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Katalóg príslušenstva pre centrálne vysávačové systémy.
štandartný nominálny priemer  32 mm
Obj.
číslo

Názov, popis

1.6.2022
Cena €
bez/ s DPH

Sacie hadice
1012

Sacia hadica profi strieborná
Ohybná špirálová sacia hadica vyrobená z etyl-vinilacetátu, nízke straty, vysoká ohybnosť bez zlomenia.
Pre teploty od –30 do + 60°C. Veľmi odolná a ľahká.
Hmotnosť 210 g/m, životnosť >40 000 ohybov

1101
1102

Návlek sacej hadice 7 m
Návlek sacej hadice 10 m

4,50 € + DPH
5,40 € s DPH

42,50€/ 51,- €
55,- €/ 66,- €

Ochranný návlek na saciu hadicu, farba jeansová
bledomodrá, úplet, spolu s adaptérom na montáž a
s koncovkami

Koncovky sacích hadíc
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2011

Koncovka hadice s regulátorom oblá (banán)
bez krúžkov
Klik krúžok
Nakrúcací krúžok
Koncovka hadice s regulátorom Sistem Air
komplet s krúžkami
Koncovka hadice s regulátorom chrom
Koncovka hadice s regulátorom hliník
Koncovka hadice s regulátorom nerez
Koncovka hadice kovová s kĺbom
Pre všetky zásuvky. Pochrómovaná celokovová časť
do zásuvky a plastový otočný kĺb.

2012

Koncovka hadice s kovovým krúžkom
Pre všetky štandardné zásuvky s kontaktami.

Koncovka hadice bez kovového krúžku
2013
2021

Pre zásuvky s mikrospínačom a pre nerezové
príslušenstvo

Koncovka hadice spájacia
Slúži na spojenie s hadicou s koncovkami 2011- 2013
pre predĺženie hadice (vytvorenie dlhšej hadice na
vysávanie miest, kde štandardná hadica nedočiahne.

2031

Sada koncoviek s vypínačom rádiová
Sistem Air Flisy 2

5,50 €/ 6,60€
0,50 €/ 0,60 €
1,50 €/ 1,80 €
16,50 €+ DPH
19,80€ s DPH
10,- €/ 12,- €
10,- €/ 12,- €
8,50 €/ 10,20€
7,- € + DPH
8,40 € s DPH
7,- € + DPH
8,40 € s DPH
6,00 € + DPH
7,20 € s DPH
6,- € + DPH
7,20 € s DPH
115,- € + DPH
138,- € s DPH

Koncovky pre vytvorenie hadice s vypínačom na rúčke.
Oproti štandardným hadiciam s vypínačom sa nepoužíva
hadica s káblom, ale signál sa prenáša rádiovo. Nižšia
hmotnosť kompletnej hadice, nižšia poruchovosť,
hmotnosť, možnosť vyrobenia dĺžky hadice na mieru. Ku
koncovkám treba hadicu 1012 potrebnej dĺžky.

Sacie rúry
3011
3001

Sacia rúra chrom (treba 2 ks), 51,5 cm
Sacia rúra chrom teleskopická

5,- €/ 6,- €
15,- €/ 18,- €

Nastaviteľná dĺžka 600 až 990 mm

3002

Sacia rúra hliník teleskopická čierna
Nast. dĺžka 600 až 990 mm, ľahšia oproti 3001

3012

3022
3023

Sacia rúra nerez (treba 2 ks)

15,- €/ 18,- €
8,- €/ 9,60 €

Použitie spolu s koncovkami hadice 2013 (koncovka
bez kovového krúžku) a 2008 (koncovka s regulátorom
nerez), dĺžka 42 cm
2,- €/ 2,40 €
Sacia rúra plast Vhodné na vysávanie miest
vo výškach, možnosť spojiť viac rúr. 46 cm
Sacia rúra hliník-plast Vhodné na vysávanie 6,25€/ 7,50 €
miest vo výškach, veľmi pevná, možnosť spojiť viac
rúr. 46 cm

