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Zásuvky CV
Rozvod CV
Centrální jednotka 
umístěná v garáži
Výfuk přefiltrovaného 
vzduchu mimo dům
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Vše pro Vaše zdraví
Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů trubním rozvo-
dem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických 
vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, 
jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

Snadná obsluha
Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí a nepřenášíte 
celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání.

Vysoký výkon a životnost
Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně a zbavíte 
se ve vaší domácnosti prachu a alergenů. Na  centrální  vysavače  se nevztahuje nová 
směrnice EU o omezení příkonu vysavačů do 900 W. Navíc pouze u centrálních vysavačů 
DUOVAC získáte unikátní záruku 25 let!

Obsah
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Čistý domov

Na bydlení máme vysoké nároky, protože 
chceme žít v hezkém a čistém prostředí.
Ale vzduch je dnes znečištěný téměř všude
a tvorbě a usazování prachu se v podstatě 
zabránit nedá. Můžeme ale ovlivnit to, kolik 
prachu se v našem bytě vyskytuje.

Centrální vysavač, na rozdíl od všech ostatních typů vysavačů (přenosné a robotic-
ké), vyfoukne jemný přefiltrovaný prach mimo dům. Tím je zajištěna 100% filtrace. 
To je právě ten zásadní, nejpodstatnější rozdíl.

Prach je zdraví nebezpečný, zejména když se vznáší ve vzduchu a dýcháte 
ho. Nejmenší, lidským okem nepostřehnutelné částice, přitom vdechujeme 
nejhlouběji do plic.

Při úklidu vnímáme prach především jako nepořádek, nepříjemný estetic-
ký prvek, špínu. Chemický rozbor v něm ale často prokáže těžké kovy, jako 
je například stroncium, popřípadě arzen, chrom, hliník a další kovy, které 
mohou být ve vyšších koncentracích i toxické.

Nejzdravější vysávání pro Váš čistý domov.

Proč je centrální vysavač 
nejzdravější alternativou?



5

Motory a konstrukce

Rozdělení motorů u centrálních vysavačů DUOVAC
Motor je srdcem centrálního vysavače a tím i nejdůležitější součástí celého systému. Velmi důležité je vědět, jakým typem motoru je vysavač vybaven. A to 
nejen z hlediska výkonu a provozních parametrů, ale zejména z hlediska konstrukce a chlazení. Motory se rozdělují na chlazené průtokem (Through flow) 
a chlazené nezávisle (Bypass). Průtokem chlazené motory mají přednost v lepších parametrech sacího výkonu nebo spotřebě elektrické energie. Pracují však 
při výrazně vyšších otáčkách než Bypass nezávisle chlazené motory, a proto mají kratší životnost. V nabídce DUOVAC jsou jak modely s průtokem chlazenými 
motory tak modely s nezávisle chlazenými motory. Průtokové motory Through flow nabízejí komfort nadstandardní pětileté záruky, motory s nezávislým 
chlazením Bypass pak nabízejí dokonce unikátní záruku 25 let.

„Through flow - standardní 
zátěž“  
Motor chlazený vysávaným vzduchem jsou určeny pouze 
pro suché sání. Prakticky všechny domácí přenosné 
vysavače (asi 99 %) mají tento typ motoru. Jeho 

předností je vyšší účinnost mezi 40-45 % a nižší cena. Nevýhodou těchto 
motorů je, že když dojde ke snížení průtoku vzduchu, zacpání hubice, přisátí 
k nějakému povrchu atp., tak motor není chlazen a dochází k jeho přehřívání. 
To bývá ošetřeno tepelnou nebo elektronickou pojistkou, která přístroj včas 
vypne. Vždy se ptejte při výběru Vašeho nového centrálního vysavače, jaký typ 
motoru je ve výrobku osazen. Centrální jednotky 
DUOVAC s Through flow motory doporučujeme 
pouze pro menší a střední rodinné domy s kratšími 
trubními rozvody a úklidem v rozsahu do 5 hodin 
týdně. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 
5 let.

„Bypass - vysoká zátěž“ 
Takové označení nesou všechny naše centrální jednotky, 
které jsou osazeny průmyslovými Bypass motory (motory 
s obtokovým a nezávislým chlazením). Bývalo dobrým 
zvykem, že většina centrálních vysavačů v minulosti byla 

osazena takovými motory. Díky tomu si vysloužily centrální vysavače kredit 
bezporuchových výkonných strojů, které po nainstalování slouží bezvadně 
dlouhé roky. Mohou běžet prakticky bez přestání a při snížení průtoku vzduchu 
nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou stále chlazeny vzduchem z míst-
nosti, kde je vysavač umístěn. Nevýhodou je nižší 
účinnost motoru mezi 35-40 %. Centrální vysavače 
s Bypass motory doporučujeme pro větší rodinné 
domy a menší pensiony. Výběr vhodné jednotky je 
daný pouze jejím výkonem. Na vysávací jednotky 
je poskytována záruka 25 let (více informací naj-
dete v záručním listu).

