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PRO SACH
JE BUDOUCNOST NYNÍ
Jsme španělská společnost a více než 25 let vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme
systémy centrálního vysávání. Díky nejmodernějším technologiím SACH je
snadné udržovat obytné domy, kanceláře a obchodní prostory maximálně
čisté a současně vytvářet zdravé životní a pracovní prostředí

FOR SACH
THE FUTURE IS NOW
We are a Spanish company with over 25 years’ experience of designing,
manufacturing and distributing central vacuum systems which make it easy
to keep homes, offices and business premises spotlessly clean whilst at the
same time creating a healthy living or working environment. It is our mission to
provide the most innovative central vacuum solutions to meet the constantly
evolving needs of the central vacuum industry.
facebook.com/sachvac

@sachvac
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sachvac.com
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JAK TO FUNGUJE?
HOW DOES IT WORK?
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OBJEVTE SVĚT CENTRÁLNÍHO VYSÁVÁNÍ. OBJEVTE SACH.
DISCOVER THE WORLD OF CENTRAL VACUUMS. DISCOVER SACH
rychlá a snadná instalace

quick and easy installation

Systém centrálního vysávání se skládá ze sacích ventilů, které jsou dle návrhu
rozmístěné po domě. Ventily jsou pak připojené PVC rozvody k jednotce
centrálního vysávání.
A central vacuum system is comprised of vacuum inlet valves, strategically located
around the home, connected via a PVC ducting network to the central vacuum unit.

péče o čisté a zdravé prostředí taking care of you and yours
Vysávané nečistoty jsou vedeny přes síť potrubí, filtrovány a vyfukovány
mimo budovu. Tím naplňujeme kritéria zdravého obytného či pracovního
prostředí.
Because the vacuumed dust is transported through the pipe network, filtered and
then exhausted outside the home we achieve a high level of cleanliness and air
quality whilst, at the same time, satisfying some of the criteria for healthy buildings.

řešení přizpůsobená vašim potřebám solutions tailored to your needs
Bez ohledu na velikost a dispoziční řešení Vašeho obytného prostoru má pro
Vás SACH vždy perfektní řešení centrálního vysávání.
Whatever the size or specification of your home or business premises SACH has
the perfect central vacuum solution for you.

řešení čištění komerčních prostor

commercial solutions

Systém centrálního vysávání SACH může nabídnout i konkurenční výhodu,
kterou poskytuje podnikům, veřejným organizacím a velkým stavebním
komplexům všech typů, kde jsou hygiena, čistota a doba strávená úklidem
zásadními prioritami.
Discover the benefits which a SACH central vacuum system has to offer and the
definite competitive advantage which it provides to businesses, public organisations
and large-scale building projects of all types, where hygiene, clean air and the time
spent cleaning are fundamental priorities.
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FUNKCE A VÝHODY

FEATURES AND BENEFITS
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POHODLÍ | CONVENIENT

TICHÝ PROVOZ | QUIET

Rychlé a snadné použití. Jednoduše připojte hadici k sacímu
ventilu a jste připraveni vysávat bez velkého úsilí.
It’s quick and easy to use; simply connect the hose to the vacuum
inlet valve and you’re ready to vacuum without having to put much
effort into it.

Vysávání není hlučné, jako u běžných vysavačů. Můžete vysávat
kdykoliv, aniž byste tím rušili ostatní členy rodiny v jejích činnosti
nebo odpočinku.
Because you don’t have the same noise disturbance you get with a
conventional vacuum cleaner, you are able to clean when it suits you
without worrying about disturbing others who might be working or resting.

€

HYGIENA | HYGIENIC
Systém 100% zaručuje, že se během vysávání nečistoty nevrací
zpět do čištěného prostoru. Nečistoty jsou odváděny beze zbytku
mimo vysávaný prostor. Tím zaručí uvnitř budov hygienicky čisté
prostředí a zdravý vzduch.

EKONOMIKA | ECONOMICAL

Systém centrálního vysávání SACH je výkonný a zároveň energeticky
nenáročný. Díky kvalitě systému centrálního vysávání vám bude
sloužit dlouhá léta.
Your central vacuum is more powerful and yet at the same time more
energy efficient than other cleaning systems. With a central vacuum
system your vacuuming needs are taken care of for years to come.

