pre život

cyclovac.sk

Zjednodušte si život
Centrálne vysávače Cyclo Vac sa prispôsobia vašim potrebám a životnému štýlu.
Upratovanie sa neuveriteľne zrýchli a zjednoduší. Vyčistite všetko, od suterénu
po podkrovie, pomocou našich vysoko výkonných centrálnych vysávačov
a praktických a ľahko použiteľných nástavcov.
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Revolúcia v upratovaní
má meno RETRAFLEX
Čo je praktickejšie ako hadica
ktorá sa sama skryje?
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DUSTPAN - automatická
kuchynská zásuvka
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Strategicky umiestnená klasická
sacia zásuvka DECO
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WallyFlex: ideálny nástroj
rýchleho upratovania

Ako pracuje
centrálny
vysávač ?
Centárny vysávač je
umiestnený mimo obytný
priestor (technická miestnosť,
garáž, suterén.

Zásuvky systému centrálneho
vysávania sú potrubným
systémom prepojené s
centrálnym vysávačom.

Vytiahnite potrebnú dĺžku
hadice a vysávajte. Po
ukončení upratovania
hadicu automaticky
vtiahne podtlak v
potrubnom systéme.

Jednoduchá inštalácia v novostavbách aj v jestvujúcich domoch.
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Rýchle a jednoduché
upratovanie
Systém skrytej hadice = optimálne
využitie vášho centrálneho vysávača.

Retraflex®, patentované.
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Už nikdy nebudete musieť
skladovať hadicu v skrini
a prenášať ju k zásuvkám.
› Vytiahnite momentálne potrebnú dĺžku
hadice.

› Potiahnutím za čiernu rukoväť zaistite hadicu a
zapnite chod vysávača.

› Ak chcete zastaviť chod vysávača, jednoducho
vytiahnite červený spínač na vypnutie prístroja.

to turn off the unit. Simply push the switch to restart.

› Zatlačením čiernej rukoväte uvolnite hadicu.
› Upchajte hrdlo hadice, podtlak vysávača vtiahne
hadicu do potrubia.

›

Zatvorte dvierka zásuvky, vysávač sa vypne.

Bezdrôtové
diaľkové
ovládanie

›

Diaľkové ovládanie
spustí alebo zastaví
chod vysávača
kedykoľvek to
potrebujete

Pozri si retraflex v akcii na retraflex.com
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Prečo si mám vybrať CycloVac ?
Masívny plášť agregátu
Prémiová kvalita ocele s
kvalitnou povrchovou úpravou

Carbon filter1
Uhlíkový filter zachytáva prach z
opotrebovaných uhlíkov motora.

Maximálne účinný
Odolné motory s kónickými turbínami
pre maximálnu efektivitu sania.

Tichý chod vysávača
Akustická tlmiaca pena znižuje
hlučnosť centrálnej sacej jednotky.

Vhodný pre alergikov
Odsatý vzduch sa do vnútorného
obytného priestoru nevracia.
Odchádza cez filtre mimo dom.
Filtre sú buď typu HEPA (účinnosť
99,5% pri 0,3 m), alebo sú
opatrené antimikrobiálnou
úpravou, ktorá zabraňuje rastu a
množeniu plesní a baktérií.

Výkonný
Sacia sila je maximálna a
konštantná bez ohľadu na
zvolený typ filtrácie.
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Patentované

Nájdi svoj sáčik alebo
filter na cyclovac.sk

Séria High Ef ciency

Séria Hybrid

n
io
rat
Filtr
ation Multiple Filt

Filtračné vrecko

Hybridná filtrácia

Jednoducho pohodlnéifffs

Univerzálne riešenie

Nečistoty zostávajú vo vrecku a okrúhly filter typu
Jednoduchefff
HEPA chráni motor sacej jednotky.

›Všestranné
Použitie sriešenie
vreckom: nečistoty zostávajú vo vrecku,

Výkonný
Konštantná sila napriek množstvu prachu a nečistôt vo
vrecku. Dokonalý výkon a kvalita vzduchu!

Pohodlný
Jednoducho vyberte sáčok a vymente za nový.

samotiažový filter chráni motor sacej jednotky.
› Použitie bez vrecka: nečistoty zostávajú v nádobe,
samotiažový filter filtruje a chráni motor sacej jednotky.

Praktický
Váš vysávač môžete používať s vreckom alebo bez
vrecka, voľba je na Vás.

Hygienický
Používanie vrecúšok sa veľmi odporúča alergikom a
ľuďom trpiacim na respiračné ochorenia.
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DataSync : Technológia regulácie výkonu
S DataSync reguláciou výkonu , si navolíte optimálny stupeň sacej sily
potrebnej pre daný moment vysávania.

DATASYNC
D
ATASYNC

Jednoduchý štart zatlačením tlačidla na rukoväti hadice.
Zvoľte požadovaný výkon :
Stupeň 1 : vysávanie okolo záclon
Stupeň 2 : vysávanie prachu na nábytku
4

Stupeň 3 : vysávanie tvrdých povrchov podláh
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Stupeň 4 : vysávanie kobercov a rohoží

Rozumná voľba
Výber technológie DataSync šetrí Vaše náklady, pretože
Vám umožňuje spotrebovať o 20% menej energie. Výber
úrovne výkonu tiež pomáha predĺžiť životnosť motora.

