróżniania
W komplecie worek jednorazowy, tłumik oraz gumowe elementy do 
podłączenia z instalacją PVC
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne    PRO100                       PRO200

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Husky PRO100, PRO200

Najważniejsze cechy:

Jednostki centralne PRO100, PRO200

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Cena: 3966,00zł netto
              4878,18zł brutto   
Kod: P10280EUH;  
Grupa: C

 Jednostka centralna Husky PRO100/PRO200 polecana jest do domów o max. powierzchni ok 400m2/1000m2 wraz z instalacją składającą się z max. 
13/30 punktów ssących. Główną zaletą tych jednostek jest możliwość wciągania płynów bez użycia dodatkowego separatora. Po zebraniu płynów zaleca się jedynie 
ręczne opróżnienie zbiornika, w celu uniknięcia w późniejszym czasie nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z odkurzacza. W przypadku standardowego 
odkurzania zaleca się opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia raz na 5-6 miesięcy. Wydajne silniki zapewniają optymalną siłę ssania podczas całego okresu 
użytkowania. Silniki zostały wyposażone w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się ich żywotność. Jednostki te mogą pracować 
wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz 
budynku rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej podwójnej filtracji w 
którą wyposażone zostały jednostki centralne Husky PRO100/PRO200. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który 
rozproszy nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2dB.

Cena: 5528,00zł netto
              6799,44zł brutto   
Kod: P20290EUH;  
Grupa: C

Opis jednostki PRO100/PRO200 

Wlot powietrza

Moduł kontrolera
wewnętrznego
z SOFT-START
i wskaźnik LED

DuoFib Velcro
(możliwość prania w pralce)

Wielowarstwowy
antyalergiczny worek

jednorazowy o poj. 30l

Tłumik/
rura wylotowa

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

15

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

System HAH - wąż ukryty
w ścianie
na stronie

24

Zestaw do sprzątania
na stronie

14

Elementy eksploatacyjne
na stronie

29

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27



17

Husky PRO300, PRO400

Jednostki centralne PRO300, PRO400

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

15

Gwarancja szczegóły
na stronie

34

Zestaw do sprzątania
na stronie

18

Niezawodny system
na stronie

15

Jednostka współpracuje
z systemem

bezprzewodowym BW
na stronie

27

Napięcie 220-240V 220-240V

Moc 1650W 2576W

Ilość silników 1 2

Max podciśnienie 353mbar 406,4mbar

Przepływ powietrza 59,7l/s 54,2l/s

Moc ssąca 525 Air Watt 2x355 Air Watt

Rodzaj filtracji Cyklon z automatycznym
odpływem do kanalizacji

Cyklon z automatycznym
odpływem do kanalizacji

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 94cm x 30cm x 30cm 122,5cm x 38cm x 38cm

Waga 17kg 29,5kg

Zalecana max liczba gniazd 12 20

Poj. zbiornika 18l 29l

Rodzaj sprzątania sucho/mokro sucho/mokro

Gwarancja do 12 lat 
Urządzenie do sprzątania suchych i mokrych powierzchni
Konieczność podłączenia jednostki do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
Bezobsługowy - brak worków do opróżniania
i konieczności czyszczenia filtra
Moc zawsze w 100%, bez utraty wydajności
Samoistne opróżnianie zbiornika z zanieczyszczeń
Maksymalne bezpieczeństwo czystej instalacji
- możliwość przepłukania i dezynfekcji rurociągu
Jednostka z przeznaczeniem do użytku domowego i przemysłowego

Parametry Techniczne    PRO300                       PRO400

•
•
•
•

•
•
•

•

Najważniejsze cechy:

Cena: 7509,00zł netto
              9236,07zł brutto   
Kod: P300EUH;  
Grupa: C

 Jednostka centralna Husky PRO300/PRO400 polecana jest do 
domów o max. powierzchni ok 350m2/1000m2 wraz z instalacją składającą 
się z max. 12/20 punktów ssących. Idealnie nadają się do sprzątania 
suchych jak i mokrych powierzchni np. w kuchni, restauracji, biurze, myjni 
samochodowej, hotelu ściągania wody wokół basenów itp. Urządzenia 
te doskonale sprawdzają się przy czyszczeniu płytek, wykładzin oraz 
dywanów itp. Odkurzacze te wyposażone zostały w automatyczny odpływ 
do kanalizacji oraz przyłącze wody. Dzięki temu urządzenia, po skończonej 
pracy, same pozbywają się zanieczyszczeń oraz czyszczą zbiorniki za 
pomocą strumienia wody. Automatyczny odpływ do kanalizacji oznacza, 
że wewnątrz odkurzaczy wyeliminowane zostały wszelkie worki i filtry, 
dzięki czemu stały się one praktycznie  bezobsługowe. Ma to również 
inne zalety, brak dodatkowych worków i filtrów oznacza również, że moc 
ssąca w całym okresie użytkowania pozostaje na takim samym poziomie. 
Husky PRO300/PRO400 to również maksymalne bezpieczeństwo czystej 
instalacji, ponieważ dzięki opcji wciągania płynów, można przepłukać oraz 
zdezynfekować instalację centralnego odkurzania.

Cena: 9633,00zł netto
             11848,59zł brutto   
Kod: P400EUH;  
Grupa: C

Opis jednostki PRO300/PRO400

Rura wylotowa

Opcja jendostki z dolnym zbiornikiem

Cena: 10441,00zł netto
              12842,43zł brutto   
Kod: P400CBEUH;  
Grupa: C

Wlot zanieczyszczeń

Podłączenie
instalacji wodnej

Odpływ do
kanalizacji

Jednostka z dolnym 
zbiornikiem
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Napięcie 220-240V 220-240V 220-240V

Moc 2576W 2x2576W 2576W

Ilość silników 2 + BOOSTER (opcja) 4 2

Max podciśnienie 406,4mbar 406,4mbar 406,4mbar

Przepływ powietrza 54,2l/s 94,4l/s 54,2l/s

Moc ssąca 2x355 Air Watt 4x355 Air Watt 2x355 Air Watt

Rodzaj filtracji Cyklon z automatycznym 
odpływem do kanalizacji

Cyklon z automatycznym
odpływem do kanalizacji -

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 122,5cm x 38cm x 38cm 122,5cm x 38cm x 38cm -

Waga 30,8kg 42,6kg 7kg

Zalecana max liczba gniazd 20 40 -

Poj. zbiornika 29l 29l -

Rodzaj sprzątania sucho/mokro sucho/mokro -

Gwarancja do 12 lat 
Urządzenie do sprzątania suchych i mokrych powierzchni
Konieczność podłączenia jednostki do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
Bezobsługowy - brak worków do opróżniania i konieczności czyszczenia filtra
Moc zawsze w 100% bez utraty wydajności
Samoistne opróżnianie zbiornika z zanieczyszczeń
Maksymalne bezpieczeństwo czystej instalacji, możliwość przepłukania i 
dezynfekcji rurociągu
Możliwość doposażenia jednostki w dodatkowy silnik, tzw. „Booster”
Jednostka z przeznaczeniem do użytku domowego i przemysłowego

Parametry Techniczne  PRO500         PRO600            BOOSTER

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Husky PRO500, PRO600, BOOSTER
Najważniejsze cechy:

Jednostki centralne PRO500, PRO600, BOOSTER

Zobacz aktualne promocje na stronie www.odkurzaczehusky.pl

Cena: 11447,00zł netto
              14079,81zł brutto   
Kod: P500EUH;  
Grupa: C

Cena: 15819,00zł netto
              19457,37zł brutto   
Kod: P600EUH;  
Grupa: C

 Jednostki centralne Husky PRO500 oraz PRO600 przeznaczone 
są głównie do budynków użyteczności publicznej. Idealnie nadają się do 
sprzątania suchych jak i mokrych powierzchni np. w kuchni, restauracji, biurze, 
myjni samochodowej, hotelu, ściągania wody wokół basenów itp. Maksymalna 
powierzchnia budynku dla jednostki PRO500 wynosi 1000m2, natomiast 
dla jednostki PRO600 2000m2, przy maksymalnej  liczbie gniazd do 20 dla 
PRO500 oraz 40 dla PRO600. Odkurzacze te dodatkowo wyposażyć można 
w dodatkowy silni tzw. „Booster”, dzięki czemu zwiększa się ich siłę ssania. 
Opcja ta jest szczególnie istotna jeśli dla danej inwestycji w późniejszym czasie 
zajdzie konieczność rozbudowy istniejącej instalacji centralnego odkurzania (w 
wyniku np. rozbudowy budynku). Urządzenia te sprawdzają się przy czyszczeniu 
parkietów, paneli, płytek wykładzin oraz dywanów itp.

Opcja jendostki z dolnym zbiornikiem

Cena: 16974,00zł netto
              20878,02zł brutto   
Kod: P600CBEUH;  
Grupa: C

Cena: 12266,00zł netto
              15087,18zł brutto   
Kod: P500CBEUH;  
Grupa: C

Cena: 4464,00zł netto
             5490,72zł brutto   
Kod: BOOSTEREUH;  
Grupa: C

Zestaw do sprzątania na mokro

ACC0351S/ ACC0352S/ ACC0353S / ACC0354S wąż ssący Aqua Home Ø 32mm 
o dł. 7m/9m/12m/15m z przyłączem wody bez włącznika on/off
ACC0383   rura teleskopowa z uchwytem do węża
ACC0382   szczotka do mycia twardych podłóg
ACC0381   ssawka do prania dywanów i wykładzin
PCH189H  ssawka do prania tapicerki
ACC0379   wieszak na wąż

Dł. 7m      kod PAK25SH    grupa C    cena  3085,70 zł netto / 3795,41 zł brutto
Dł. 9m      kod PAK30SH    grupa C    cena  3124,33 zł netto / 3842,93 zł brutto
Dł. 12m    kod PAK40SH    grupa C    cena  3207,43 zł netto / 3945,14 zł brutto
Dł. 15m    kod PAK50SH    grupa C    cena  3265,95 zł netto / 4017,12 zł brutto

•

•
•
•
•
•

W skład zestawu wchodzą:

Cena zestawu do sprzątania:

ACC0349    wąż ssący Aqua Professional Ø 32mm o dł. 10,6m
ACC0383   rura teleskopowa z uchwytem do węża
ACC0382   szczotka do mycia twardych podłóg
ACC0381   ssawka do prania dywanów i wykładzin
PCH189H  ssawka do prania tapicerki
ACC0379   wieszak na wąż

Dł. 10,6m   kod ACC0347HU  grupa C  cena  3701,22zł netto / 4552,50 zł brutto

•
•
•
•
•
•

W skład zestawu wchodzą:

Cena zestawu do sprzątania:

Aqua Home

Aqua Professional

Opis jednostki PRO500/PRO600/BOOSTER
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Marka Centraction

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

  Centraction Basic 3kW to jednostka przemysłowa trójfazowa z 
filtracją cykloniczną przeznaczona do sprzątania dużych domów, 
małych hoteli, pensjonatów, itp. Jednostka przemysłowa wyposażona 
jest w duży filtr poliestrowy. Zanieczyszczenia lądują bezpośrednio 
do zbiornika workowego (rękawa), który po zapełnieniu odcinamy, 
ściągamy, związujemy na dole (w ten sposób powstaje kolejny worek 
na zanieczyszczenia). Odkurzacz przemysłowy ma prostą konstrukcję 
i sterowanie elektroniką. Jednostka jest idealnym rozwiązaniem dla 
systemów odkurzania centralnego do jednoczesnego sprzątania przez 
1 - 2 użytkowników.