Because it’s the only system which guarantees 100% that no dust
is recirculated within the home during vacuuming a central vacuum
system turns your home into a hygienic living space from which dirty air
is exhausted outside thereby improving the air quality inside.

VÝKON | POWERFUL
Systém centrálního vysávání má o 30% vyšší výkon než většina
běžných vysavačů, proto čistí snadněji a rychleji.
Because a central vacuum system is 30% more powerful than most
conventional vacuum cleaners it cleans more thoroughly in a shorter
time.
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JEDNOTKY CENTRÁLNÍHO
VYSÁVÁNÍ
CENTRAL VACUUM UNITS
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INTEGRA VAC

první zabudovaná jednotka centrálního vysávání pro byty.
the first integrated central vacuum unit for flats
Integravac je nová revoluční jednotka centrálního vysávání od SACHu pro byty a
apartmány. Může být instalovaná buď do kuchyňské linky nebo zabudována ve zdi
technické místnosti.
Integravac is SACH ‘s revolutionary new central vacuum unit for flats and apartments.
It can be installed either underneath or inside a kitchen cabinet or on the wall of a utility
room.

5-ti vrstvý vyměnitelný sáček
na prach
5-ply replaceable dust bag

Kompaktní. Skvělé řešení
pro byty a apartmány.
Compact. Perfect for flats and
apartments.

Tichá při používání. Konstrukce jednotky je z
materiálů pohlcujících hluk při vysávání.
Quiet in use: its design incorporates soundabsorbent materials which stifle the sound of
it in use.

Kompatibilní s veškerým
příslušenstvím a také se zásuvným
systémem ,,hadice ve zdi“.
Compatible with all accessory kits
and also retractable hose systems.

Vybavená odlehčovacím ventilem, který přivádí
vzduch do části filtru v případě možného
zablokování potrubí.
Fitted with a relief valve channelling air to the filter
area in the event of a possible blockage in the pipe
network.

Inovovaná konstrukce motoru.
Stejný výkon, nižší spotřeba energie.
The latest in motor design. The same
performance but with less energy
consumed
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VAC3 digital

vyberte si svůj systém filtrace
choose your preferred filtration option
Nově vyvinutá jednotka centrálního vysávání od společnosti SACH. Silnější výkon, nižší spotřeba
energie. Elegantní řada VAC 3 nabízí tři možnosti filtrace.
Tři možnosti filtrace: HEPA + PRO-TECTA
FILTR, SACO SAMOČISTÍCÍ FILTR A
PRACHOVÝ SÁČEK.
Three filtration options: HEPA + PRO-TECTA
FILTER, SACO SELF-CLEANING FILTER
AND DUST BAG

Přívod vzduchu zleva nebo zprava
poskytuje flexibilitu instalace.
Air inlets to the left and right offering flexibility of
installation

Elektronický displej zobrazí informace o
potřebě údržby.
The electronic display provides real-time
information on maintenance needs

Uhlíkový filtr pro zachycení prachu z
kartáčů motoru, který zabraňuje jeho úniku
z přístroje. Přístupné zvenku pro výměnu.
Carbon filter to capture motor brush dust
preventing it being expelled from the machine.
Accessible from outside for replacement.

Pomocný ventil, přivádějící vzduch do
části filtru jednotky.
Relief valve channelling air to the unit’s filter
area

Vyrobena z materiálů absorbující
zvuk, které potlačují hlučnost při
používání.
Incorporates sound-absorbent materials
which stifle the sound of the vacuum in
use
Kompatibilní s veškerým
příslušenstvím a také se zásuvným
systémem ,,hadice ve zdi“.
Compatible with any accessory kit
and with retractable hose systems
too.
Inovovaná konstrukce motoru. Stejný
výkon, nižší spotřeba energie.
The latest in motor design. The same
performance but with less energy
consumed
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VAC3 dynamic

vyberte si svůj systém filtrace
choose your preferred filtration option

Nově vyvinutá jednotka centrálního vysávání od společnosti SACH. Silnější výkon, nižší spotřeba energie.
Elegantní řada VAC 3 nabízí tři možnosti filtrace.
Tři možnosti filtrace: HEPA + PRO-TECTA
FILTR, SACO SAMOČISTÍCÍ FILTR A
PRACHOVÝ SÁČEK.
Three filtration options: HEPA + PRO-TECTA
FILTER, SACO SELF-CLEANING FILTER
AND DUST BAG

