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si´ model, idealny do domów o powierzchni do 400 m2.
● Smart® Max-Pu 800+E
Bardzo du˝a moc ssania, wyciszony, du˝a wydajnoÊç i trwa∏oÊç. Stanowi ostateczne rozwiàzanie problemów kurzu w du˝ych domach,
willach i rezydencjach o powierzchni do 1000 m2.

Akcesoria

gnie za sobà odkurzacza, nie dêwiga
go. Nie ma splatanego kabla elektrycznego. Nie ma potrzeby cz´stego
kontrolowania i wymiany worków na
Êmieci w jednostce centralnej. Pojemnik na Êmieci w jednostce centralnej opró˝nia si´ 2-3 razy w roku.
Bardzo du˝a si∏a ssania pozwala na
efektywne zastosowanie akcesoriów
nap´dzanych, np. ssawka ze szczotkà
o nap´dzie turbinowym (trzepaczka)
● Komfort.
Jednostka ssàca zainstalowana jest
w odleg∏ych pomieszczeniach gospodarczych. W czasie odkurzania zupe∏nie jej nie s∏ychaç. Odkurzacz taki nie zak∏óca spokoju w domu, nie
ma ha∏asu, nie ma wirujàcego w powietrzu kurzu. Odkurzacz nie przeszkadza w s∏uchaniu radia, TV, mo˝na odkurzaç nawet nocà, nie zak∏ócajàc wypoczynku innych.
● Pieniàdze.
Kompletna instalacja nieznacznie
przekracza koszty wysokiej klasy odkurzacza przenoÊnego. JednoczeÊnie
instalacja taka podnosi wartoÊç budynku, podobnie jak klimatyzacja,
nowoczesny system ochrony, nowoczesne systemy alarmowe.

Trzy najlepsze
Z ca∏ej szerokiej oferty odkurzaczy
firmy Smart® wybraliÊmy trzy najlepiej sprzedajàce si´ w Europie, najlepsze z poszczególnych grup wielkoÊciowych, modele:
● Smart® Deluxe - PU 400+E
Du˝a moc ssania, wyciszony, bardzo zwarta kompaktowa konstrukcja,
przeznaczony do domów o powierzchni do 200 m2.
● Smart® Best Vac- PU 600+E
Du˝a moc ssania, wyciszony, zwarta konstrukcja. Najlepiej sprzedajàcy
www.instalator.pl

W sta∏ej sprzeda˝y mamy ca∏à gam´ akcesoriów standardowych i specjalnych: w´˝e elastyczne, w´˝e rozciàgliwe, ssawki, szczotki, turbo-szczotki, separatory, zestawy do piel´gnacji zwierzàt i zestawy gara˝owe.

To nas wyró˝nia
Wszystkie jednostki majà:
podwójny system filtracji: cyklon +
odwrócony worek, dajàc sprawnoÊç
99,8%;
● dwa króçce ssàce, co zwi´ksza uniwersalnoÊç monta˝u i optymalizowania instalacji. Mogà wspó∏pracowaç
z ka˝dà instalacjà centralnego odkurzania;
● nadmiar mocy ssania pozwalajàcy
na efektywne u˝ywanie akcesoriów
czynnych (turbo-szczotki, turbo-ssawki);
● dodatkowe gniazdo bezpoÊrednie
(w obudowie);
● certyfikaty CE, certyfikat bezpieczeƒstwa B i certyfikat energooszcz´dnoÊci EN,
● dodatkowy podwójny system wyciszania.
Wszystkie kszta∏tki instalacji PVC
sà transparentne, co pozwala na 100%
kontrol´ jakoÊci wykonania instalacji.
Nie sprzedajemy jednostek centralnych tanich, nie stosujemy rozwiàzaƒ cz´Êciowych, nie oferujemy
urzàdzeƒ zb´dnych.
Naszym klientom gwarantujemy:
● najwy˝szej jakoÊci urzàdzenia,
● bezp∏atny dojazd do klienta i konsultacj´,
● wykonanie instalacji w ciàgu 1 - 2
dni w dowolnym terminie,
● pe∏nà fachowoÊç wykonania.
Na wykonanie instalacji centralnego odkurzania, jednostki centralne
Smart® i akcesoria udzielamy, w zale˝noÊci od modelu, 2 - 5 lat gwarancji.
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