Napięcie 400V (3-y fazowa)

Moc 3000W

Max podciśnienie 270mbar

Przepływ powietrza 360 m3/h

Moc ssąca 3000 Air Watt

Rodzaj filtracji Cyklon + filtr poliestrowy

Ilość użytkowników 1-2 (przy zastosowaniu węża 32mm)

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 160cm x 50cm x 40cm

Waga 76kg

Max długość instalacji 80m

Poj. zbiornika 20mb worek (rękaw)

Samoczyszczenie filtra tak

Rodzaj sprzątania sucho

 Zwijak malowany jest proszkowo lub wykonany ze stali nierdzewnej. Zwijaki mogą być 
montowane na suficie, na ścianie lub na ramie urządzeń. Produkt ten wyposażony jest w mikro 
włącznik oraz specjalny zawór zamykający rurociąg, gdy ten nie jest w użytku.

Zwijak z antystatycznym wężem

Zwijak występuje z wężami antystatycznymi o długości:

- 10m średnica 32mm, zwijak malowany proszkowo
- 8m średnica 38mm, zwijak malowany proszkowo
- 6,5m średnica 50mm, zwijak malowany proszkowo
- 10m średnica 32mm, zwijak wykonany ze stali nierdzewnej
- 8m średnica 38mm, zwijak wykonany ze stali nierdzewnej

 Separator przemysłowy stosuje się w komplecie z turbiną ssącą lub odkurzaczem przemysłowym. Separator stworzony jest do cyklonicznego systemu 
filtracji, który na zasadzie siły odśrodkowej odwirowywuje zanieczyszczenia największego typu. Separator można wyposażyć w worek jednorazowy big bag i 
zestawy longopack. Urządzenia można zamocować do ściany lub podłogi za pomocą specjalnych uchwytów.

Separatory przemysłowe

Opis jednostki PRO500/PRO600/BOOSTER

 Szwedzka firma Centraction to światowej klasy lider specjalizujący się w dziedzinie 
odkurzaczy centralnych przeznaczonych dla obiektów komercyjnych oraz przemysłowych. 
Centraction posiada ponad 20-letnie doświadczenie, a produkty tej firmy są dostępne w 25 
krajach na całym świecie.
 Dzięki nawiązanej współpracy, oferta TopVac poszerza się o 53 zupełnie nowe, 
wysokospecjalistyczne modele odkurzaczy. Każda maszyna może być modyfikowana wedle 
życzenia i na potrzeby nawet najbardziej wymagającego Klienta. Oprócz jednostek gamę 
produktów uzupełnia instalacja przemysłowa, gniazda ssące, szufelki automatyczne a także 
szeroki wybór akcesoriów przystosowanych do pracy w ciężkich warunkach. 

Cena: 13450,00zł netto
             16543,50zł brutto   
Kod: 201312001;  
Grupa: C

Cena: 3950,00zł netto
             4858,50zł brutto   
Kod: 9505132;  
Grupa: C

Centraction Basic 3

Zawijak 10m malowany proszkowo,
Ø 32m
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Worek
jednorazowy

Jednostka centralna GREENline

Zobacz aktualne promocje na stronie www.greenline.topvac.pl

- 5 lat gwarancji na wszystkie modele GREENline 
- nowoczesna technologia
- skuteczna i wygodna filtracja 
- niezawodny serwis
- nowoczesny design
- szeroki wybór akcesoriów
- wysokiej jakości materiały instalacyjne Vaculine
- atrakcyjna cena

Wszystkie jednostki do sprzątania na sucho z 
serii GREENline wyposażone są w przyjazną 
użytkownikowi filtrację COMFORT. Na system 
filtracji składa się bardzo dokładny, zmywalny, 
poliestrowy filtr HEPA. Dodatkowo każda 
jednostka centralna posiada dodatkowy 
filtr workowy, chroniący główny filtr oraz 
ułatwiający czyszczenie odkurzacza. Dla 
maksymalnej wygody użytkownika urządzenia 
z serii GREENline wyposażone zostały w worek 
jednorazowy, dzięki któremu czas  obsługi 
odkurzacza skraca się do kilkudziesięciu sekund.
Filtracja COMFORT występuje w modelach: 
GREENline 120/150/250/350.

Wybrane jednostki z serii GREENline 
wyposażone zostały w system regulacji mocy 
ssącej. Odbywa się za pomocą przełącznika 
umieszczonego na rękojeści węża ssącego. 
Dzięki temu moc odkurzacza może zostać 
dostosowana do aktualnych potrzeb 
użytkownika.
Dodatkowo każda jednostka Prestige posiada 
system łagodnego uruchamiania SOFT-START, 
wydłużający żywotność silnika.
W system PRESTIGE wyposażone zostały 
jednostki GREENline 250/350.

Najmocniejsza jednostka GREENline 
wyposażona została w system Prestige Plus. 
System ten poza regulacją mocy ssącej posiada 
również wyświetlacz informujący użytkownika 
o najważniejszych parametrach jednostki 
centralnej. Odkurzacz wskazuje takie parametry 
jak: konieczność wyczyszczenia/wymiany filtra, 
przegrzanie silnika czy potrzeby wykonania 
naprawy/ przeglądu.
W system PRESTIGE PLUS wyposażony został 
model: GREENline 350.

Wersja Comfort Wersja Prestige Wersja Prestige PLUS

Producent zadbał także o wysokiej jakości wykończenia, dlatego jednostki wyposażono w nowe ergonomiczne uchwyty,
które znacznie ułatwiają obsługę jednostki.

Filtr poliestrowy
HEPA oraz 

materiałowy
filtr ochronny

   GREENline     GREENline    GREENline     GREENline    GREENline     GREENline    GREENline     GREENline
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Gwarancja 5 lat
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Parametry Techniczne

•
•
•
•

GREENline 120

Napięcie 230V

Moc 1350W

Silnik/Typ Domel / Thru Flow

Przepływ powietrza 190 m3/h

Moc ssąca 570 Air Watt

Max podciśnienie 3180 mm/H2O

Zalecana max liczba gniazd 4

Max długość instalacji 25 (mb)

Gwarancja 5 lat

Filtracja Comfort

Rodzaj sprzątania sucho

Max  liczba gniazd PH -

Najważniejsze cechy:
Jednostka centralna GREENline 120, 150

Zobacz aktualne promocje na stronie www.greenline.topvac.pl

Pakiet promocyjny GREENLINE 120
z zestawem do sprzątania Standard z 
wężem o dł. 9 m bez włącznika on/off

Pakiet promocyjny GREENLINE 150 z 
zestawem do sprzątania Komfort z wężem o 
dł. 9 m z włącznikiem on/off

Cena: 1435,24zł netto
              1765,35zł brutto   
Kod: GL120;  
Grupa: PRO

Cena: 1588,94zł netto
              1954,40zł brutto   
Kod: GL1201;  
Grupa: PRO

Gwarancja 5 lat
Jednostka współpracuje z systemem HAH: max 2 gniazda, wąż ssący 9,1m
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Parametry Techniczne

•
•
•
•
•

GREENline 150

Napięcie 230V

Moc 1600W

Silnik/Typ Domel / Thru Flow

Przepływ powietrza 219 m3/h

Moc ssąca 550 Air Watt

Max podciśnienie 3600 mm/H2O

Zalecana max liczba gniazd 8

Max długość instalacji 40 (mb)

Gwarancja 5 lat

Filtracja Comfort

Rodzaj sprzątania sucho

Max  liczba gniazd PH 2 x 9m

Najważniejsze cechy:

Cena: 1791,40zł netto
              2203,42zł brutto   
Kod: GL150;  
Grupa: PRO

Cena: 2028,84zł netto
              2495,47zł brutto   
Kod: GL1502;  
Grupa: PRO

Sprawdź cenę promocyjną u swojego Dystrybutora

Pakiet promocyjny jednostka GREENline 150
z zestawem do sprzątania Komfort
w super cenie oraz dodatkowo
przydatny upominek!

KOD: 22600 GRUPA: PRO

   GREENline     GREENline    GREENline     GREENline    GREENline     GREENline    GREENline     GREENline
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Gwarancja 5 lat
Jednostka współpracuje z systemem HAH: max 3 gniazda,
wąż ssący 12,2 m – 15,0 m (12,2 m – 3 gniazda, 15,0 m – 2 gniazda)
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym workiem jednorazowym
Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Gwarancja 5 lat
Jednostka współpracuje z systemem HAH: max 3 gniazda, wąż 
ssący 9,1 m - 12,2 m  (9,1 m – 3 gniazda, 12,2 m – 2 gniazda)
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym workiem jednorazowym
Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Pakiet promocyjny GREENLINE 250 
z zestawem do sprzątania Prestige z 
wężem o dł. 9 m z włącznikiem on/off i 
regulacją mocy ssącej Power Control

Parametry Techniczne

•
•

•
•
•

Napięcie 230V

Moc 1600W

Silnik/Typ Domel / Thru Flow

Przepływ powietrza 224 m3/h

Moc ssąca 618 Air Watt

Max podciśnienie 3300 mm/H2O 

Zalecana max liczba gniazd 10

Max długość instalacji (mb) 45

Gwarancja 5 lat

Filtracja Comfort / Prestige

Rodzaj sprzątania sucho

Max  liczba gniazd PH 2 x 12m

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna GREENline 250, 350

Zobacz aktualne promocje na stronie www.greenline.topvac.pl

Cena: 2215,40zł netto
              2724,94zł brutto   
Kod: GL250;  
Grupa: PRO

Cena: 2541,88zł netto
              3126,51zł brutto   
Kod: GL2503;  
Grupa: PRO

GREENline 250

Cena: 2734,80zł netto
              3363,80zł brutto   
Kod: GL350;  
Grupa: PRO

Cena: 3105,80zł netto
              3820,13zł brutto   
Kod: GL3503;  
Grupa: PRO

GREENline 350

Parametry Techniczne

•
•

•
•
•

Napięcie 230V

Moc 1750W

Silnik/Typ Domel / By-Pass

Przepływ powietrza 221 m3/h

Moc ssąca 640 Air Watt

Max podciśnienie 3450 mm/H2O

Zalecana max liczba gniazd 12

Max długość instalacji (mb) 50

Gwarancja 5 lat

Filtracja Comfort / Prestige Plus

Rodzaj sprzątania sucho

Max  liczba gniazd PH 2 x 15m

Najważniejsze cechy:

Pakiet promocyjny GREENLINE 350 
z zestawem do sprzątania Prestige z 
wężem o dł. 9 m z włącznikiem on/off i 
regulacją mocy ssącej Power Control

I ETAP – Jednostka wyłączona.

II ETAP – Uruchomienie: brud zostaje zassany, a woda zaczyna wypełniać 
zbiornik urządzenia.

III ETAP – Woda osiąga maksymalny poziom. 