Vyrobena z materiálů absorbující zvuk,
které potlačují hlučnost při používání.
IIncorporates sound-absorbent materials
which stifle the sound of the vacuum in use

Přívod vzduchu zleva nebo zprava poskytuje flexibilitu instalace.
Air inlets to the left and right offering flexibility of
installation

Kompatibilní s veškerým
příslušenstvím a také se zásuvným
systémem ,,hadice ve zdi“.
Compatible with any accessory kit
and with retractable hose systems
too.

Uhlíkový filtr pro zachycení prachu z
kartáčů motoru, který zabraňuje jeho úniku
z přístroje. Přístupné zvenku pro výměnu.
Carbon filter to capture motor brush dust
preventing it being expelled from the machine.
Accessible from outside for replacement.

Inovovaná konstrukce motoru. Stejný
výkon, nižší spotřeba energie.
The latest in motor design. The same
performance but with less energy
consumed

Pomocný ventil přivádějící vzduch do
části filtru jednotky.
Relief valve channelling air to the unit’s filter
area
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VAC digital

inovace a spolehlivost na dosah ruky
innovation and reliability at your fingertips
Jednotky centrálního vysávání využívající nejmodernější technologii. Inovace a efektivita nabízejí
výkon, který splní všechny Vaše požadavky na čištění.
Dvojitý filtrační systém obsahující HEPA filtr
a PRO-TECTA filtr.
Double filtration system comprising a HEPA
filter and a PRO-TECTA filter cartridge

Pomocný ventil přivádějící vzduch do
oblasti filtru jednotky.
Relief valve channelling air to the unit’s filter
area in the event that there is a blockage in
the pipe network

Elektronický displej poskytuje informace
o potřebách údržby.
The electronic display provides real-time
information on maintenance needs

Vyrobena z materiálů absorbující zvuk,
které potlačují hlučnost při používání.

Uhlíkový filtr pro zachycení prachu z
kartáčů motoru, který zabraňuje jeho úniku
z přístroje. Přístupné zvenku pro výměnu.
Carbon filter which captures the dust from
the motor brushes preventing it being
expelled outside the machine

Kompatibilní s veškerým
příslušenstvím a také se zásuvným
systémem ,,hadice ve zdi“.
Compatible with any accessory kit
and with retractable hose systems
too

Incorporates sound-absorbent materials
which stifle the sound of the vacuum in use

12

serie

VAC dynamic

inovace a spolehlivost na dosah ruky
innovation and reliability at your fingertips
Jednotky centrálního vysávání využívající nejmodernější technologii. Inovace a efektivita
nabízejí výkon, který splní všechny Vaše požadavky na čištění.

Double filtration system comprising a HEPA
filter and a PRO-TECTA filter cartridge

Vyrobena z materiálů absorbující zvuk,
které potlačují hlučnost při používání.
Incorporates sound-absorbent materials
which stifle the sound of the vacuum in use

Uhlíkový filtr pro zachycení prachu z
kartáčů motoru, který zabraňuje jeho úniku
z přístroje. Přístupné zvenku pro výměnu.
Carbon filter which captures the dust from
the motor brushes preventing it being
expelled outside the machine

Kompatibilní s veškerým
příslušenstvím a také se zásuvným
systémem ,,hadice ve zdi“.
Compatible with any accessory kit
and with retractable hose systems
too

Dvojitý filtrační systém obsahující HEPA filtr
a PRO-TECTA filtr.