Obrázok

Podlahové hubice
4001

Podlahová hubica kombi
Štandartná podlahová hubica s vysúvateľnými
štetinkami, možnosť vysávania kobercov aj hladkých
podláh. Kovový niklovaný spodok, jemné štetinky po
všetkých stranách, zamatové plôšky na ostraňovnie
chlpov. Šírka 27 cm

4011

4013a
4014a
4015

Podlahová hubica kombi s kolieskami
Štandartná podlahová hubica s vysúvateľnými
štetinkami, možnosť vysávania kobercov aj hladkých
podláh. Kovový niklovaný spodok, jemné štetinky po
všetkých stranách, zamatové plôšky na ostraňovnie
chlpov. Plastové kolieska pre ľahší pohyb. Šírka 27 cm
Mikrovláknový nadstavec (popis nižšie)

Mikrovláknová utierka

12,- €+ DPH
14,40€ s DPH

15,- €+ DPH
18,- € s DPH
Nadstavec+
utierka:
9,90 €+ DPH
11,88€ s DPH
Utierka:
4,99 €+ DPH
5,99 € s DPH

Podlahová hubica kombi s kolieskami HE 19,- €+ DPH
22,80€ s DPH

Podlahová hubica s vysúvateľnými štetinkami,
možnosť vysávania kobercov aj hladkých podláh.
Hubice HE (hight efficiency- vysoká efektívnosť) sú
špeciálne konštruované na dosiahnutie najlepšej
efektivity pri najmenšej energetickej spotrebe. 4
mäkké neznačkujúce kolieska pre ľahší pohyb. Verzia
HE 1.1 pre maximálny užívateľský komfort. Šírka 27
cm

4012

Podlahová hubica Quiet Glide
Luxusná podlahová hubica s vysúvateľnými
štetinkami, možnosť vysávania kobercov aj hladkých
podláh. Kvalitný materiál (polypropylén, spodok nerez,
mäkčený gumený materiál koliesok pre ľahší pohyb.
Širší záber hubice 31 cm, dva kĺby v zvislom smere
zabezpečujú správnu polohu na podlahe v každej
situácii. Nižšia hlučnosť vysávania aj pri výkonných
vysávačoch.

Mikrovláknový nadstavec/ utierka
4013/

4014
4021

na vysávanie a preleštenie delikátnych podláh (
dlažba, laminátová podlaha, parkety.) Mikrovláknová
utierka sa môže používať suchá aj vlhká, čím sa
dosiahne efekt utretia podlahy mikrovláknovým
mopom. Mikrovláknová utierka je snímateľná (suchý
zips) a prateľná,

Hubica s gumenými kolieskami N š.32cm
Podlahová hubica so štetinkami, vhodná na parkety,
možnosť vysávania kobercov aj hladkých podláh. Na
bokoch kolieska s gumenými pneumatikami, veľmi
ľahký chod.

4022

Hubica na vodu s kolieskami

24,90 €+ DPH
29,88€ s DPH

Nadstavec+
utierka:
9,90 €+ DPH
11,88€ s DPH
Utierka:
4,99 €+ DPH
5,99 € s DPH
24,00 €+ DPH
28,80€ s DPH

14,- €+ DPH

Podlahová hubica so gumenými lištami, vhodná na
16,80€ s DPH
vysávanie vody na hladkých podlahách. Na bokoch
kolieska s gumenými pneumatikami, veľmi ľahký chod.
Možnosť objednania ND pre hubicu. Šírka 30 cm

4023

4024
4031

Hubica s kolieskami š.30 cm
Podlahová hubica s jemnými štetinkami, vhodná na
parkety, možnosť vysávania kobercov aj hladkých
podláh. Na bokoch sú kolieska, veľmi ľahký chod.

Hubica s kolieskami š.36 cm
Hubica TWIN na podlahy
Extra nízka podlahová hubica určená na vysávanie
hladkých podláh a kobercov bez nutnosti prepínania
hubice, stačí len preklopiť ústie hubice. Pohodlne
vysaje aj priestor pod nábytkom, výška hubice je len
42 mm. Šírka 31 cm.