IV ETAP – Po zetknięciu wody z elektrodami następuje automatyczne 
odprowadzenie ścieków  do kanalizacji, po opróżnieniu zbiornika odkurzacz  
uruchamia się ponownie.I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Zasada działania:
System sprzątania na mokro
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Parametry Techniczne

•
•
•
•
•
•

GREENline 450
z dolnym zbiornikiem*

Napięcie 230V

Moc 1900W

Silnik/Typ Domel / By-Pass

Przepływ powietrza 210 m3/h

Moc ssąca 633 Air Watt

Max podciśnienie 3800 mm/H2O

Zalecana max liczba gniazd 14

Max długość instalacji (mb) 60

Gwarancja 3 lub 5 lat (serwis)

Filtracja woda + cyklon

Rodzaj sprzątania sucho/mokro

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna GREENline 450

Zobacz aktualne promocje na stronie www.greenline.topvac.pl

Cena: 5289,40zł netto
              6505,96zł brutto   
Kod: GL450;  
Grupa: PRO

Cena: 5681,60zł netto
              6988,37zł brutto   
Kod: GL4502;  
Grupa: PRO

Pakiet promocyjny GREENLINE 450 
z zestawem do sprzątania Komfort z 
wężem o dł. 9 m z włącznikiem on/off

Gwarancja do 5 lat
Urządzenie do sprzątania suchych i mokrych powierzchni
Konieczność podłączenia jednostki do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
Bezobsługowy – brak worków do opróżniania i konieczności czyszczenia filtra
Samoistne opróżnianie zbiornika z zanieczyszczeń
Maksymalne bezpieczeństwo czystej instalacji - możliwość przepłukania i dezynfekcji rurociągu

 Jednostka GREENline 450 idealnie nadaje się do sprzątania zarówno suchych, jak i mokrych powierzchni np.: w kuchni, restauracji, biurze, myjni 
samochodowej itp. Automatyczny odpływ zanieczyszczeń do kanalizacji w jednostce oznacza, że wyeliminowane zostały wszelkie worki oraz filtry, dzięki czemu 
jednostka stała się praktycznie bezobsługowym urządzeniem. Odkurzacz po skończonej pracy sam pozbywa się zanieczyszczeń oraz czyści zbiornik za pomocą 
strumienia wody. Dodatkowo dzięki możliwości płukania i dezynfekcji instalacji uzyskamy pełne bezpieczeństwo użytkowania systemu centralnego odkurzania. 
GREENline 450 posiada dodatkowo system dolnego zbiornika, który w znacznym stopniu ułatwia obsługę i konserwację urządzenia, a zamontowane w nim 
sitko uniemożliwia przedostanie się do kanalizacji cennych rzeczy zassanych podczs sprzątania, lub większych zanieczyszczeń, mogących zablokować odpływ 
odkurzacza. 

Opis jednostki GREENline 450:

W skład zestawu wchodzi:
• wąż ssący bez włącznika on/off  o dł. 9 m
• wieszak na wąż ssący
• rura teleskopowa
• wieszak na rurę teleskopową
• szczotka do tapicerki
• szczotka do podłóg dwuklawiszowa
• ssawka szczelinowa
• szczotka okrągła do mebli
• uchwyt na szczotki

W skład zestawu wchodzi:
• wąż ssący z włącznikiem on/off o dł. 9 m
• wieszak na wąż ssący
• rura teleskopowa
• wieszak na rurę teleskopową
• szczotka do tapicerki
• szczotka do podłóg dwuklawiszowa
• ssawka szczelinowa
• szczotka okrągła do mebli
• uchwyt na szczotki
• szczotka do podłóg gładkich o szer. 30 cm

W skład zestawu wchodzi:
• wąż ssący o dł. 9 m z włącznikiem on/off i 
regulacją mocy ssącej Power Control
• wieszak na wąż ssący
• rura teleskopowa
• szczotka do tapicerki
• szczotka do podłóg dwufunkcyjna
• ssawka szczelinowa
• szczotka okrągła do mebli
• szczotka do podłóg gładkich o szer. 30 cm

Zestaw Standard Zestaw Komfort Zestaw Prestige

Zestawy do sprzątania GREENLINE

kod GL1  grupa B

cena 240,00zł netto / 295,20zł brutto

kod GL2  grupa B

cena 511,00zł netto / 628,53zł brutto

kod GL3  grupa B

cena 594,00zł netto / 730,62zł brutto

* możliwość zamówienia jednostki z tradycyjnym zbiornikiem
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Rękojeść bez nadajnika RF z klipsem

System HAH wąż ukryty w ścianie

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

kod               kolor      cena netto / brutto   grupa

HS5000W biały        512,94zł / 630,92zł  PRO

HS5000A  kremowy 512,94zł / 630,92zł PRO

kod              cena netto / brutto   grupa

HS302145   593,59zł / 730,12zł  PRO

kod              cena netto / brutto       grupa

HS302144EV    1028,97zł / 1265,63zł  PRO

kod              cena netto / brutto   grupa

HSPOIG56   184,37zł / 226,78zł  PRO

Rękojeść z nadajnikiem z klipsem
Gniazdo ssące HAH Zestaw - rękojeść z nadajnikiem

i odbiornikiem RF

Oryginalny amerykański system              wąż ukryty w ścianie 

SYSTEM                 WĄŻ UKRYTY W  ŚCIANIE uwalnia nas od noszenia, rozwijania, a 
po skończonej pracy zwijania i chowania standardowego węża systemu centralnego 
odkurzania. Dzięki specjalnie wykonanej instalacji wąż chowany jest w rurociągu. 
Kiedy chcemy odkurzać wyciągamy odpowiednią ilość węża, blokujemy go żeby 
podczas pracy nie cofnął nam się do instalacji, montujemy rączkę i zaczynamy 
sprzątać. Po skończonej pracy wąż zostaje samoczynnie wciągnięty do instalacji. 

Zestaw montażowy do gniazda 
ssącego HAH instalacja po 

tynkach Łuk HAH 90o Łuk HAH 45o Łuk HAH 22,5o

Adapter do rękojeści

Końcówka do zaczepiania otuliny 
na wężu HAH

Dzieje się to dzięki sile ssącej jednostki centralnej Duovac/Husky/GREENline. W systemie HAH najczęściej stosuje 
się węże o dł. 9m - 18m. Z jednego punktu ssącego możemy obsłużyć nawet do 200m2 powierzchni. Wąż ssący 
standardowo wyposażony jest w materiałowy pokrowiec, dzięki czemu nie musimy się obawiać o uszkodzenie mebli czy 
podłóg. Pokrowiec ten można również w łatwy sposób ściągnąć i wyprać w pralce. W 2016r. do oferty wprowadzono 
nowe gniazdo HAH. Zostało ono zmniejszone dokładnie  o  38%  w  stosunku  do  swojego  poprzednika.  Poza  
zmianą  wymiarów, dokonano  modyfikacji  w  konstrukcji  gniazda.  W  celu  poprawy ergonomii poprawie uległo aż  
7 elementów produktu!

Pokrowiec na wąż HAH Wąż ssący HAH z pokrowcemWąż Speedflex

Drzwiczki kasety Retraflex

Gniazdo ssące 
HAH

Drzwiczki kasety 
Retraflex

14cm

21cm

11cm

16cm

kod           cena netto / brutto  grupa

HS5000R    82,40zł / 101,35zł PRO

kod           cena netto / brutto  grupa

HS500055 203,25zł / 250,00zł PRO

kod           cena netto / brutto  grupa

HS202140  46,39zł / 57,06zł  PRO

kod           cena netto / brutto  grupa

HS202141  33,17zł / 40,80zł  PRO

kod           cena netto / brutto  grupa

HS202142  17,72zł / 21,80zł  PRO

Kaseta do gniazda
ssącego HAH instalacja przed

tynkami

kod              cena netto / brutto   grupa

HS302146   593,59zł / 730,12zł  PRO

Odbiornik RF

dł.         kod                cena netto / brutto   grupa

9,1m   HS402123 442,90zł / 544,77zł    PRO

12,2m HS402124 566,50zł / 696,80zł    PRO

15,2m HS402125 679,80zł / 836,15zł    PRO

18m    HS402126 844,60zł / 1038,86zł  PRO

dł.         kod                cena netto / brutto   grupa

9,1m   HS302103 248,59zł / 305,77zł    PRO

12,2m HS302104 275,47zł / 338,83zł    PRO

15,2m HS302105 312,42zł / 384,28zł    PRO

18m    HS302106 372,89zł / 458,65zł    PRO

dł.         kod                cena netto / brutto   grupa

9,1m   HS302120 475,86zł / 585,31zł    PRO

12,2m HS302121 602,55zł / 741,14zł    PRO

15,2m HS302122 737,38zł / 906,98zł    PRO

18m    HS302123 913,75zł / 1123,91zł  PRO

kod              cena netto / brutto   grupa

HS502119   54,16zł / 64,62zł     PRO

kod              cena netto / brutto   grupa

HS202132   23,69zł / 29,14zł     PRO

kod                cena netto / brutto   grupa    kolor

HS5000RW 175,00zł / 215,25zł    C        biały

HS5000RN 190,00zł / 233,70zł     C        czarny

HS5000RS  350,00zł / 430,50zł     C         stal szczotkowana

HS5000RM 421,00zł / 517,83zł    C         miedź antyczna

kod              cena netto / brutto   grupa

HS2000R  421,00zł / 517,83zł       C

Kaseta gniazda Retraflex



25

W skład zestawu wchodzi:
• rura 2m (wąż 9,1m/6szt, 12,2m/7szt, 15,2m/9szt,  
  18m/10szt)
• złączka do rur  (wąż 9,1m/5szt, 12,2m/6szt, 
  15,2m/8szt, 18m/9szt)
• zestaw motażowy/kaseta do gniazda ssącego HAH
• łuk HAH 90o / 3szt
• łuk HAH 45o/ 1szt
• łuk HAH 22,5o/ 1szt

Zestaw instalacyjny HAH

W skład zestawu wchodzi:
• wąż ssący HAH
   z pokrowcem
• gniazdo ssące HAH białe
• rękojeść bez nadajnika  
   RF z klipsem

Zestaw podłączeniowy HAH

W skład zestawu wchodzi:
• rura 2m (wąż 9,1m/6szt, 12,2m/7szt, 15,2m/9szt, 18m/10szt) 
• zestaw montażowy/kaseta do gniazda ssącego HAH
• łuk HAH 90o / 3szt
• łuk HAH 45o / 1szt
• łuk HAH 22,5o / 1szt
• złączka do rur  (wąż 9,1m/5szt, 12,2m/6szt, 15,2m/8szt, 18m/9szt)
• wąż ssący HAH z pokrowcem
• gniazdo ssące HAH białe
• rękojeść bez nadajnika RF z klipsem
Istnieje możliwość zamiany gniazda na kremowe w cenie.

   Zestaw instalacyjny na jedno gniazdo HAH składa się 
z różnych ilości materiałów pvc w zależności od przyjętej 
długości węża (9,1m/12,2m/15,2m/18m). 
System HAH nie musi być drogi, ponieważ z jednego 
gniazda HAH możemy posprzątać ok. 120m2 powierzch-
ni.
  Koszt I etapu - wykonanie jednego gniazda HAH 
(materiał i robocizna) wynosi około 800,00zł netto.