Konstrukce centrálních vysavačů DUOVAC
Centrální vysavače DUOVAC jsou vyráběny v celokovovém provedení, což má významný vliv na optimální chlazení motoru, zamezení působení statické elektřiny 
na prach v nádobě a v okolí vysavače. Kovové provedení je vysoce odolné, nepodléhá stárnutí materiálů a umožňuje poskytnutí nejdelší  záruky na trhu až 25 let. 

Výfuk
Přefiltrovaný vzduch by měl vždy být vyveden mimo 
dům. Pokud to není možné, lze ke každému vysavači 
DUOVAC připojit tlumič s HEPA filtrem. 

Nádoba
Má ergonomická madla s masivními klipsy, které 
garantují přesné a pevné uchycení k přístroji. Snadná 
manipulace s velkou nádobou 34 l, která minimalizuje 
četnost vynášení do odpadu (2-3x do roka). 

Snadná montáž a demontáž filtru
Filtr drží ve žlábku na sacím koši a jeho demontáž je 
velmi jednoduchá. Zvládne to každý a vzhledem k tomu, 
že můžete prát filtr v automatické pračce, je možné mu 
vrátit původní parametry nového filtru.

Hlučnost
Centrální vysavače DUOVAC patří přes svůj výkon 
k nejtišším na trhu. Důmyslné odhlučnění zajišťuje 
dostatek vzduchu pro chlazení motoru a minimalizuje 
šíření hluku. 

Filtrace SILPURE
Samočistící cyklónová. Tento způsob filtrace zajišťuje 
stálý průtok vzduchu a tím i výkon a efektivitu úklidu. 
Antibakteriální filtr Silpure obsahuje stříbro, které 
zabraňuje růstu bakterií na filtru a zarůstání filtru 
v době, kdy se vysavač nepoužívá. Možné vkládat 
i přídavné papírové sáčky.

Vstup nasávaného vzduchu
Vysáté nečistoty jsou do odpadní nádoby přivedeny 
pod optimálním úhlem, který zajišťuje samočisticí efekt 
s cyklonovou separací.

Motor 
Všechny centrální vysavače s unikátní zárukou 25 let jsou 
osazeny průmyslovými motory s nezávislým chlazením. 
Dvou a třístupňové turbíny zajišťují optimální výkon při 
nízkých otáčkách pro dlouhou životnost motoru. 

Modelově byl použit vysávací agregát DUOVAC Symphonia 280 l

Celokovové provedení 
Všechny sací agregáty DUOVAC pro suché sání jsou v ce-
lokovovém provedení a to včetně odpadní nádoby.
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  K vybranému 
modelu si můžete 
vybrat sady 
příslušenství:
Více informací strana 14–15

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se 
vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.  

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

Výjimečná záruka 
5 let
na vysavačový agregát

DUOVAC Simplici-t

DUOVAC Simplici-t SIT-130I-EU-D

Napětí (V) 240

Bypass chlazení motoru NE

Výrobce motoru AMETEK Lamb

Počet turbín / průměr (cm) 2 / Ø 14,6

Příkon max. (W) 1429

Sací podtlak (mm/H2O/kPa) 3061/30

Průtok vzduchu (l/s)  56,2

Sací výkon (W) 502

Filtrační papírové sáčky Povinné

Velikost nádoby (l) 12

Soft start + Soft stop ANO

Tabulka parametrů 

Počet zásuvek
2 ks

Max. celková délka potrubí 
20 m

Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná

Hadice ve zdi
Ne – není možná

Through flow motor
5 let záruka

Výrobek z recyklované 
oceli a hliníku

• Z cenového hlediska nejdostupnější model
• Nečistoty se zachycují v filtračním papírovém sáčku o objemu 12 l
• Výměna sáčku je velmi jednoduchá, uživatel není v kontaktu s vysátými nečistotami
• K agregátu lze použít základní příslušenství, které umožní velmi pohodlný úklid

Rozměrem malý, ale výkonem silný agregát určený především 
pro byty

DUOVAC Simplici-t
SIT-130I-EU-D
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  K vybranému 
modelu si můžete 
vybrat sady 
příslušenství:
Více informací strana 14–15

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se 
vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.  