Pomocný ventil přivádějící vzduch do
oblasti filtru jednotky.
Relief valve channelling air to the unit’s filter
area in the event that there is a blockage in
the pipe network
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ECO + ECO mini
jednoduchost a výkon
simplicity and performance

LED displej signalizující, že je systém v
provozu a koš je plný.
LED display indicates system on and bin full

Vyrobena z materiálů absorbující zvuk,
které potlačují hlučnost při používání.
Incorporates sound-absorbent materials
which stifle the sound of the vacuum in use

Zahrnuje čistící sadu ECO.
Includes ECO Cleaning Kit
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ECO 160: Filtrační systém obsahuje
HEPA filtr.
ECO160: Filtration system comprising a HEPA
filter

ECO mini: Filtrační systém obsahuje
antibakteriální filtr a dva disky z vláken.
ECO mini: Filtration system comprising an
anti-bacterial filter and two fibre discs

SYSTÉM ZÁSUVNÉ HADICE
RETRACTABLE HOSE
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ZÁSUVNÁ HADICE
RETRACTABLE HOSE

nezdržujte se odpojováním hadice
forgot having to put the hose away
Perfektní řešení pro rychlý a snadný úklid. Jednoduše vytáhněte hadici ven do požadované délky,
připojte vhodný nástavec a zapněte systém na ventilu ,,hadice ve zdi“.

1

The perfect solution for quick and easy cleaning. Simply pull the hose out to the required length for
cleaning, attach the preferred tool for your cleaning task and switch the system on from the Hide-aHose valve.

KROK ZA KROKEM / STEP BY STEP

1

Otevřete ventil ve zdi a vytáhněte
požadovanou délku hadice pro úklid.
Open the valve in the wall and pull out
the hose length you require for your
vacuuming task

2

Zajistěte hadici posunutím černého
jazýčku na ventilu směrem doprava.
Lock the hose by sliding the black tab
on the valve to the right

3

Nasaďte
rukojeť
a
vybrané
příslušenství.
Connect the hose handle and the tool
you wish to use

4
5

2
Stiskněte spínač na ventilu.
Press the switch on the valve
Zakryjte konec hadice dlaní, začne
automaticky reagovat vtažením zpět
do pouzdra ve zdi.
Cover the end of the hose with your
palm and it will retract automatically
back into its housing

3

4
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sací ventil

,,hadice ve zdi“

hah inlet valve

BÍLÁ
WHITE

STANDARDNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
STANDARD FINISHES

BARVA PODLE RAL ČÍSLA
BY RAL CODE

ZAKÁZKOVÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
CUSTOM FINISHES
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SACÍ VENTILY
INLET VALVES
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elipse, quadra a style sací ventily
elipse, quadra and style inlet valves

tři různé modely dostupné v pěti barevných provedeních
choose from three different models available in five different colours

ELIPSE
ELIPSE
BÍLÁ
WHITE

SLONOVÁ KOST
IVORY
QUADRA
QUADRA

STŘÍBRNÁ
SILVER

ANTRACITOVÁ
ANTHRACITE

STYLE
STYLE

ČERNÁ
BLACK
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sací ventil design
design inlet valve

BÍLÁ
WHITE

LEŠTĚNÁ OCEL
POLISHED STEEL

20

SLONOVÁ KOST
IVORY

STŘÍBRNÁ
SILVER

ČERNÁ
BLACK

sací ventil european
europea inlet valve

SVĚTLE ŠEDÁ
LIGHT GREY

TMAVĚ ŠEDÁ
DARK GREY

BÍLÁ
WHITE

BRONZOVÁ
BRONZE

CÍNOVÁ
PEWTER

STŘÍBRNÁ
SILVER

ANTRACITOVÁ
ANTHRACITE

ČERNÁ
BLACK
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kovový sací ventil european
europea metal inlet valve
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KOVOVÁ BÍLÁ
METAL WHITE