• Dobór jednostki centralnej jest uzależniony od ilości gniazd ssących oraz długości węża
• Koszty robocizny mogą różnić się od poglądowych
• Jednostki centralne Duovac/Husky/GREENline dedykowane do systemu HAH:
GREENline 150 wąż o dł. 9,1m - 2 gniazda ssące
GREENline 250 wąż o dł. 9,1m - 3 gniazda ssące; wąż o dł. 12,2m - 2 gniazda ssące
GREENline 350 wąż o dł. 12,2m - 3 gniazda ssące; wąż o dł. 15,2 - 2 gniazda ssące
Duovac Asteria wąż o dł. 9,1m - 4 gniazda ssące; wąż o dł. 12,2m - 2 gniazda ssące
Duovac Star wąż o dł. 9,1m - 4 gniazda ssące; wąż o dł. 12,2m - 2 gniazda ssące
Duovac Distinction wąż o dł. 15,2m - 5/6 gniazd ssących; wąż o dł. 18m - 3/4 gniazda ssące

 Montaż systemu HAH węża ukrytego w ścianie możemy podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie rozkładamy orurowanie zgodnie z instrukcją 
montażu systemu HAH. Natomiast w drugim etapie montujemy gniazda ssące, węże, funkcjonalne dodatki oraz odpowiednio dobraną jednostkę centralną
i akcesoria.

System HAH można również zainstalować w domach już zamieszkałych. W tym celu  mamy przygotowane kompletne zestawy Jumbo HAH. 
W zależności od potrzeby wyróżniamy następujące długości węży ssących: 9,1m/12,2m/15,2m/18m.

W skład zestawu wchodzi:
• rura teleskopowa
• wieszak na rurę teleskopową
• ssawka obrotowa dwufunkcyjna
• szczotka do podłóg Super Premium
• szczotka do podłóg gładkich o 
   szer. 30cm
• ssawka szczelinowa
• praktyczna torba na akcesoria

I ETAP Materiały instalacyjne HAH

Zestawy sprzątające i podłączeniowe potrzebne  do skompletowania II etapu.

System HAH wąż ukryty w ścianie

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

Zestaw instalacyjny z puszką
do instalacji po tynkach

Zestaw instalacyjny z kasetą do instalcji
przed tynkami

dł.         kod                cena netto / brutto          grupa

9,1m    HS01            367,31zł / 451,79zł         PRO

12,2m  HS02            383,40zł / 471,58zł         PRO

15,2m  HS03            415,58zł / 511,16zł         PRO

18m     HS04            431,67zł / 530,95zł         PRO

dł.         kod                cena netto / brutto          grupa

9,1m    HS13           488,16zł / 600,44zł         PRO

12,2m  HS14           504,25zł / 620,23zł         PRO

15,2m  HS15           536,43zł / 659,81zł         PRO

18m     HS16           552,52zł / 679,60zł         PRO

II ETAP Akcesoria systemu HAH

Zestaw do sprzątania HAH

kod           cena netto / brutto   grupa

HS500     418,56zł / 514,83zł     B
kod           cena netto / brutto   grupa

HS500H   418,56zł / 514,83zł   B

dł.         kod                cena netto / brutto          grupa

9,1m    HS05            1173,17zł / 1433,00zł    PRO

12,2m  HS06            1299,86zł / 1598,83zł    PRO

15,2m  HS07            1434,69zł / 1764,67zł    PRO

18m     HS08            1611,06zł / 1981,60zł    PRO

I+II ETAP Zestaw Jumbo HAH

Zestaw Jumbo HAH

dł.         kod         cena netto / brutto          grupa

9,1m    HS09      1540,48zł / 1894,79zł    PRO

12,2m  HS10      1683,26zł / 2070,41zł    PRO

15,2m  HS11      1850,27zł / 2275,83zł    PRO

18m     HS12      2042,73zł / 2512,56zł    PRO

dł.         kod         cena netto / brutto          grupa

9,1m    HS17      1661,33zł / 2043,44zł    PRO

12,2m  HS18      1804,11zł / 2219,06zł    PRO

15,2m  HS19      1971,12zł / 2424,48zł    PRO

18m     HS20      2163,58zł / 2661,20zł    PRO

Zestaw Jumbo HAH z puszką do instalacji
po tynkach

Zestaw Jumbo HAH z kasetą do instalacji
przed tynkami

Istnieje możliwość zamiany gniazda na kremowe w 
cenie.

Husky Cyklon wąż o dł. 9,1m - 4 gniazda ssące; wąż o dł. 12,2m - 2 gniazda ssące
Husky Whisper wąż o dł. 12,2m - 4 gniazda ssące; wąż o dł. 15,2m - 2 gniazda ssące
Husky Titan wąż o dł. 15,2m - 5/6 gniazd ssących; wąż o dł. 18m - 3/4 gniazda ssące
Husky PRO100 wąż o dł. 12,2m - 4 gniazda ssące; wąż o dł. 15,2m - 2 gniazda ssące
Husky PRO200 wąż o dł. 15,2m - 5/6 gniazd ssących; wąż o dł. 18m - 3/4 gniazda ssące

Instrukcja montażu systemu HAH oraz instruktarz video do pobrania na stronie www.duovac.pl i www.odkurzaczehusky.pl
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Dł. 3m pozwala na zachowanie komfortu sprzątania wężem z 
włącznikiem on/off, w przeciwieństwie do zwykłych przedłużek.

kod                    cena netto / brutto              grupa

BIP30GL          408,00zł / 501,84zł               B

Przedłużenie do węża

Wąż ssący Ergo Swivel

Wąż z 2 - letnią gwarancją, bez włącznika on/off do rury teleskopo-
wej bez klipsa, występuje w długości: 9m/15m.

Wąż ssący Standard 

Rozciągliwy wąż ssący

Wąż z 2 - letnią gwarancją, elastyczny z włącznikiem
on/off do rury teleskopowej bez klipsa, wąż wyposażony w 
obrotowy uchwyt i wtyczkę do gniazda co zapobiega skręceniu się 
węża, występuje w długości: 7m/9m.

2 lata gwarancji, idealny do szybkiego usuwania drobnych 
zanieczyszczeń, o dł. 2,4m z możliwością rozciągnięcia do 8m.

2 lata gwarancji, daje możliwość stworzenia węża o dowolnej długo-
ści bez włącznika on/off do rury teleskopowej bez klipsa.  Cena za 
metr bieżący. Maksymalna długość węża 21m.

Wąż ssący o dowolnej długości 

Chromowany uchwyt do węża bez włącznika on/
off, z regulacją powietrza zasysanego.

Chromowany uchwyt do węża

Wąż z 5 - letnią gwarancją, lekki, trwały z ergonomicznym uchwy-
tem z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem, występuje 
w długości: 2,4m/7,6m/9,1m/10,6m.

Wąż ssący Superior Duovac

- mechaniczna regulacja siły ssania 
- system 2 obrotowych końcówek (360o)

Wąż ssący Ergo Swivel z włącznikiem on/off
o dł. 9 m

- elektroniczna regulacja siły ssania 
- system 2 obrotowych końcówek (360o)

Wąż ssący Ergo Power Control z włącznikiem
on/off o dł. 9 m do jednostek GREENline 250, 350

Węże ssące

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

dł.         kod                cena netto / brutto          grupa

2,4m    BIP08DV      274,38zł / 337,49zł            B

7,6m    BIP25DV      529,07zł / 650,76zł            B

9,1m    BIP30DV      554,78zł / 682,38zł            B

10,6m  BIP35DV      597,08zł / 734,41zł            B

dł.         kod                cena netto / brutto          grupa

2,4m    BIP08HU      274,38zł / 337,49zł            B

7,6m    BIP25HU      529,07zł / 650,76zł            B

9,1m    BIP30HU      554,78zł / 682,38zł            B

10,6m  BIP35HU      597,08zł / 734,41zł            B

dł.         kod                cena netto / brutto          grupa

7,6m    BIP25PBL     386,10zł / 474,90zł           B

9,1m    BIP30PBL     434,70zł / 534,68zł           B

10,6m  BIP35PBL     529,38zł / 651,14zł           B

12,2m  BIP40PBL     620,16zł / 762,80zł           B

13,7m  BIP45PBL     657,90zł / 809,22zł           B

30,5m  BIP99PBL     1198,50zł / 1474,16zł       B

Wąż z 5 - letnią gwarancją, lekki, trwały z ergonomicznym uchwy-
tem z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem, występuje 
w długości: 2,4m/7,6m/9,1m/10,6m.

Wąż ssący Superior Husky Wąż ssący Basic
Wąż z 2 - letnią gwarancją, lekki, wytrzymały i niezawodny z 
włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem, występuje w 
długości: 7,6m/9,1m/10,6m/12,2m/13,7m.

kod                    cena netto / brutto              grupa

BIP30PC         487,60zł / 599,75zł               B

kod                    cena netto / brutto              grupa

BIP12EXT        215,22zł / 264,72zł              B

kod                    cena netto / brutto              grupa

MAG2             17,41zł / 21,41zł                    B

dł.         kod                   cena netto / brutto          grupa

9m       BOG30           168,30zł / 207,01zł            B

15m     BOG500001   228,48zł / 281,03zł           B

dł.         kod                cena netto / brutto          grupa

7m       BIP25GS     386,10zł / 474,90zł            B

9m       BIP30GS     434,70zł / 534,68zł            B

Występuje w dlugości 9m, 12m.
Pokrowiec wyciągany na wąż Pokrowiec na wąż z zamkiem błyskawicznym. Zabezpiecza przed 

zarysowaniem podłóg, mebli oraz ochrania krawędzie ścian przed 
obtarciem.

Pokrowiec na wąż 9,1m/10,6m/12,1m

kod                    cena netto / brutto              grupa

BIP08SH          181,56zł / 223,32zł              B

dł.         kod                   cena netto / brutto          grupa

9m       ACCSTD30     73,00zł / 89,79zł                B

12m     ACCSTD40     88,00zł / 108,24zł              B

dł.         kod                   cena netto / brutto          grupa

9,1m    ACCCB30       123,56zł / 151,98zł           B

10,6m  ACCCB35       143,46zł / 176,46zł           B

12,1m  ACCCB40       213,96zł / 263,17zł           B

Rura z możliwością wydłużenia do 1m. Zastosowanie do węży bez klipsa.
Rura teleskopowa 

Rura przeznaczona do węża bez klipsa.
Rura teleskopowa aluminiowa

Rura z możliwością wydłużenia do 1m. Zastosowanie do węży z 
klipsem.  Gumowa obejma uszczelnia połączenie rury teleskopowej 
z uchwytem węża. Dzięki temu wyeliminowano spadek podciśnienia 
oraz zapewniono cichą pracę.

Rura teleskopowa z klipsem

kod                    cena netto / brutto              grupa

ACC1024        98,69zł / 121,39zł                 B

kod                    cena netto / brutto              grupa

ACC10SH        54,73zł / 67,32zł                   B

kod                    cena netto / brutto              grupa

182836           54,73zł / 67,32zł                   B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC01       13,76zł / 16,92zł         B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC79BK   12,03zł / 14,80zł        B

ACC79GY   12,03zł / 14,80zł        B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC03SH   22,44zł / 27,60zł        B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC05SH   32,64zł / 40,15zł        B

Wraz z torbą na akcesoria wpływa na utrzymanie 
porządku w miejscu przechowywania całego asor-
tymentu do sprzątania. 