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

Výjimečná záruka 
5 let
na vysavačový agregát

DUOVAC Sensa

DUOVAC Sensa SEN-260I-EU-D

Napětí (V) 240

Bypass chlazení motoru NE

Výrobce motoru AMETEK Lamb

Počet turbín / průměr (cm) 2 / Ø 14,6

Příkon max. (W) 1690

Sací podtlak (mm/H2O/kPa) 3472/34

Průtok vzduchu (l/s)  59,5

Sací výkon (W) 580

Filtrace Samočistící cyklónová SILPURE

Filtrační papírové sáčky Volitelné

Velikost nádoby (l) 25,7

Soft start + Soft stop ANO

Tabulka parametrů 

Počet zásuvek
4 ks

Max. celková délka potrubí 
35 m

Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná

Hadice ve zdi
Ne – není možná

Through flow motor
5 let záruka

Výrobek z recyklované 
oceli a hliníku

• Sensa má využití v bytech i rodinných domech
• Jeho výhodou je velký sací výkon, mini mální hlučnost a velký objem nádoby
• Through flow motor Ametek Lamb (USA) s dvoustupňovou turbínou - spolehlivý, pracující při nízkých 

otáčkách
• Soft start a Soft stop šetří motor
• Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny 
• Kónická nádoba (25,7 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
• Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je u bytů a rodinných domů
• Vynikající poměr výkon/cena

Výkonný a velice tichý sací agregát pro byty a menší rodinné domy

DUOVAC Sensa
SEN-260I-EU-D
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  K vybranému 
modelu si můžete 
vybrat sady 
příslušenství:
Více informací strana 14–15

Výjimečný výkon Through flow motoru. 
Porovnejte si výkon a cenu s jinými vysavači na trhu.

Záruka 5 let na motor, ovládací desku a tělo vysavače.

Výjimečná záruka 
5 let
na vysavačový agregát

DUOVAC Star

DUOVAC Star STR-190I-EU-D

Napětí (V) 240

Bypass chlazení motoru NE

Výrobce motoru AMETEK Lamb

Počet turbín / průměr (cm) 2 / Ø 14,6

Příkon max. (W) 1798

Sací podtlak (mm/H2O/kPa) 3706/36,3

Průtok vzduchu (l/s)  62,7

Sací výkon (W) 700

Filtrace Samočistící cyklónová SILPURE

Filtrační papírové sáčky Volitelné

Velikost nádoby (l) 33,8

Soft start + Soft stop ANO

Tabulka parametrů 

Počet zásuvek
10 ks

Max. celková délka potrubí 
80 m

Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná

Hadice ve zdi
Ano – je možná

Through flow motor
5 let záruka

Výrobek z recyklované 
oceli a hliníku

DUOVAC Star
STR-190I-EU-D

• Star má využití v bytech i rodinných domech
• Jeho výhodou je velký sací výkon, mini mální hlučnost a velký objem nádoby
• Through flow motor Ametek Lamb (USA) - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
• Soft start a Soft stop šetří motor
• Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny 
• Kónická nádoba (33,8 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
• Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je u bytů a rodinných domů
• Vynikající poměr výkon/cena

Velmi výkonný sací agregát pro byty a rodinné domy
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  K vybranému 
modelu si můžete 
vybrat sady 
příslušenství:
Více informací strana 14–15

Výjimečný výkon Through flow motoru. 
Porovnejte si výkon a cenu s jinými vysavači na trhu.

Záruka 5 let na motor, ovládací desku a tělo vysavače.

Výjimečná záruka 
5 let
na vysavačový agregát

DUOVAC Asteria STR-190I-EU-AST50

Napětí (V) 240

Bypass chlazení motoru NE

Výrobce motoru AMETEK Lamb

Počet turbín / průměr (cm) 2 / Ø 14,6

Příkon max. (W) 1798

Sací podtlak (mm/H2O/kPa) 3706/36,3

Průtok vzduchu (l/s)  62,7

Sací výkon (W) 700

Filtrace Samočistící cyklónová SILPURE

Filtrační papírové sáčky Volitelné

Velikost nádoby (l) 33,8

Soft start + Soft stop ANO

Tabulka parametrů 

Počet zásuvek
10 ks

Max. celková délka potrubí 
80 m

Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná

Hadice ve zdi
Ano – je možná

Through flow motor
5 let záruka

Výrobek z recyklované 
oceli a hliníku

DUOVAC Asteria
STR-190I-EU-AST50

• Astria má využití v bytech i rodinných domech
• Jeho výhodou je velký sací výkon, mini mální hlučnost a velký objem nádoby
• Through flow motor Ametek Lamb (USA) - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
• Soft start a Soft stop šetří motor
• Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny 
• Kónická nádoba (33,8 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
• Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je u bytů a rodinných domů
• Možnost vkládání přídavných papírových sáčků pro bezkontaktní manipulaci s prachem
• Vynikající poměr výkon/cena