KOVOVÁ SLONOVÁ KOST
METAL IVORY

KOVOVÁ CHAMPAGNE
METAL CHAMPAGNE

KOVOVÁ BRONZOVÁ
METAL BRONZE

KOVOVÁ STŘÍBRNÁ
METAL SILVER

KOVOVÁ NIKLOVÁ
METAL NICKEL

sací ventil bticino
bticino inlet valve

LIVINGLIGHT BÍLÁ
LIVINGLIGHT WHITE

LIVINGLIGHT ČERNÁ
LIVINGLIGHT BLACK

LIVINGLIGHT STŘÍBRNÁ
LIVINGLIGHT SILVER

A XOLUTE STŘÍBRNÁ
AXOLUTE SILVER

A XOLUTE STŘÍBRNÁ
AXOLUTE BLACK
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rámečky pro sací ventily bticino livinglight
bticino livinglight trim plates

LIVINGLIGHT BÍLÁ
LIVINGLIGHT WHITE

PERLOVĚ MODRÁ
PEARL BLUE

SVĚTLE ŠEDÁ KAMENNÁ
LIGHT STONE GREY

LESKLE STŘÍBRNÁ
SHINY SILVER
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ORANŽOVÉ ŽELÉ
JELLY ORANGE

MODRÉ ŽELÉ
JELLY BLUE

TECH TECH
TECH TECH

PERLOVĚ ŠEDÁ
PEARL GREY

rámečky pro sací ventily bticino axolute
bticino axolute trim plates

ELIPSE TITAN
ELLIPSE TITANIUM

ELIPSE ZLATÁ
ELLIPSE GOLD

ELIPSE OCELOVÁ
ELLIPSE STEEL

TITAN
TITANIUM

LEŠTĚNÝ HLINÍK
POLISHED ALUMINIUM

ANTRACITOVÁ
ANTHRACITE
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ELIPSE ANTRACITOVÁ
ELLIPSE ANTHRACITE

SKLENĚNÁ
GLASS

kuchyňská štěrbina
kitchen sweep inlet

BÍLÁ
WHITE

ČERNÁ
BLACK

SVĚTLE ŠEDÁ
LIGHT GREY

STŘÍBRNÁ
SPRAY SILVER
RÁMEČEK Z LEŠTĚNÉ OCELI PRO KUCHYŇSKOU ŠTĚRBINU
SWEEP INLET STAINLESS STEEL TRIM-PLATE

SLONOVÁ KOST
IVORY
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TMAVĚ ŠEDÁ
DARK GREY

LEŠTĚNÁ OCEL
POLISHED STEEL

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚKLID
CLEANING ACCESSORIES
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nástavce
tools

NOVINKA
NEW

GERMN
BLOCKER

GERMN
BLOCKER

KOMBINOVANÝ NÁSTAVEC S PLSTĚNOU PODLOŽKOU
COMBI TOOL WITH FELT PAD

360° OTOČNÝ NÁSTAVEC
360º SWIVEL TOOL

GERMN
BLOCKER

KOMBINOVANÝ NÁSTAVEC S PVC
COMBINATION WITH PVC BASE

GERMN
BLOCKER

GERMN
BLOCKER

NÁSTAVEC NA TVRDÉ PODLAHY
HARD FLOOR TOOL HH
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KOMBINOVANÝ NÁSTAVEC S KOVEM
COMBINATION WITH METAL BASE

GERMN
BLOCKER

NÁSTAVEC NA TVRDÉ PODLAHY S KOLEČKY
HARD FLOOR TOOL WITH WHEELS HH

Produkty s antimikrobiální ochranou
Products with antimicrobial protection

nástavce
tools

GERMN
BLOCKER

GERMN
BLOCKER

NÁSTAVEC NA PRACH
DUST BRUSH HH

NOVINKA
NEW
GERMN
BLOCKER

PLOCHÝ ŠTĚRBINOVÝ NÁSTAVEC
FLAT CREVICE TOOL

KOMBINOVANÝ NÁSTAVEC S KOVEM 36 CM HH
COMBI TOOL WITH METAL BASE HH 36CM

ŠTĚRBINOVÝ NÁSTAVEC
CREVICE TOOL

GERMN
BLOCKER

SAVÝ MOP
ABSORBENT MOP-HEAD TOOL

KOMBINOVANÝ NÁSTAVEC S KOVEM 36 CM PP
COMBI TOOL WITH METAL BASE PP 36CM
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nástavce
tools