Wieszak na rurę teleskopową

Wąż ssący nawijany jest na uchwyt dzięki czemu nie 
zajmuje dużo miejsca.

Wieszak na wąż ssący
Wtyczka obrotowa do gniazda 

ssącego z chromowaną końcówką
Po włożeniu do gniazda ssącego uruchamia jednost-
kę centralną. Dodatkowo zapobiega skręcaniu się 
węża ssącego. 

CEnA PrOMOCYjnA 

dla dł. 7,6m i 9,1m

CEnA
PrOMOCYjnA



27

System bezprzewodowy BW

Wąż ssący Superior BW Odbiornik  BW Repeter wzmacniacz sygnału
Nadajnik BW do szufelki

automatycznej

 System Wally Flex to kompaktowy, elegancki, a zarazem prosty w użyciu 
wąż. Niewielka kasetka, montowana na ścianie, zintegrowana jest z wężem ssącym, 
który podczas sprzątania rozciąga się do ok 4m. Wally Flex jest zawsze pod ręką w 
miejscach, w których jest najbardziej przydatny np.: w kuchni, łazience, garderobie. 
Dzięki temu w szybki i wygodny sposób posprzątasz powstałe zanieczyszczenia.  
Wally Flex wyposażony jest w podręczny zestaw ssawek.

                          to urządzenie, które w łatwy sposób dzięki kompaktowej konstrukcji, 
zainstalować można np.: w kuchennej szafce. Raz zainstalowany VROOM jest zawsze 
w zasięgu ręki użytkownika. Urządzenie to przeznaczone jest do codziennego 
użytku, aby w łatwy i szybki sposób pozbyć się powstałych zanieczyszczeń. VROOM 
automatycznie wyłącza się po schowaniu go z powrotem do kasetki. VROOM 
dostępny jest z wężem o długości 5,5m i 7,4m. Urządzenie wyposażone jest w 
podręczny zestaw ssawek.

Zestaw Fast Cleaning to 9-częściowy zestaw do szybkiego sprzątania, który 
idealnie sprawdza się w pomieszczeniach takich jak kuchnia, wiatrołap, garaż 
czy pomieszczenie gospodarcze. Ponieważ zestaw ten zawsze znajduje się pod 
ręką, w łatwy i szybki sposób możemy 
zebrać okruchy, włosy, piasek i inne 
tego typu zanieczyszczenia.

W skład zestawu Fast Cleaning wchodzi:
• rozciągliwy wąż ssący dł. 2,4m-8m
• aluminiowa rura teleskopowa
• wieszak na wąż
• uchwyt do rury teleskopowej
• uchwyt na szczotki
• obrotowa szczotka do podłóg drewnianych
• szczotka okrągła
• szczotka do tapicerki
• długa ssawka do szczelin.

Funkcjonalne dodatki

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

System  bezprzewodowy gwarantuje nam sprawne działanie odkurzacza bez konieczności rozkładania przewodów w trakcie montażu instalacji. Specjalny odbiornik 
BW współpracuje ze  wszystkimi jednostkami centralnymi. Jeśli sygnał z odbiornika nie jest wystarczający można wykorzystać wzmacniacz sygnału. Dzięki nadajnikowi 
BW możliwe jest również podłączenie szufelki automatycznej. System idealnie sprawdza się także przy różnego rodzaju uszkodzeniach przewodów sterujących.

kod                    cena netto / brutto grupa

KITELEREPEU 355,98zł / 437,86zł    C

kod                 cena netto / brutto   grupa

ELERBWEU  457,78zł / 563,07zł   C

dł        kod       cena netto / brutto  grupa

9,1zł   BIP30WIFI 734,40zł / 903,31zł C

10,6zł BIP35WIFI 780,30zł / 959,77zł C

kod                    cena netto / brutto grupa

KITACCVP02   366,79zł / 451,15zł   C

Skorzystaj z promocyjnej ceny węża Basic i stwórz swój wymarzony zestaw do sprzątania, szeroka gama szczotek
i ssawek do wyboru na stronie 28

dł                          kod                           cena netto / brutto                      grupa

5,5m                   VR0921518          782,80zł / 962,84zł                       C

7,4m                   VR0922024          987,77zł  / 1214,96zł                    C

kod                                cena netto / brutto                   grupa                       kolor

WALLY01WH          247,20zł / 304,06zł                       C                       biały

WALLY01BK            247,20zł / 304,06zł                       C                       czarny

kod                cena netto / brutto      grupa                

PAK20SH     320,04zł / 393,65zł       B                      

Zestawy do sprzątania Standard/Garażowy
W skład zestawu wchodzi:
• BOG30 / BOG500001 wąż ssący 
Standard o dł. 9m/15m bez włącznika on/
off do rury telesowej bez klipsa
• ACC67BK    rura dwuczęściowa
• ACC101BK  szczotka do tapicerki ze   
                       zdejmowanym włosiem
• ACC17BBK  szczotka okragła
• ACC31BK    szczotka do podlóg gładkich 
                       z włosiem końskim
• ACC01         wieszak na wąż ssący

dł                          kod                           cena netto / brutto                      grupa

9m                     PAKLV2030            306,94zł / 377,54zł                      B

15m                   PAKLV2050            368,74zł / 453,55zł                      B

Separator TOP-18
Przeznaczony do usuwania popiołu, a także 
gipsu i innych materiałów. W skład separatora 
wchodzi: filtr HEPA, filtr materiałowy, stalowy 
zbiornik oraz wąż z końcówką o łącznej 
długości 120cm.

kod                cena netto / brutto      grupa                

TOP18SH     216,30zł / 266,05zł       C                      

Kulki do czyszczenia instalacji to gumowe 
kuleczki, które swoim ruchem powodują 
udrożnienie pozostałych w instalacji 
zanieczyszczeń. Urządzenie nadaje się 
do wielokrotnego użytku. Przy każdym 
czyszczeniu instalacji zaleca się przepuścić 
całą serię kulek z każdego gniazda ssącego.

kod                cena netto / brutto      grupa                

ACC22SH    66,16zł / 81,38zł           B                      

Kulki do czyszczenia instalacji
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Szczotka do podłóg drewnianych 
De Lux

Szczotka do podłóg drewnianych o szerokości 25cm. 
Szczotka przeznaczona do podłóg wrażliwych na 
uszkodzenia. Kołnierz szczotki wykonany z włosia 
końskiego, dodatkowo przedni rząd włosia odpo-
wiednio wycięty aby zapewnić zbieranie kurzu na 
całej szerokości szczotki.

Turbo szczotka posiada wałek ze specjalnymi 
szczotkami. Wałek obraca się i skutecznie usuwa 
takie zabrudzenia jak np. sierść zwierząt domowych.

Profesjonalna obrotowa  turbo szczotka do dywa-
nów i wykładzin. Bardzo duża siła ssania dzięki tur-
binie radialnej.

do dywanów i wykładzin o szer. 27cm. Szczotka po-
siada turbinę osiową napędzaną przez przepływają-
ce powietrze. Idealna do codziennego użytku. do dywanów i wykładzin o szer. 21,5cm

W skład zestawu wchodzi: szczotka z odpowiednio 
wyciętym włosiem aby zapewnić zbieranie kurzu na 
całej szerokości szczotki, długa ssawka do szczelin, 
ssawka do tapicerki, ssawka owalna z włosiem. 

Zestaw 4 szczotek

Szczotka do tapicerki ze zdejmowanym włosiem.
Szczotka do tapicerki 

Ssawka do dużych śmieci 
Ssawka o szerokości 14cm. Zbiera większe 
zanieczyszczenia.

Szczotka do mebli w kształcie pędzla z delikatnym 
włosiem.

Szczotka okrągła

Szczotka do zbierania sierści
zwierząt 

Szczotka o szerokości 26cm z wysuwanym włosiem 
przeznaczona do czyszczenia podłóg gładkich i dy-
wanów.

Szczotka do podłóg dwuklawiszowa

Szczotka o szerokości 19cm dokładnie zbiera sierść 
zwierząt.

Wąska ssawka umożliwia dotarcie do trudno do-
stępnych miejsc.

Ssawka szczelinowa długość 23cm Ssawka szczelinowa długa
Ssawka o dł. 34,5cm przeznaczona do sprzątania 
trudno dostępnych miejsc. Ssawka posiada 2 otwo-
ry, które zapobiegają przywieraniu ssawki do sprzą-
tanej powierzchni. 

Przydatne akcesoria

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC24GY   78,28zł / 96,28zł         B

Turbo szczotka

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC1008G 41,20zł / 50,68zł        B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC06SH  29,87zł / 36,74zł          B

kod               cena netto / brutto   grupa

ACC901SH 82,07zł / 100,95zł          B

kod              cena netto / brutto   grupa

GL1007      63,20zł / 77,74zł         B

Turbo szczotka

Turbo Cat
Turbo szczotka do dywanów

i wykładzin 28cm

kod              cena netto / brutto   grupa

BTO10       808,55zł / 994,52zł      B

kod              cena netto / brutto   grupa

GL50          63,60zł / 78,23zł          B

kod              cena netto / brutto   grupa

BTO05BK   374,32zł / 460,41zł     B

kod              cena netto / brutto   grupa

GL20          79,50zł / 97,79zł        B

kod                cena netto / brutto   grupa

ACC17AGY  78,71zł / 96,81zł         B

szer.    kod    cena netto / brutto   grupa

30cm  GL31 34,00zł / 41,82zł         B

36cm  GL33 39,00zł / 47,97zł         B

kod              cena netto / brutto   grupa

GL17          37,10zł / 45,63zł         B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC101G  92,19zł / 113,39zł       B

z włosiem końskim o szer. 30cm, 36cm
Szczotka do podłóg gładkich

do podłóg drewnianych i paneli. Dodatkowo szczot-
ka wyposażona jest w mechanizm obrotowy uła-
twiający dotarcie w trudno dostępne miejsca.

Szczotka obrotowa

z wysuwanym włosiem. Składa się ona z rolek pod-
pierających i chromowanej poślizgowej powierzchni 
spodniej, 2 listw do zbierania włosów oraz listwy do 
szczotkowania. GUMOWY FRONT

Ssawka do podłóg De Lux
Szczotka z nakładką, która przeznaczona jest do 
czyszczenia gładkich płytek, paneli oraz parkietów 
z drobnych zanieczyszczeń. 

Szczotka Mop

POLECAMY

Szczotka do odzieży z miękkim włosem ułożonym 
w dwóch rzędach.

Szczotka do odzieży

kolor   kod    cena netto / brutto    grupa

czarny  ACC17BBK 22,66zł / 27,87zł   B

szary    ACC17BGY 22,66zł / 27,87zł   B

kolor   kod    cena netto / brutto    grupa

czarny  ACC17DBK 18,84zł / 23,17zł   B

szary    ACC17DGY 18,84zł / 23,17zł   B

kolor   kod    cena netto / brutto    grupa

czarna  ACC17CBK 7,62zł / 9,37zł       B

szary    ACC17CGY 7,62zł / 9,37zł       B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC45G    11,54zł / 14,19zł          B

z dwóch stron wykończona włosiem. Przeznaczona 
do czyszczenia mebli tapicerowanych i drewnianych, 
telewizorów i delikatnych powierzchni.