Velmi výkonný sací agregát pro byty a rodinné domy

DUOVAC Asteria

D
O

P
R

O
D

EJ
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• Pro malé a střední rodinné domy a byty 
• Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny 
• Kónická nádoba (34 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
• Průmyslový motor s Bypass chlazením - vydrží zátěž v podobě dlouhé hadice a trubního rozvodu 
• SILPURE filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce 
• Možnost vkládání přídavných papírových sáčků pro bezkontaktní manipulaci s prachem

  K vybranému 
modelu si můžete 
vybrat sady 
příslušenství:
Více informací strana 14–15

Unikátní záruka
25 let
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky 
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

DUOVAC Symphonia 150 l SYM-150I-EU-D

Napětí (V) 240

Bypass chlazení motoru ANO

Výrobce motoru AMETEK Lamb

Počet turbín / průměr (cm) 2 / Ø 14,6

Příkon max. (W) 1690

Sací podtlak (mm/H2O/kPa) 3244/31,81

Průtok vzduchu (l/s) 53,8

Sací výkon (W) 523

Filtrace Samočistící cyklónová SILPURE

Filtrační papírové sáčky Volitelné

Velikost nádoby (l) 34

Soft start/Soft stop/IPMS ANO

Tabulka parametrů

Počet zásuvek
7 ks

Max. celková délka potrubí 
60 m

Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná

Hadice ve zdi
Ano – je možná

Bypas motor - vysoká zátěž
25 let záruka

Výrobek z recyklované 
oceli a hliníku

Centrální vysavač s motorem průmyslové kvality

DUOVAC Symphonia 150 I
SYM-150I-EU-D

DUOVAC Symphonia 150 I
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  K vybranému 
modelu si můžete 
vybrat sady 
příslušenství:
Více informací strana 14–15

Unikátní záruka
25 let
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky 
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

DUOVAC Symphonia 280 l SYM-280I-EU-D

Napětí (V) 240

Bypass chlazení motoru ANO

Výrobce motoru DOMEL

Počet turbín / průměr (cm) 3 / Ø 14,6

Příkon max. (W) 1981

Sací podtlak (mm/H2O/kPa) 3977/39

Průtok vzduchu (l/s)  65,5

Sací výkon (W) 683,3

Filtrace Samočistící cyklónová SILPURE

Filtrační papírové sáčky Volitelné

Velikost nádoby (l) 34

Soft start/Soft stop ANO

Tabulka parametrů

DUOVAC Symphonia 280 I

Počet zásuvek
10 ks

Max. celková délka potrubí 
70 m

Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná

Hadice ve zdi
Ano – je možná

Bypas motor - vysoká zátěž
25 let záruka

Výrobek z recyklované 
oceli a hliníku

Centrální vysavač DUOVAC Symphonia 280 I 
- je mimořádně výkonný vysavač za bezkonkurenční cenu

• Díky svým parametrům se jedná o nejprodávanější model DUOVAC 
• Tento vysavač lze použít zejména díky přijatelné ceně ve středně velkých a atypických rodin-

ných domech 
• Kónická nádoba (34 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
• Mimořádné technické parametry pak umožňují instalaci i ve větších a velkých rodin ných 

domech
• Výkonný třístupňový Bypass motor Domel
• Nejlepší poměr kvalita/cena/výkon

DUOVAC Symphonia 280 I
SYM-280I-EU-D

N
EJ

P
R

O
D

Á
V
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N
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 M
O

D
EL

DUOVAC Symphonia 150 I
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DUOVAC Signature

Počet zásuvek
nad 10 ks

Max. celková délka potrubí 
120 m *

Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná

Hadice ve zdi
Ano – je možná

2 x Bypas motor - vysoká 
zátěž, 25 let záruka

Výrobek z recyklované 
oceli a hliníku

DUOVAC Signature SIG-200-EU-D

Napětí (V) 240

Bypass chlazení motoru ANO

Výrobce motoru Ametek Lamb

Počet turbín / průměr (cm) 2+2/ Ø 14,6

Příkon max. (W) 3082

Sací podtlak (mm/H2O/kPa) 3226/32

Průtok vzduchu (l/s)  84,7

Sací výkon (W) 1083

Vestavěný tlumič výfuku NE

Filtrace Samočistící cyklónová SILPURE

Filtrační papírové sáčky NE

Velikost nádoby (l) 42,3

Soft start/Soft stop ANO

Tabulka parametrů 

Centrální vysavač DUOVAC Signature zvládne náročný provoz 
i ve velkých budovách

• Pro velké rodinné domy nad 500 m2 podlahové plochy
•   Dva paralelně zapojené motory s nezávislým chlazením
• Konstrukce pro maximální průtok vzduchu
• Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
• Kónická nádoba (42,3 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
• SILPURE filtr s obsahem stříbra zabraňuje růstu bakterií a usnadňuje údržbu

DUOVAC Signature
SIG-200I-EU-D

  K vybranému 
modelu si můžete 
vybrat sady 
příslušenství:
Více informací strana 14–15

Unikátní záruka
25 let
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky 
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

* Maximální délka potrubí vyžaduje speciální instalaci v kombinaci Ø63/50 mm pro optimální sací výkon v každé vysávací zásuvce. 
Nutno konzultovat s dodavatelem/instalační firmou.