12,00€ + DPH
14,40€ s DPH
14,00€ + DPH
16,80€ s DPH
15,- €+ DPH
18,00€ s DPH

4032

Hubica na parkety
Podlahová hubica s mäkkými štetinkami po celom
obvode, vhodná na vysávanie parkiet, plávajúcich
podláh a pod.. Šírka 30 cm

4062

Turbo kefa podlahová, šírka 28 cm
“Klepač” kobercov – kefa poháňaná prúdom vzduchu
najlepšie vyčistí koberce a iné podlahové krytiny.
Nastaviteľné otáčky kefy

15,- €+ DPH
18,00€ s DPH

64,50 €+ DPH
77,40€ s DPH

Ručné nástroje
5001
5003
5004
5005

Hubica na čalúnenie, šírka 14 cm
Zamatový nádstavec, šírka 14 cm
Hubica na čal. s kefkou konský vlas, 14 cm
Hubica na čalúnenie kónická šírka 14,5 cm

1,- €/ 1,20 €
1,- €/ 1,20 €
2,- €/ 2,40 €
1,- €/ 1,20 €

Malé hubice na plošné vysávanie malých plôch. Kefka
pomáha uvoľňovať nečistoty, zamatové plôšky
pomáhajú odstraňovať chlpy.

5006

Hubica s kefkou 15 cm

3,- €/ 3,60 €

5007

Hubica na čalúnenie úzka, šírka 10 cm

6,- €/ 7,20 €

Plochá minihubica so zamatovou plochou na zberanie
nití a chlpov. Ideálna na vysávanie čalúnených plôch,
áut a iných úzkych priestorov.

5011

Štrbinová hubica, dĺžka 20 cm

1,10 €+ DPH
1,32 € s DPH

5012

Štrbinová hubica dlhá, dĺžka 35 cm

3,20 €+ DPH
3,84 € s DPH
9,60 €+ DPH
11,52€ s DPH

Na vysávanie neprístupných miest.

5013

Štrbinová hubica pružná extra dlhá
s nadstavcom dĺžka hubice s nadstavcom 73 cm,
nadstavec sa dá vytiahnuť

5021
5023
5024

Kefka okrúhla, priemer 7 cm
Kefka okrúhla konský vlas, priemer 7 cm
Kefka kĺbová konský vlas, 7,5x 5 cm

2,50 €/ 3,- €
3,75 €/ 4,50 €
3,75 €/ 4,50 €

Kefky na vysávanie prachu z členitých plôch. Kĺbová
kefka sa môže natáčať do rôznych uhlov. Konské
vlákna sú vhodnejšie na vysávanie jemných povrchov

5025

Kefa na šaty a iné povrchy, celková dĺžka 23 cm,
rozmer štetín 11 x 4 cm

5031

Zamatová hubica veľká
Vynikajúca hubica na odstraňovanie nití a chlpov z
textilných povrchov (koberce, čalúnené sedacie
súpravy), neoceniteľná pri domácich miláčikoch. Šírka
22 cm

8,30 €+ DPH
9,96 € s DPH

8,20 €+ DPH
9,84 € s DPH

5041

Turbo kefa ručná
“Klepač”– kefa poháňaná prúdom vzduchu najlepšie
vyčistí textilné povrchy. Vhodné pre čistenie postelí a
čalúnených sedacích súprav. Šírka 15 cm

5091

Držiak ručných nástrojov
Na uchytenie 3 ručných nástrojov na saciu rúru

31,- €+ DPH
37,20€ s DPH

1,- €+ DPH
1,20 € s DPH

Ostatné
6001

Držiak hadice plastový
Jednoduchý držiak na namotanie sacej hadice
a uchytenie rúry. V cene držiak ručných nástrojov na
prichytenie na rúru.

6002

Držiak príslušenstva plastový veľký
Držiak kompletného príslušenstva- hák na namotanie
sacej hadice, držiaky sacej rúry a dve poličky na
hubice a ručné nástroje.

14,5 € + DPH
17,40€ s DPH

28,75 €+ DPH
34,50€ s DPH

6003

Držiak sacej rúry
Držiak na rúru s nominálnym priemerom 32-35
mm, na pohodlné uchytenie rúry na stenu a pod.

3,50 € + DPH
4,20€ s DPH

6004

Taška pre príslušenstvo
Taška na uloženie príslušenstva pre vysávač.
Bez príslušenstva.

13,- € + DPH
15,60€ s DPH