Ssawka obrotowa 2 funkcyjna

do mebli, z delikatnym włosiem
Szczotka okrągła

kod              cena netto / brutto   grupa

GL60          37,10zł / 45,63zł        B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC101BK 16,69zł / 20,53zł        B

kod              cena netto / brutto   grupa

GL18          11,30zł / 13,90zł         B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC34G     37,08zł / 45,61zł        B

Służy do przechowywania akcesoriów do sprzątania.
Torba na szczotki Ssawka wykonana jest z elastycznej gumy, 

dzięki czemu bez problemu dotrzemy do trudno 
dostępnych miejsc.

Ssawka szczelinowa długa ze szczotką

kod              cena netto / brutto   grupa

GL22          14,80zł / 18,20zł        B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC36G     28,84zł / 35,47zł        B

kod              cena netto / brutto   grupa

ACC35G     28,02zł / 34,46zł        B

Ssawka do trudno dostępnych miejsc. Dzięki 
elastycznej ssawce z łatwością posprzątać można 
przestrzeń za grzejnikami, pod meblami itp. Ssawka 
o dł. 61cm.

Ssawka do trudno dostępnych miejsc

Płaska lanca ssąca o długości 90cm. Ssawka idealnie 
nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc 
np.; przestrzeni między meblami, szafami.

Płaska lanca ssąca

Istnieje możliwość zakupu wkładu do szczotki mop.
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 Jednostki centralne Duovac/Husky to przede wszystkim wygoda użytkowania 
połączona z prostą obsługą. Każdy model Duovac/Husky wyposażono w filtr  DuoFib Velcro, który 
wystarczy naciągnąć na metalowy stelaż przy pomocy praktycznych gumek, znacznie ułatwiających 
użytkownikowi czyszczenie odkurzacza oraz montaż i demontaż filtra. W filtrze zastosowano nową 
generację antybakteryjną SILPURE z jonami srebra. Rozwiązanie to w znacznym stopniu hamuje 
rozwój bakterii w tkaninie filtra i zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Filtr DuoFib można wyprać 
np.: w pralce lub pod bieżącą wodą. W jednostkach centralnych Duovac/Husky istnieje dodatkowa 
możliwość stosowania worków jednorazowych o dużej pojemności, które po napełnieniu 
wymieniamy na nowy bez kontaktu z kurzem.

Wielowarstwowy antyalergiczny 
worek jednorazowy

Wielowarstwowy antyalergiczny 
worek jednorazowy

Tłumik hałasu

Filtr stosowany do modeli Husky: Flex, Hurricane. 
Duovac Sensa. 

Stosowany do jednostek Husky Flex. 1 sztuka o 
pojemności 15l wystarcza na około 4-5 miesięcy.

Stosowany do jednostek Husky: Cyklon2, Whisper2, 
PRO100

Komplet filtrów do separatora TOP-18

Wielowarstwowy antyalergiczny 
worek jednorazowy

Wielowarstwowy antyalergiczny 
worek jednorazowy

Stosowany do jednostek Q Air Cyklon, Aircyklon. 
Komplet 3szt. o pojemności 22l.

Filtr DuoFib Velcro
Filtr stosowany do modeli Husky: Cyklon2, Whisper2, 
Titan. Duovac Distinction. Filtr stosowany do modeli Duovac Signature 200. Filtr stosowany do modeli Duovac: Star, Asteria. 

Filtr HEPA Husky/Duovac

Filtr ten można zastosować we wszystkich mo-
delach odkurzaczy Duovac/Husky, gdy nie ma 
możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na 
zewnątrz budynku. Wyłapuje on 99,97% zanie-
czyszczeń większych od 0,3 mikrona. Producent nie 
daje gwarancji przy zastosowaniu filtra do jednostek 
innych producentów (zwłaszcza wykorzystujących 
filtrację tzw. „prawdziwy cyklon”, gdzie część zanie-
czyszczeń wyrzucana jest na zewnątrz urządzenia). 
Stosując filtr wylotu powietrza HEPA Twój odku-
rzacz będzie pracował ciszej o około 2 dB.

Workowy filtr wylotu powietrza 21cm x 53cm
Materiałowy worek jednorazowy

140mm x 130mm
Filtr poliestrowy HEPA

na filtr FIL140GL
Materiałowy filtr ochronny

Materiały eksploatacyjne

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

kod              cena netto / brutto   grupa

FIL198G     14,84zł / 18,25zł         B

kod              cena netto / brutto   grupa

FIL02GL      14,84zł / 18,25zł        B

kod              cena netto / brutto   grupa

FIL140GL   140,00zł / 172,20zł     B

kod              cena netto / brutto   grupa

FIL30GL     13,25zł / 16,30zł         B

Materiały eksploatacyjne do jednostek 

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre189     17,16zł / 21,11zł         B

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre190     124,80zł / 153,50zł    B

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre196     27,90zł / 34,32zł         B

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre186     27,90zł / 34,32zł         B

Materiały eksploatacyjne do jednostek 

Stosowany do jednostek Husky: Hurricane, PRO200, 
Titan. Duovac: Sensa, Star, Asteria, Distinction.

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre204    142,90zł / 175,77zł     B

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre203    127,68zł / 157,05zł     B

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre208    142,90zł / 175,77zł     B

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre201    162,34zł / 199,68zł     B

Filtr DuoFib Velcro Filtr DuoFib Velcro Filtr DuoFib Velcro

Filtr DuoFib Velcro
Filtr stosowany do modeli Husky: PRO100, PRO200. 

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre202    202,80zł / 249,44zł     B

Antybakteryjny filtr ochronny
Montowany na filtrze DuoFib Velcro chroni go przed 
zabrudzeniem. Zastosowanie głównie do Duovac: 
Signature 200, Distinction. Husky: PRO200, Titan. 
Możliwość zastosowania do urządzeń wyposażonych w 
filtr DuoFib Velcro. W komplecie 3szt.

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre041    28,50zł / 35,06zł          B

Elastyczne elementy do podłączenia
jednostki centralnej

Element o dł. 12cm do podłączenia z instalacją. 
Element o dł. 20cm + skręcana obejma do podłączenia 
wyrzutu powietrza. W komplecie wraz z każdą 
jednostką Duovac i Husky.

kod              cena netto / brutto   grupa

PCH312     36,40zł / 44,77zł         B

kod              cena netto / brutto   grupa

Filtre18SH  58,24zł / 71,64zł       PRO

Filtr wylotu HEPA Duovac/Husky

kod                 cena netto / brutto   grupa

Filtre197HU 247,52zł / 304,45zł     B

Filtre197DV  247,52zł / 304,45zł     B

               kod   cena netto / brutto   grupa

prosty    TUY85   42,85zł / 52,71zł      B

okrągły  TUY850 42,85zł / 52,71zł      B

kod              cena netto / brutto   grupa

TUY905    124,00zł / 152,52zł         B

Zawór bezpieczeństwa
Zawór stosowany do jednostki central-
nej, zabezpiecza przed przegrzaniem i 
uszkodzeniem urządzenia.
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kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY31              24,00zł / 29,52zł              INST

Euro-Top Ramka Euro-Top

Deco

Puszka do gniazd Ambiente

Deco Ramka Deco

Puszka unwiersalna
Pasujące serie gniazd ssących: 
Euro-Top, Due Modus, Deco, 
Vega, Top, Quadro, Standard, 
Classic, Longi, Asko, Premier 
Evo

Puszka Deco/Standard z 
przykryciem

Puszka do Wally Flex. Pasujące 
serie gniazd ssących:
Deco, Vega, Top, Standard, 
Classic, Longi, Premier Evo

Puszka do gniazd Euro-Top

Gniazda ssące

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUYTF040101   biały                       42,23zł / 51,94zł      A
TUYTF040102   czarny                    42,23zł / 51,94zł      A 
TUYTF040106   szary                       42,23zł / 51,94zł      A 
TYTF040103     kość słoniowa          42,23zł / 51,94zł       A
TUYTF040107   bordowy                   42,23zł / 51,94zł      A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUYTF040152   stal szczotkowana  95,79zł / 117,82zł     A
TUYTF040154   miedź antyczna     95,79zł / 117,82zł     A 
TUYTF040151   chrom                   95,79zł / 117,82zł     A 
TUYTF040155   złoty                         95,79zł / 117,82zł     A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUYTF030101  biały                   10,30zł / 12,67zł         A
TUYTF030102  czarny                10,30zł / 12,67zł         A 
TUYTF030106  szary                   10,30zł / 12,67zł         A 
TUYTF030103  kość słoniowa       10,30zł / 12,67zł         A
TUYTF030107  bordowy               10,30zł / 12,67zł        A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY301             biały                       33,99zł  / 41,81zł         A
TUY30AM          kremowy               33,99zł  / 41,81zł         A 
TUY30N             czarny                   33,99zł  / 41,81zł         A 

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY701            biały                    10,20zł  / 12,55zł        A
TUY70AM         kremowy             10,20zł  / 12,55zł        A 
TUY70N            czarny                 10,20zł  / 12,55zł        A 

Asko Szklana ramka Asko

Due Modus
kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY04GL     biały                 29,70zł / 36,53zł        A
TUY05GL     kremowy          29,70zł / 36,53zł        A
TUY06GL     czarny              29,70zł / 36,53zł        A 
TUY07GL     brąz                   29,70zł / 36,53zł        A
TUY08GL     szampański       29,70zł / 36,53zł        A
TUY09GL     srebrny             29,70zł / 36,53zł        A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY16V           biały                    56,65zł / 69,68zł       A
TUY15V           kremowy             56,65zł / 69,68zł       A 
TUY14V           szary                   56,65zł / 69,68zł        A 
TUY13V           srebrny                71,07zł / 87,42zł       A
TUY27V           czarny                 71,07zł / 87,42zł       A
TUY40V           grafit                   71,07zł / 87,42zł       A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY19V           biały                    22,15zł / 27,24zł       A
TUY18V           kremowy             22,15zł / 27,24zł       A 
TUY17V           szary                   22,15zł / 27,24zł       A 
TUY20V           srebrny                22,15zł / 27,24zł       A
TUY28V           czarny                 22,15zł / 27,24zł       A Ramka Standard

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY041            biały                   35,08zł / 43,15zł         A
TUY043            kremowy            35,08zł / 43,15zł         A 

TUY091            biały                   11,27zł / 13,86zł         A
TUY093            kremowy            11,27zł / 13,86zł         A 

Standard

kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY08T           12,50zł / 15,38zł              INST

kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY350             77,00zł / 94,71zł             INST

kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY88                9,90zł / 12,18zł              INST

Gniazdo podłogowe Ambiente

Zestaw montażowy do gniazd wodnych
kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY400EU      287,37zł / 353,47zł                  C

kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY343         250,81zł / 308,50zł                 A