V
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DUOVAC Signature DUOVAC Distinction

Počet zásuvek
nad 10 ks

Max. celková délka potrubí 
90 m 

Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná

Hadice ve zdi
Ano – je možná

2 x Bypas motor - vysoká 
zátěž, 25 let záruka

 
  Výrobek z recyklované 
  oceli a hliníku

DUOVAC Distinction DIS-200-EU-D

Napětí (V) 240

Bypass chlazení motoru ANO

Výrobce motoru DOMEL

Počet turbín / průměr (cm) 3+3/ Ø 14,6

Příkon max. (W) 2981

Sací podtlak (mm/H2O/kPa) 5334/52,3

Průtok vzduchu (l/s)  50

Sací výkon (W) 1100

Vestavěný tlumič výfuku NE

Filtrace Samočistící cyklónová SILPURE

Filtrační papírové sáčky NE

Velikost nádoby (l) 42,3

Soft start/Soft stop ANO

Tabulka parametrů 

Centrální vysavač DUOVAC Distinction poskytující nejsilnější 
čistící výkon a sací podtlak 

• Pro velké rodinné domy nad 500 m2 podlahové plochy
•    Dva sériově zapojené motory s nezávislým chlazením
• Konstrukce pro maximální sací podtlak
• Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
• Kónická nádoba (42,3 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
• SILPURE filtr s obsahem stříbra zabraňuje růstu bakterií a usnadňuje údržbu

DUOVAC Distinction
DIS-200I-EU-D

  K vybranému 
modelu si můžete 
vybrat sady 
příslušenství:
Více informací strana 14–15

Unikátní záruka
25 let
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky 
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.
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Záruka 5 let na sady Premium a Deluxe LV platí pro sady zakoupené se sacím agregátem. 
Při nákupu samostatné sady platí standardní záruka 2 roky.

Sada s délkou hadice 9,1 m
PAK-LV50-30-DV

Sada s délkou hadice 10,6 m
PAK-LV50-35-DV

BIP-30-DV Vypínačová hadice 24 V (9,1 m)

BIP-35-DV Vypínačová hadice 24 V (10,6 m)

ACC-CB30 Návlek na hadici se zipem (9 m)

ACC-CB35 Návlek na hadici se zipem (10,6 m)

G-015 Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy 

G-010 Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa

ACC-56 Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-17-C-GY Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplňky

ACC-01 Držák hadice

ACC-1024 Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79-GY Držák teleskopické tyče

Sada DELUXE   LOW VOLTAGE (LV)

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomic-
kým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné 
kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání 
náhodnému poškození interiéru.

Systém rozvodu 
nízkého napětí 24 V Sady příslušenství

Sada PREMIUM  LOW VOLTAGE (LV)

BIP-30-PBL Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (9,1 m)

BIP-35-PBL Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (10,6 m)

ACC-1007 Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky

ACC-17-C Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-01 Držák hadice

ACC-1024 Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79 Držák teleskopické tyče

ACC-56 Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-22 Taška na doplňky

Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti. 
Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou 
hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah. 

Sada s délkou hadice 9,1 m
PAK-NEW-PRE-30PBL

Sada s délkou hadice 10,6 m
PAK-NEW-PRE-35PBL
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Sady příslušenství

Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–10 m)

PAK-NEW-GAR

Kompletní sada se všemi potřebnými nástavci včetně elastické 
hadice, které má schopnost se natáhnout ze skladné délky 2,5 m 
až na 10 m. 

Garážová sada s elastickou hadicí

G-012 Elastická hadice 2,5-10 m

G-024 Teleskopická aluminiová tyč 

G-004 Kartáč na sedací soupravy a interiér automobilu

G-010 Podlahová otočná hubice 

G-025 Kartáč kulatý štětinový na prach

G-014 Štěrbinový flexibilní nástavec

G-026 Hubice na čalounění se sametkami

ACC-22 Taška na doplňky

Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“

Velmi kvalitní sada příslušenství, která obsahuje nejpoužívanější 
nástavce a  kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hlad-
kých podlah. 