Hadice prémiovej kvality
A

B

Ergonomická otočná rukoväť mäkkou protišmykovou výstelkou.
Kontrola prietoku vzduchu [A], manuána klapka vzduchu.
Zabudovaný vypínač [B].
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Toto je zariadenie ktoré potrebujete

Zoznámte sa s WALLYm, Vašim novým pomocníkom
Praktická pomocná hadica WallyFlex je výborným nástrojom na rýchle vyčistenie filtra sušičky alebo
napríklad účinného odstránenia vlasov okolo umývadla. Natiahnuteľný až do 7 m Vám umožní dokonca
vysávať nečistoty v aute, garáži a podobne! Pozri Wally v akcii na wally ex.com.

Praktické nástavce
pre rôzne využitie
S našimi vysokokvalitnými nástavcami
vyčistíte Vašu domácnosť od podlahy až po
strop. Pre každú potrebu existuje nástavec.

®

Rôzne prevedenia
zásuviek

Deco Vac

Dustpan

Zásuvky

Kuchynská zásuvka

Elegantné, cenovo dostupné,
zaručene vo vynikajúcej kvalite.
Zásuvky Deco Vac dokonale
ladia s Vašim interiérom.
V širokej škále farieb a
metalických povrchov.
a povrchových úprav.

Táto praktická zásuvka je
nevyhnutnosťou vo Vašej
kuchyni. Stačí zamiesť
omrvinky, špičkou nohy otvoriť
lopatku a nečistoty môžu
zmiznúť!
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Cyclo Vac
centrálne vysávače
vyberte si :
kompaktný
model

›

95

115

215

3033 mm

3033 mm

3450 mm

600 AW

600 AW

650 AW

208.5 CMH

208.5 CMH

217.8 CMH

Hlučnosť

54 dB

54 dB

59 dB

Prevádzkový prúd

6.8 A

6.8 A

7.3 A

Napájacie napätie

240 V

240 V

240 V

Počet motorov

1

1

1

Počet stupňtov turbín motora

1

1

2

GS

GS

H

Technické údaje
Zdvih vody (H 2O)
Aerodynamický výkon
Prietok vzduchu

Modelová séria

Vlastnosti
E Series

(filter sacieho koša)
(filter sacieho koša
& DataSync technology)

DL Series
GS Series

n
io
rat
Filtr
ation Multiple Filt

H Series
HX Series
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(vrecko)
(hybridná ltrácia)
(hybridná ltrácia
& DataSync technology)

Objem vrecka

Objem nádoby

n/a

22-27.8 l

n/a

27.8 l

16 l

n/a

22 l

17.4 l - 23.3 l

✔

22 l

23.3 l

✔

Carbon filter1

✔

Pre správny výber sacej jednotky centrálneho vysávača
CycloVac kontaktujte autorizovaného predajcu. Predajca Vám
rád pomôže s výberom optimálneho modelu vysávača pre Váš
dom.
Zoznam autorizovaných zasúpení nájdete na www.cyclovac.com

Najpopulárnejší
model pre stredné
rodinné domy

Doporučené modely pre domy so
skrytou hadicou RETRAFLEX

›

›

615

E

›

715

2015

7515
In series

In parallel

5842 mm

3480 mm

3490 mm

3998 mm

4318 mm

700 AW

655 AW

695 AW

235.1 CMH

196 CMH

198.9 CMH

246.5 CMH

421.6 CMH

59 dB

65 dB

72 dB

76 dB

74 dB

7,5 A

7.9 A

8.7 A

14 A

240 V

240 V

240 V

240 V

1

1

2

2

2

3

2

2

DL

Antimicrobial
filter

H

HX

HEPA type
filter2

H

HX

Automatic
stop

H

1254 AW

HX

DataSync
technology

HX

Warranty3
parts

Warranty3
labor

10 years†

2 years

10 years*

2 years

✔

10 years†

2 years

✔

10 years†

2 years

10 years*

2 years

Slow start

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
1

3

Patented. Not available on 615 model.

2

Except GS115 model.

See details in store or online. * Or up to 750 hours of use; for domestic use only. Commercial warranty: 500 hours.
†
Warranty for domestic use only. Commercial warranty: 90 days.
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Volím Cyclo Vac pre:
Skúsenosti
viac ako 50 rokov skúseností najväčšieho výrobcu centrálnych
vysávačov v Kanade a rozšírenej siete profesionálov.
Vysoký výkon a spoľahlivosť
centrálne vysávače CycloVac sú preslávené na celom svete pre
svoju odolnosť a výnimočný výkon, ktorý jednoznačne prevyšuje
výkon akéhokoľvek komerčného vysávača.

Dlhoročné záruky pre pokoj Vašej duše

Head Office

Distribution Center

Canada

Western Canada

USA

3, rue Marcel-Ayotte
Blainville (Québec)
J7C 5L7 Canada

101 - 3557, 190th Street
Surrey (BC)
V3Z 0P6 Canada

T 450 434.2233
1 800 361.9553

T 604 514.7005
1 800 665.2500

1164 SE Century Dr. Lee’s
Summit, MO USA 64081
info@cyclovac.com
cyclovac.us

F 450 434.6111
888 232.9485

Eastern Canada

info@cyclovac.com
cyclovac.com

921 Barton Street, unit #1
Stoney Creek (Ontario)
L8E 5P5 Canada
T 289 396.9405
1 877 283.5373

Autorizovaný montážny partner :

Europe
16, rue du Stade 44170
Treffieux, France
T 33(0)2.40.51.44.60
No vert : +33(0).800.800.393
info@cyclovac.eu cyclovac.fr

Slovakia
ASSA alarmy s.r.o.
Chrenovská 13
949 01 Nitra
T +421 37 653 7374
info@cyclovac.sk

TPRODE801 – MR’19 – EN-240V

Ďalej ponúkame doživotnú záruku na kovové telo našich vysávačov, až 10 rokov
na motory a 2 roky na naše príslušenstvo.