Euro-Top metal
kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY214       biały            200,85zł / 247,05zł      A
TUY213       srebrny        200,85zł / 247,05zł      A 
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Ramka Deco

Longi

Gniazdo na kluczyk

Premier Evo Premier Evo

Gniazdo wyrzutowe

Gniazdo wyrzutowe

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUYTF030152  stal szczotkowana 31,93zł / 39,27zł      A
TUYTF030154  miedź antyczna     31,93zł / 39,27zł      A 
TUYTF030151  chrom                   31,93zł / 39,27zł      A 
TUYTF030155  złoty                         31,93zł / 39,27zł      A

Ramka Due Modus

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY10GL     biały                10,80zł / 13,28zł       A
TUY11GL     kremowy         10,80zł / 13,28zł       A 
TUY12GL     czarny             10,80zł / 13,28zł       A 
TUY13GL     brąz                  10,80zł / 13,28zł       A
TUY14GL     szampański       10,80zł / 13,28zł       A
TUY15GL     srebrny             10,80zł / 13,28zł       A

Vega

POLECAMY

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY901WH  biały                    36,47zł / 44,86zł         A
TUY901AM   kremowy             36,47zł / 44,86zł         A 
TUY901GY    srebrny                56,35zł / 69,31zł         A 

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY21V       biały             98,37zł  / 121,00zł         A
TUY22V       kremowy      98,37zł  / 121,00zł         A 
TUY23V       szary             98,37zł  / 121,00zł         A 
TUY24V       srebrny       108,36zł  / 133,28zł         A 

Ramka Classic

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY011            biały                   19,57zł / 24,07zł         A
TUY013            kremowy            19,57zł / 24,07zł         A 

TUY071            biały                     11,85zł / 14,58zł       A
TUY073            kremowy              11,85zł / 14,58zł       A 

Classic Quadro
kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY871       biały              32,96zł / 40,54zł         A
TUY87AM   kremowy       32,96zł / 40,54zł         A 

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY861        biały                36,80zł / 45,26zł        A
TUY86AM    kremowy       36,80zł / 45,26zł        A 

Top metal podłogowe Gniazdo natynkowe Leovac Gniazdo natynkowe z mikro - włącznikiem 

Gniazdo techniczne

kod                typ           cena netto / brutto   grupa

TUY031FM  podłogowe 154,50zł /  190,04zł    A

kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY297             74,68zł / 91,86zł                 A

kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY06HP     122,57zł / 150,76zł                 A

kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY296           26,78zł / 32,94zł                 A

kod                 cena netto / brutto              grupa

TUY52               18,54zł / 22,80zł                  A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY11G       biały               24,72zł /30,41zł        A
TUY17G       kremowy         24,72zł /30,41zł        A 
TUY18G       brązowy         24,72zł /30,41zł         A 
TUY16G       czarny            24,72zł /30,41zł         A 

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY04G biały                    32,96zł / 40,54zł         A
TUY05G kremowy             32,96zł / 40,54zł         A 
TUY06G czarny                 32,96zł / 40,54zł         A 
TUY03G szampański           43,26zł / 53,21zł         A
TUY09G aluminium            43,26zł / 53,21zł        A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY10G antracyt                43,26zł / 53,21zł         A
TUY07G ciemny brąz         43,26zł / 53,21zł         A 
TUY12G złoty                      43,26zł / 53,21zł         A 
TUY13G drewno               55,62zł / 68,41zł         A
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Vacpan Deco

Szufelki automatyczne przeznaczone są do szybkiego usuwania zanieczyszczeń z powierzch-
ni gładkich. W łatwy i szybki sposób przy jednym  naciśnięciu przycisku możemy w mgnieniu 
oka posprzątać zanieczyszczenia. Szufelki automatyczne wystepują w kilku  kolorach i wzorach  
do wyboru.

Vacusweep

Vacpan Leovac

Skrzynka do Leovac

Maskownica Vacpan stal szczotkowana

Podłączenie szufelki automatycznej o dł. 60cm

Gięta rura montażowa

Podłączenie szufelki automatycznej o dł. 75cm

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY103G  biały            115,00zł / 141,45zł       A
TUY104G  kremowy     115,00zł / 141,45zł       A 
TUY105G  czarny         115,00zł / 141,45zł       A 
TUY101G  stal szczot.     189,75zł / 233,39zł       A
TUY102G  miedź ant.     189,75zł / 233,39zł       A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

ACC191       biały          228,85zł / 281,49zł      A
ACC19AM    kremowy  228,85zł / 281,49zł      A 
ACC19N       czarny      228,85zł / 281,49zł      A 
ACC19001  srebrny     253,00zł / 311,19zł      A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY101D     stal szcz.      399,00zł / 490,77zł         A

kod                kolor           cena netto / brutto   grupa

TUY903WH biały          210,00zł / 258,30zł     A
TUY903AM  kremowy   210,00zł / 258,30zł     A 
TUY903BK   czarny       210,00zł / 258,30zł     A 

kod          kolor              cena netto / brutto    grupa

ACC01S   biały                  85,00zł / 104,55zł          A
ACC02S   kremowy          85,00zł / 104,55zł          A 
ACC03S   jasny popiel      95,00zł / 116,85zł          A 
ACC04S   ciemny popiel   95,00zł / 116,85zł          A
ACC05S   jasny brąz         85,00zł / 104,55zł          A
ACC06S   ciemny brąz      85,00zł / 104,55zł          A
ACC07S   czarny               85,00zł / 104,55zł          A 
ACC08S   srebrny             95,00zł / 116,85zł          A 
ACC09G   szampański      99,00zł / 121,77zł          A

kod          kolor              cena netto / brutto    grupa

ACC09S  biały                174,07zł / 214,11zł         A
ACC10S  kremowy         174,07zł / 214,11zł         A 
ACC11S  szampański     220,42zł / 271,12zł         A 
ACC12S  złoty                220,42zł / 271,12zł         A
ACC13S  jasny brąz        174,07zł / 214,11zł         A
ACC14S  ciemny brąz    174,07zł / 214,11zł         A
ACC15S  czarny             174,07zł / 214,11zł         A 
ACC16S  srebrny            220,42zł / 271,12zł         A 
ACC17S   szary               174,07zł / 214,11zł         A

kod                 cena netto / brutto              grupa

MAG2S            41,04zł / 50,48zł               PRO

kod                 cena netto / brutto              grupa

ACC20S           28,84zł / 35,47zł                 B

kod                 cena netto / brutto              grupa

ACC19S           37,50zł / 46,13zł                 A

kod                 cena netto / brutto              grupa

ACC18S           73,13zł / 89,95zł                 A

kod                 cena netto / brutto              grupa

ACC16FP         48,41zł / 59,54zł                 A

Vacpan Led CanSweep
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Rura o dł. 2m

Kolano 90o długie
Kolano 90o długie
jednokielichowe Kolano 90o krótkie Kolano 45o

Kolano 45o 
jednokielichowe Kolano 30o Kolano 38o

Trójnik 2x45o Trójnik 90oT Trójnik 2x90oTrójnik 45o Złączka przesuwnaUchwyt do rury

Klej 250mlKlej 125mlKlej 60ml

Przewód elektryczny
OMY 2x0,75mm

okrągły w podwójnej
izolacji 100m

Przewód elektryczny 
2x0,75mm

z gietą rurą ochronną

Opaska zaciskowa
100szt

Adapter do gniazd
włoskich producentów

(puszka Air)

Trójnik 90o

Zegar do mierzenia
podciśnienia

VACUOMETR

Rura o dł. 3m

Korek do próby
szczelności

Nóż metalowy

Ostrze do noża

Dwuwarstwowa rura 
o dł. 2m z powłoka 

antystatyczną

Adapter do gniazd
włoskich producentów

(puszka Tech)

Puszka uniwersalna Puszka Deco/Standard Puszka Euro-Top Puszka Ambiente

Zachęcamy do zakupu nowej dwuwarstwowej antystatycznej rury insta-
lacyjnej. Ściana rury w przekroju składa się z dwóch warstw PVC - białej 
na zewnątrz i czarnej wewnątrz. Specjalna wewnętrzna warstwa (czarna) 
wykonana jest z PVC o podwyższonych właściwościach antystatycznych 
oraz większej odporności na ścieranie. Rura ta posiada również właściwości 
niskoszumowe. Podwójna ściana zwiększa wytrzymałość rur na uszkodze-
nia mechaniczne podczas prac budowlanych oraz znacznie wydłuża czas 
eksploatacji systemu.

kod: TUY62   grupa INST

cena: 25,00zł netto
cena: 30,75zł brutto

kod: TUY66   grupa INST

cena: 14,40zł netto
cena: 17,71zł brutto

kod: TUY73BK grupa INST

cena: 19,40zł netto
cena: 23,86zł brutto

kod: TUY19   grupa INST

cena: 3,73zł netto
cena: 4,59zł brutto

kod: TUY20   grupa INST

cena: 3,73zł netto
cena: 4,59zł brutto

kod: TUY15 grupa INST

cena: 3,22zł netto
cena: 3,96zł brutto

kod: TUY24   grupa INST

cena: 3,31zł netto
cena: 4,07zł brutto

kod: TUY25   grupa INST

cena: 3,31zł netto
cena: 4,07zł brutto

kod: TUY26 grupa INST

cena: 5,55zł netto
cena: 6,83zł brutto

kod: TUY27 grupa INST

cena: 9,20zł netto
cena: 11,32zł brutto

kod: TUY21   grupa INST

cena: 4,95zł netto
cena: 6,09zł brutto

kod: TUY28   grupa INST

cena: 8,58zł netto
cena: 10,55zł brutto

kod: TUY22 grupa INST

cena: 8,90zł netto
cena: 10,95zł brutto

kod: TUY29   grupa INST

cena: 4,65zł netto
cena: 5,72zł brutto

kod: TUY156 grupa INST

cena: 10,20zł netto
cena: 12,55zł brutto

kod: TUY45 grupa INST

cena: 1,49zł netto
cena: 1,83zł brutto

kod: TUY36 grupa INST

cena: 4,95zł netto
cena: 6,09zł brutto

Złączka do rury Przedłużenie
do gniazda

Złączka nyplowa Redukcja 50/50,8 Rozetka
Pierścień

przedłużającyKorek na rurę
kod: TUY35   grupa INST

cena: 1,69zł netto
cena: 2,08zł brutto

kod: TUY12   grupa INST

cena: 2,77zł netto
cena: 3,41zł brutto

kod: TUY24 grupa INST

cena: 3,59zł netto
cena: 4,42zł brutto

kod: TUY38   grupa INST

cena: 7,50zł netto
cena: 9,23zł brutto

kod: TUY44   grupa INST

cena: 3,10zł netto
cena: 3,81zł brutto

kod: TUY46 grupa INST

cena: 4,22zł netto
cena: 5,19zł brutto

kod: TUY43 grupa INST

cena: 5,25zł netto
cena: 6,46zł brutto

kod: 96011   grupa INST

cena: 11,00zł netto
cena: 13,53zł brutto

kod: 96010   grupa INST

cena: 11,00zł netto
cena: 13,53zł brutto

kod: TUY125 grupa INST

cena: 214,00zł netto
cena: 263,22zł brutto

kod: TUY56R grupa INST

cena: 4,99zł netto
cena: 6,14zł brutto

kod: TUY54   grupa B

cena: 15,37zł netto
cena: 18,91zł brutto

kod: TUY55 grupa B

cena: 21,40zł netto
cena: 26,32zł brutto

kod: TUY60 grupa B

cena: 29,90zł netto
cena: 36,78zł brutto

kod: TUY88   grupa INST

cena: 9,90zł netto
cena: 12,18zł brutto

kod: TUY08T  grupa INST

cena: 12,50zł netto
cena: 15,38zł brutto

kod: TUY31 grupa INST

cena: 24,00zł netto
cena: 29,52zł brutto

kod: TUY350 grupa INST

cena: 77,00zł netto
cena: 94,71zł brutto

kod: TUY03T  grupa INST

cena: 10,50zł netto
cena: 12,92zł brutto

kod: TUY58C grupa INST

cena: 22,00zł netto
cena: 27,06zł brutto

kod: JAUGE grupa B

cena: 374,40zł netto
cena: 460,51zł brutto

kod: TUY65 grupa B

cena: 30,16zł netto
cena: 37,10zł brutto

kod: TUY64 grupa B

cena: 517,92zł  netto
cena: 637,04zł brutto

Kod KIT1 
Kpl. dla 1 g.s.