GERMN
BLOCKER

NÁSTAVEC NA ČALOUNĚNÍ
UPHOLSTERY TOOL

GERMN
BLOCKER

NÁSTĚNNÝ KARTÁČ
WALL BRUSH

NOVINKA
NEW

SUPER MINI TURBO KARTÁČ
SUPER MINI TURBO BRUSH

TURBO II KARTÁČ NA KOBERCE
TURBO II HEAVY DUTY CARPET TOOL
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MINI TURBO KARTÁČ
MINI TURBO BRUSH

SACH TURBO KARTÁČ
SACH TURBO BRUSH

nástavce pro zvířata
pet tools

KARTÁČ NA ZVÍŘECÍ SRST
PET HAIR BRUSH

SADA PRO ZVÍŘATA
PET KIT

KARTÁČ PEČUJÍCÍ O ZVÍŘECÍ SRST
PET GROOMING BRUSH
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doplňkové nástavce
accessories tools

VÍCEÚČELOVÝ FLEXIBILNÍ NÁSTAVEC
MULTI-PURPOSE FLEXIBLE WAND

PLOCHÁ VÍCEÚČELOVÁ FLEXIBILNÍ TYČ
FLAT MULTI-PURPOSE FLEXIBLE WAND

STANDARDNÍ DRŽÁK NA HADICI
STANDARD HOSE HANGER

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTÁNÍ
VACUUM DRILL ACCESSORY

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA NÁSTAVCE
WAND TOOL HOLDER

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TYČ
WALL WAND HOLDER
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OBAL NA HADICI
HOSE SOCK

OBAL NA HADICI SE ZIPEM
HOSE SOCK WITH ZIP

doplňkové nástavce
accessories tools

NÁSTĚNNÉ SAMONAVÍJECÍ KOLO
WALL-MOUNTED HOSE REEL

VÝFUKOVÝ FILTR + AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR
EXHAUST FILTER + ACTIVE CARBON FILTER

FILTR K RUKOJETI NA TEKUTINY A
DROBNÉ PŘEDMĚTY
HOSE HANDLE FILTER FOR LIQUIDS
AND SOLID OBJECTS

SEPARÁTOR NA TEKUTINY A POPEL
INTERCEPTOR KIT FOR LIQUIDS AND ASH
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hadice
hoses
STANDARDNÍ/FLEXILIGHT (ODLEHČENÁ)
STANDARD / FLEXILIGHT

ODLEHČENÁ HADICE (FLEXILIGHT)
FLEXILIGHT HOSE

STANDARDNÍ HADICE
STANDARD HOSE

NÁSTĚNNÝ NAVIJÁK NA HADICI
WALL-MOUNTED HOSE REEL

ON/OFF
ON/OFF

CHROMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ
CHROME TELESCOPIC WAND

HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ
ALUMINIUM TELESCOPIC WAND

BEZDRÁTOVÁ HADICE
WIRELESS HOSE
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ON/OFF HADICE
ON/OFF HOSE

čistící sady
cleaning kits

SADA FAMILY STANDARD / STANDARD FAMILY KIT
- Hadice standard/ Standard hose
- Hliníková teleskopická tyč / Aluminium telescopic wand
- Nástavec na tvrdé podlahy / Hard floor brush
- Kombinovaný nástavec s plstěnou podložkou / Combination
tool with felt pad
- Nástavec na čalounění/ Upholstery tool
- Nástavec na prach / Dust brush
- Štěrbinový nástavec / Crevice tool
- Standardní držák na hadici / Standard hose hanger
- Nástěnný držák na nástavce / Wand tool holder
- Nástěnný držák na tyč / Wall wand holder
- Taška na nástavce / Tool caddy bag

SADA ACCESS / ACCESS KIT
- Hadice standard / Standard hose
- PVC teleskopická tyč/ PVC telescopic wand
- Kombinovaný nástavec s kovovým ochranným spodkem / Combination tool with
metal protective base hh
- Nástavec na čalounění / Upholstery tool
- Štěrbinový nástavec / Dust brush
- Standardní držák na hadici / Crevice tool
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čistící sady
cleaning kits