G-015 Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy

G-011 Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm) 

ACC-56-GY Kombinovaný nástavec na prach a čalounění

ACC-17C-GY Štěrbinový nástavec (délka 23 cm) 

ACC-1024 Teleskopická tyč s pojistkou

ACC-79-GY Držák teleskopické tyče

ACC-22 Taška na doplňky

Sada „Hadice ve zdi“

NEW-PAK-HVZ
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Hadice ve zdi
Posouvá možnosti 

centrálních vysavačů 
ještě dále

KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“

INSTALAČNÍ DÍLY PRO „HADICE VE ZDI“

Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou
Nutná součást systému „Hadice ve zdi“. Mezikus mezi hadicí a teleskopickou tyčí. Rukojeť je kompatibilní se všemi sadami opatřenými pojistkou BL. 
Hadice bez rukojeti včetně potahu
Speciální patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ do zásuvky s trubním rozvodem, kde zůstane uložená po dobu co jí nepoužíváte. Dodává se ve třech 
délkách: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m. Delší hadice vyžadují silnější vysavačové jednotky. Použití delších hadic je komfortnější, protože obsluha si vytáhne ze zásuvky 
pouze potřebnou délku hadice a může ihned vysávat. Už nebudete muset nikdy přenášet vysavač a u tohoto revolučního systému už ani hadici! 

Otevřeme dvířka zásuvky, vytáhneme po-
třebnou délku hadice a zajistíme ji.

Nasadíme na rukojeť a začneme vysávat. Zacpáním dlaní koncovky hadice se sama 
podtlakem „vcucne“ zpět do zdi.

Zavřeme dvířka zásuvky.

HS5002B (černá)   HS5054C (bronz)     HS5001W (bílá)    HS5052S (nerez)    

Zásuvky pro “Hadici ve zdi” Zásuvky pro “Hadici ve zdi”Zásuvky pro “Hadici ve zdi” Zásuvky pro “Hadici ve zdi”

HS5000              

Spodní díl zásuvky hadice 
ve zdi a záslepka

HS4000W (bílá) 

Zásuvka bílá 
pro “Hadici ve zdi”

HS3000R      

Montážní rámeček 
a záslepka zásuvky 

HS202140              

HS302120 (9,1 m)   
HS302121 (12,2 m) 
HS302122 (15,3 m) 

HS202141 (45o)    HS202142 (22,5o)         

HS302180          

Odnímatelná rukojeť hadice 
s pojistkou pro teleskop

Speciální dlouhé koleno 90o 
F/F pro “Hadici ve zdi”

Hadice bez rukojeti
včetně potahu

Speciální dlouhá kolena  
F/F pro “Hadici ve zdi”

Speciální dlouhá kolena  
F/F pro “Hadici ve zdi”

Montážní krabice pro 
instalaci do cihlového zdiva

NEW-HVZ-001      

UPOZORNĚNÍ: Starý a nový systém hadice ve zdi (zásuvek a spodních dílů) není vzájemně kompatibilní a nelze kombinovat instalační komponenty řady 
HS5000 s řadou HS4000/HS3000. Příslušenství je kompatibilní. 

Odnímatelná rukojeť Standard
pro HVZ s pojistkou

HS500180    
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VROOM – STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY – SPOT by VROOM

WALLY FLEX

Montážní krabice pro 
instalaci do cihlového zdiva

NEW-HVZ-001  SP3000R        NEW-061K  

NEW-065        

NEW-WALLY           

NEW-062K      

NEW-064K   

9215CE (5,5 m) 9220 (7,3 m)    

VROOM, SPOT by VROOM
a WALLY FLEX

Chytré
hadice

Montážní rámeček  a záslepka 
zásuvky pro Spot by Vroom

Stropní držák krátký
včetně montážního dílu

Oboustraný držák pro pevné 
připojení na stěnu nebo skříně

WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříně

Otočný držák na stěnu
včetně hadice a připojení

Stropní držák dlouhý
nastavitelný s možností zkrácení

VROOM Central CE
samonavíjecí hadice

VROOM Central
samonavíjecí hadice

Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instalu-
je se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). 
Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při pláno-
vání trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit 
spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je 
vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveří domu, kuchyni, koupelně 
atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skříňky kuchyňské linky 
a jako dodatečná montáž ke kuchyňské štěrbině Vac Pan.