KIT2 
Kpl. dla 2 g.s.

KIT3 
Kpl. dla 3 g.s.

KIT4 
Kpl. dla 4 g.s.

KIT5 
Kpl. dla 5 g.s.

KIT6 
Kpl. dla 6 g.s.

TUY73BK 4 7 10 13 17 20
TUY19 4 6 9 13 16 19
TUY15 1 2 3 4 5 6
TUY21 2 3 4 6 7 8
TUY24 2 3 4 4 5 6
TUY25 1 1 1 2 2 2
TUY88 1 2 3 4 5 6
TUY35 3 6 9 12 15 18
TUY45 4 7 10 13 17 20
TUY54 1 1 1 0 0 0
TUY55 0 0 0 1 1 1
TUY125 10 20 26 33 46 52
TUY58C 8 14 20 26 34 40
TUY44 2 2 2 2 2 2
Grupa A A A A A A
cena netto 181,23zł 300,53zł 415,00zł 546,32zł 697,10zł 811,57zł
cena brutto 222,91zł 369,65zł 510,45zł 671,97zł 857,43zł 998,23zł *g.s. - gniazdo ssące
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● Gniazda ssące: 2 lata;
● Akcesoria i zestawy sprzątające 2 lata [węże Superior Duovac – 5 lat];
● W przypadku wystawienia dowodu zakupu jednostki centralnej na klienta końcowego będącego podmiotem gospodarczym, gwarancja wynosi do 5 lat.
5. Od marca 2017 roku podstawowy okres gwarancji dla jednostek Husky wynosi:
● Jednostki centralne: 5 lat robocizna; 10 lat na części (z wyjątkiem Husky Hurricane 5 lat gwarancji). Świadczenia w ramach 10-letniej gwarancji zostaną uwzględnione tylko wtedy gdy:
- W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym
- Zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu  na osobę wskazaną na karcie rejestracyjnej
W przypadku nie dopełnienia powyższych warunków na jednostki centralne obowiązuje 5 lat gwarancji (robocizna i części);
● Gniazda ssące: 2 lata;
● Akcesoria i zestawy sprzątające 2 lata [węże Superior Husky - 5 lat];
● W przypadku wystawienia dowodu zakupu jednostki centralnej na klienta końcowego będącego podmiotem gospodarczym, gwarancja wynosi do 5 lat.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 12 lat na jednostki centralne przy spełnieniu następujących warunków:
● W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym;
● Kupujący zobowiązuje się do corocznych płatnych przeglądów urządzenia;
Wydłużona gwarancja  dotyczy modeli: PRO100/200/300/400/500/600/BOOSTER.
6. W przypadku użytkowania odkurzacza w warunkach innych niż domowe np.: firmach, pensjonatach i budynkach użyteczności publicznej itp.
Podstawowy okres gwarancji wynosi:
● Jednostki centralne: 2 lat robocizna i części;
● Gniazda ssące: 1 rok;
● Akcesoria i zestawy sprzątające 1 rok;
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat [dotyczy jednostek PRO AUTOMATIC] na jednostki centralne. Przyznanie wydłużonej gwarancji będzie rozpatrywane indywidualnie biorąc 
pod uwagę przewidzianą powierzchnię do sprzątania, model urządzenia, średnicę rurociągu, rozmieszczenie punktów ssących, rodzaj zanieczyszczeń, przewidzianą częstotliwość sprzątania.
W przypadku pozytywnej decyzji kupujący zobowiązuje się spełnić następujące warunki:
● W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna dołączona do jednostek w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym;
● Kupujący zobowiązuje się do corocznych płatnych przeglądów urządzenia;
7. Wady i uszkodzenia należy zgłaszać niezwłocznie u instalatora Duovac/Husky.
8. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie zasadniczo w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy, w uzasadnionych sytuacjach [brak 
odpowiednich części zamiennych] czas wydłuża się do 21 dni roboczych.
9. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie centralnym w siedzibie generalnego importera TopVac lub u instalatora [sprzedawcy] Duovac/Husky, sposób naprawy ustala gwarant.
10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie [odkurzacz nie może zostać na stałe sklejony z instalacją PVC, do podłączenia z instalacją służy gięta rura dostarczana 
zawsze z urządzeniem] do miejsca naprawy na własny koszt lub skorzystać odpłatnie z firmy instalacyjnej, jeśli gwarancja zostanie uznana urządzenie zostanie naprawione i odesłane 
bezpłatnie.
11. Kupujący podpisując kartę rejestracyjną akceptuje warunki gwarancji i obsługi.
12. Gwarancja nie obejmuje:
● Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w skutek niewłaściwej eksploatacji
i nie przestrzegania instrukcji obsługi.
● Wszelkich uszkodzeń termicznych, mechanicznych w tym też powstałych
w czasie dostawy do i z serwisu.
● Wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii oraz filtrów.
● Uszkodzeń powstałych podczas montażu jednostki oraz gdy urządzenie
podłączone zostanie do nieprawidłowo wykonanej instalacji - za fachowość
i jakość wykonania instalacji ponosi odpowiedzialność firma instalacyjna.
● Uszkodzeń wszystkich elementów systemu centralnego odkurzania powstałych
z przyczyn zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowanie atmosferyczne, zalanie itd.
● Wad wynikłych ze stosowania części nieoryginalnych Duovac/Husky,
nie pochodzących od producenta.
● W sytuacji kiedy jednostka centralna zostanie na stałe sklejona z instalacją PVC
13. W przypadku spraw spornych właściwym jest sąd w Poznaniu.

1. Producent NUERA AIR 1490 Dagenais Blvd. W Laval, QC H7L 5C7 CANADA  zapewnia 
bezawaryjne działanie swoich urządzeń, a firma „TopVac” jako generalny importer w Polsce 
i gwarant zobowiązuje się w ramach gwarancji usunąć bezpłatnie wady powstałe z winy 
producenta.
2. Gwarancja obejmuje tylko te sytuacje, gdy urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z 
zaleceniami producenta, a odkurzacz jest prawidłowo eksploatowany zgodnie z instrukcją 
dołączoną do jednostki centralnej.
3. Odkurzacz centralny może być użytkowany wyłącznie do zbierania kurzu domowego w 
prywatnych mieszkaniach i domach.
4. Okres gwarancji dla jednostek Duovac wynosi:
● Jednostki centralne: 5 lat robocizna; 25 lat LIFETIME WARRANTY na części;
Świadczenia w ramach gwarancji LIFTETIME WARRANTY zostaną uwzględnione tylko wtedy 
gdy: 
- W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna 
w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym.
- Zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu  na osobę wskazaną na karcie rejestracyjnej
W przypadku nie dopełnienia powyższych warunków na jednostki centralne obowiązuje 5 lat 
gwarancji (robocizna i części);
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Współpraca

Zobacz aktualne promocje na stronie www.topvac.pl

Kompletny (działający) system odkurzania centralnego, na który składają się:
- Ekspozytor (wyposażony w instalację PVC, gniazda ssące 4szt., szufelkę 
automatyczną, maskownicę szufelki ze stali szczotkowanej, podłączenia, 
certyfikat) wymiary:
wys. 190cm, szer. 100cm, głęb. 55cm
- jednostka centralna Duovac Sensa/Husky Flex/ GREENline 150 
- Zestaw do sprzątania Superior z wężem o dł. 9,1m dla jednostek Duovac i Husky
- Zestaw do sprzątania  Komfort z wężem o dł. 9m dla jednostki GREENline
Prezenter może zostać wyposażony w dodatkowe akcesoria, takie, jak: system 
Hide A Hose,  VROOM, Wally Flex, które wspomagają sprzedaż. O szczegóły 
prosimy zapytać dział handlowy Duovac, Husky i GREENline

Prezenter z gniazdami ssącymi
i wyrzutowymi (wiszący)

Prezenter składający się z 36 najlepiej sprzedających się 
gniazd ssących i wyrzutowych wymiary: wys. 100cm, 
szer. 85cm, głęb. 12cm

Rollup
Baner stojący, z zaprezentowanymi jednostkami central-
nym Duovac/Husky wymiary: wys. 200cm, szer. 87cm

Baner wiszący

Baner do powieszenia, akcentujący dostępność 
odkurzaczy centralnych Duovac/Husky
wymiary: wys. 100cm, szer. 200cm

Katalogi i ulotki

Katalogi i ulotki dostarczane w zależności od 
zapotrzebowania 

TopVac to importer najwyższej jakości kompletnych systemów 
centralnego odkurzania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w 
zakresie projektowania systemów, ich serwisowania oraz obsługi 
klientów na terenie całego kraju. Nasi współpracownicy posiadają 
dostęp do wszystkich nowości z branży odkurzaczy centralnych, 
pakietu szkoleń marketingowo-produktowych, pełnego wsparcia 
w postaci działu technicznego, biura handlowego i przedstawicieli 
handlowych, a także profesjonalnych materiałów reklamowych. 
W relacjach handlowych stawiamy zawsze na długofalową 
współpracę.

Prezenter z jednostką centralną 

Duovac

kod                         grupa

90101                      B

Husky

kod                 cena netto / brutto              grupa

99803           158,73zł / 195,24zł                B

                              kod           cena netto / brutto      grupa

Duovac + Husky  99700      79,37zł / 97,63zł             B
Duovac                 99600      79,37zł / 97,63zł            B
Husky                    99400      79,37zł / 97,63zł             B

kod         cena netto / brutto              grupa

00106    1200,00zł / 1476,00zł            C

WARUNKI HANDLOWE

Grupa                RABAT

       A
       B
       C
     PRO
     INST

kod                         grupa

90102                      B

GREENline

kod                         grupa

90103                      B

UWAGA!
Firmy, które posiadają działającą 
ekspozycję oraz odbyły szkolenie z 
systemów centralnego odkurzania 
Duovac/Husky, będą umieszczone jako 
Autoryzowani Dystrybutorzy marki na 
stronie internetowej www.topvac.pl