SADA FAMILY ON/OFF / ON/OFF FAMILY KIT
- Hadice ON/OFF / ON/OFF hose
- Hliníková teleskopická tyč / Aluminium telescopic wand
- Nástavec na tvrdé podlahy / Hard floor brush
- Kombinovaný nástavec s plstěnou podložkou / 		
Combination tool with felt pad
- Nástavec na čalounění / Upholstery tool
- Nástavec na prach / Dust brush
- Štěrbinový nástavec / Crevice tool
- Standardní držák na hadici / Standard hose hanger
- Nástěnný držák pro nástavce / Wand tool holder
- Nástěnný držák na tyč / Wall wand holder
- Taška na nástavce/ Tool caddy bag

SADA FAMILY ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS FAMILY KIT
- Hadice ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS hose
- Hliníková teleskopická tyč / Aluminium telescopic wand
- Nástavec na tvrdé podlahy / Hard floor brush
- Kombinovaný nástavec s plstěnou podložkou / 		
Combination tool with felt pad
- Nástavec na čalounění / Upholstery tool
- Nástavec na prach / Dust brush
- Štěrbinový nástavec / Crevice tool
- Standardní držák na hadici / Standard hose hanger
- Nástěnný držák pro nástavce / Wand tool holder
- Nástěnný držák na tyč / Wall wand holder
- Taška na nástavce/ Tool caddy bag
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čistící sady
cleaning kits

SADA PRO FLEXILIGHT / FLEXILIGHT PRO KIT
- Flexilight hadice / FLEXILIGHT hose
- Hliníková teleskopická tyč / Aluminium telescopic wand
- Kombinovaný nástavec s kovovým ochranným spodkem /
Combination tool with
metal protective base hh
- 360° otočný nástavec / 360° Swivel Tool
- Štěrbinový nástavec / Crevice tool
- Nástavec na čalounění / Upholstery tool
- Nástavec na prach / Dust brush
- Sací mop / Absorbent mop-head tool
- Super mini turbo kartáč/ Super mini turbo brush
- Nástěnný držák na nástavce / Wand tool holder
-Taška na nástavce / Tool caddy bag

SADA PRO ON/OFF / PRO ON/OFF KIT
- ON/OFF HADICE / ON/OFF hose
- Hliníková teleskopická tyč / Aluminium telescopic wand
- kombinovaný nástavec s kovovým ochranným spodkem/ Combination tool
with metal protective base
- 360° otočný nástavec / 360° Swivel Tool
- Štěrbinový nástavec / Crevice tool
- Nástavec na čalounění/ Upholstery tool
- Nástavec na prach/ Dust brush
- Sací mop / Absorbent mop-head tool
- Super mini turbo kartáč / Super mini turbo brush
- Nástěnný držák na tyč/ Wand tool holder
- Nástěnný držák na nástavce / Wall wand holder
- Nástěnný držák na hadici/ Hose hanger
- Taška na nástavce / Tool caddy bag
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čistící sady
cleaning kits

SADA PRO ON/OFF PLUS / PRO ON/OFF PLUS
- Manguera ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS hose
- Hliníková teleskopická tyč / Aluminium telescopic wand
- kombinovaný nástavec s kovovým ochranným spodkem/
Combination tool with metal protective base
- 360° otočný nástavec / 360° Swivel Tool
- Štěrbinový nástavec / Crevice tool
- Nástavec na čalounění/ Upholstery tool
- Nástavec na prach/ Dust brush
- Sací mop / Absorbent mop-head tool
- Super mini turbo kartáč / Super mini turbo brush
- Nástěnný držák na tyč/ Wand tool holder
- Nástěnný držák na nástavce / Wall wand holder
- Nástěnný držák na hadici/ Hose hanger
- Taška na nástavce / Tool caddy bag

BEZDRÁTOVÁ SADA / WIRELESS KIT
- Bezdrátová hadice / Wireless hose
- Bezdrátový přijímač / Wireless receiver
- Bezdrátový vysílač/ Wireless transmitter

Sady jsou dostupné v Ø32 a Ø35 mm
Kits available in Ø32 and Ø35mm
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