Spot-15-W (4,5m)* 
Spot-15-B (4,5m)*  
Spot-15-A (4,5m)*  
*nutno objednat s SP3000R

SPOT-by-VROOM vč. hadice
(bílá, černá, slon. kost)

Zákazníky oblíbené stropní držáky slouží k instalaci samonavíjecí hadice Vroom Central na strop 
v garáži nebo dílně. V nabídce dva typy držáků: pevný NEW-061K, který přiblíží rukojeť vytahovací 
hadice až o 60 cm a model NEW-064K, který je nastavitelný v rozsahu 60–100 cm podle výšky 
stropu.
Pokud chcete mít Vroom Central přimontován na stěně a nechcete, aby vám překážel pokud není 
zrovna používán, můžete si objednat otočný a sklopný držák NEW-062K. Otočné rameno má dva 
aretační rychloupínáky, kterými lze nastavit odpor natáčení Vroom, popřípadě jeho zafixování 
v požadované poloze.
Uvedené držáky jsou dodávány včetně montážního dílu NEW-065.
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Vysavačové nástavce

ACC-31-DV        

Podlahová sací hubice 
s kartáči a kolečky (30 cm)

ACC-17-E-DV       

Podlahová otočná hubice
s kartáči

G-015                   

Kombinovaná hubice 
na koberce a hladké podlahy

G-009      

H1804          
BIO90014 (náhradní kluzné 
polštářky)

SZN352             
SZN352-01 (náhradní potah)

G-003    G-011    

G-004                 

ACC-17-D-GY       

G-016 (plast/plast)ACC-1007 (kov/plast)G-002-BK (kov/plast)  

BTO-10         BTO-11               NEW-VACUBUMPER  BTO-23-HU    

9008              
9008-01 (náhradní mikropotah)

BTO-12              

BTO-35G              BTO-30-GY  BTO-05-BK        

Hubice se sametkami
na sedací soupravy

TWINNER sací hubice pro 
hladké povrchy

Dust Mop hubice
na hladké a citlivé podlahy

Rotující nástavec na sedací 
soupravy a hluboké koberce

Podlahová sací hubice 
pro rychlý úklid (šířka 36 cm)

Dvoudílný nástavec/kartáč
na sedací soupravy

Hubice na čištění sedacích
souprav s nízkým kartáčem

Klasická sací hubice 
s výsuvnými kartáčky

Klasická sací hubice 
s výsuvnými kartáčky

Sací hubice s výsuvnými 
kartáčky a ochranou gumou

Turbokartáč BLUE ZOOM Turbokartáč PLATINUM Návlek pro turbokartáč Střední univerzální turbo-
kartáč s regulací vzduchu

Centra Mop na hladké a citli-
vé podlahy s mikropotahem

Turbokartáč BLACK ONYX

Malý turbokartáč
na zvířecí chlupy

Malý turbokartáč Střední turbokartáč

VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE A TURBOKARTÁČE

Barevné provedení - černá a šedá

G-026     

Hubice na sedací soupravy
se sametkami

Šířka 28 cm Šířka 28 cm Šířka 30 cm Šířka 28 cm

Šířka 36 cm Šířka 27 cm Šířka 21 cm Šířka 14 cm

Šířka 32 cm Šířka 32 cm

Šířka 31 cmŠířka 15 cm Šířka 31 cm

Šířka 32 cm

Šířka 32 cm Šířka 19 cm

ACC-902-VNG 

Otočný katráč s mopem
na citlivé podlahy
Šířka 32 cmŠířka 12 cmŠířka 28 cmŠířka 16 cm

Šířka 28 cm
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Kartáče a ostatní 
příslušenství

ACC-30                  ACC-32                 ACC-17-B-GY           

ACC-22  

G-005          

SZ322 G-027

ACC-24           ACC-1024 

ACC-79   

G-014  

ACC-01  

ACC-56-GY                 

ACC-74-NOIR ACC-17-C-GY (23 cm) 
ACC-75-NB (20 cm) 

Kartáč na domácí zvířata
s krátkým chlupem

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhým chlupem

Kartáč kulatý DELUXE
štětinový na prach

Taška na doplňky

Teleskopická tyč chromová 
bez pojistky

Věšák na hadici 
a příslušenství

Teleskopický štěrbinový
nástavec

Úzká hubice pro 
nepřístupná místa

Teleskopická tyč  
s ergono mickou pojistkou

Držák teleskopické tyče

Štěrbinový nástavec
flexibilní

Držák hadice

Kombinovaný nástavec 
na prach a čalounění

Univerzální držák 
příslušenství

Štěrbinový nástavec

POTAHY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

délka 90 cm

ACC-CB28 (8,5 m)      
ACC-CB30  (9,1 m)
ACC-CB34 (10,4 m)           
ACC-CB35  (10,6 m)     
ACC-CB40  (12,1 m)       

G-006 (9,1 m)           
G-021 (10,6 m)

Návlek na hadici 
se zipem pro Ø 32–35 mm

Potah na hadici
látkový šedý

(i pro “Hadici ve zdi”)
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Vysavačové hadice

Vypínačová hadice GASPUMP 
s pojistkou Ø 32 mm

BIP-25-DV (7,6 m)     
BIP-30-DV (9,1 m)     
BIP-35-DV (10,6 m)   
BIP-40-DV (12,1 m)  

ACC-03 ACC-07   ACC-0508 ACC-04 ACC-02  

Koncovka hadice 
pro kovovou rukojeť ACC-04

Spojka hadic Ø 32 mmZakřivená rukojeť 
plastová

Zakřivená rukojeť 
kovová

Koncovka hadice
do zásuvky

VYSAVAČOVÉ HADICE

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

BIP-25 (7,6 m)        
BIP-30 (9,1 m)         
BIP-35 (10,6 m)      

BIP-25-PBL (7,6 m)   
BIP-30-PBL (9,1 m)   
BIP-35-PBL (10,6 m) 
BIP-40-PBL (12,1 m) 
BIP-45-PBL (13,6 m) 
BIP-99-PBL (30 m) 

BRR-25 (7,6 m)       
BRR-30 (9,1 m)        
BRR-35 (10,6 m)       

G-012 (2,5-10 m)    
G-013 (1,5-6 m)      

BIG-25-GV (7,6 m)    
BIG-30-GV (9,1 m)    
BIG-40-GV (12,1 m)  

G-017 (30 m)       
metráž - 1 metr       

POI-21-C                  

BOG-30 (9,1 m)       
BOG-50 (15 m)        

Vypínačová hadice pistolová 
bez pojistky Ø 32 mm

Vypínačová hadice pistolová
s pojistkou Ø 32 mm

Vysavačová hadice bez  
pojistky a vypínače Ø 32 mm

Vysavačová hadice elastická
bez pojistky

Vypínačová hadice Elegance
bez pojistky

Vysavačová hadice 
bez koncovek Ø 32 mm

Náhradní rukojeť 
k hadici GASPUMP

Náhradní rukojeť 
k BIP hadici

Vysavačová hadice garážová
bez pojistky

LV

LV

systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)

BIP-12-EXT (3,7 m) 
BIP-16-EXT (5 m)    

POI-23                  

Prodlužovací díl
pro BIP hadice

Koncovka k hadici 
s pojistkou

LVLV

LVLV LV LV

POI-08 (bez vypínače)  
POI-08C (s vypínačem) 
POI-20 (s pojistkou)         

NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m)   
NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)   

Vysavačová hadice s bezdrá-
tovým ovládáním
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Bezdrátová technologie
Štěrbinové zásuvky

Kuchyňská šterbinová zásuvka
Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního 
vysavače DUOVAC. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní 
v zádveří atp. V zádveří a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením 
špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Magic 
Sweep a Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.  
Pouze u DUOVACu si můžete koupit vysoce kvalitní celonere-
zovou štěrbinovou zásuvku Magic Sweep. 

ACC-16-1(bílá)        
ACC-16-N (černá)     
ACC-16-3 (sl. kost)     

NEW-010            

Štěrbinová zásuvka 
VAC PAN

Celonerezová zásuvka 
VAC PAN Magic Sweep

ŠTĚRBINOVÉ ZÁSUVKY A LOPATKY NA SMETÍ

TUY-224 (dlouhá) NEW-020 (0,5 m)     
NEW-021 (0,75 m)     
NEW-022 (1 m)        

ACC-29-1 (bílá)         
ACC-29-3 (slon. kost) 
ACC-29-N (černá)       

Zásuvka VAC PAN II
dlouhá

Propojovací sada 
Connection Kit

Vyrovnávací kryt 
pro VAC PAN

Štěrbinová zásuvka do zdi a pro stolní pracoviště
Celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveří rodinných domů a bytů, na chod-
bách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty. 
NOVINKA Table Vac – odsávací štěrbina pro pracovní stoly a dentální pracoviště, která je určená k zabudování do stolní desky o tloušťce od 10mm do 45mm.

 

NEW-013        NEW-011    NEW-017        NEW-018         NEW-015    

Propojovací sada pro 
Magic Sweep Wall

Odsávací štěrbina pro stolní 
pracoviště Table Vac  

Krabice do zdi pro 
Magic Sweep Wall

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (komplet)

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (čelní panel)

NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m)   
NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)   

NEW-BW-AC-160-C NEW-BW-JA-151-M  

Vysavačová hadice s bezdrá-
tovým ovládáním

Příjímač bezdrátového 
ovládání k vysavač. jednotce

Vysílač bezdrátového 
ovládání ke šterbinové zásuvce

Bezdrátová technologie

Patentovaná obousměrná komunikace mezi vysavačovou jed-
notkou a hadicí centrálního vysavače. Bezdrátová technologie 
umožňuje ovládání bez nutnosti použití ovládacího kabelu. 
V takových případech se používá hadice s bezdrátovým ovlá-
dáním NEW-BW-BIP a v případě štěrbinové zásuvky se použije 
přídavný vysílač NEW-BW-JA-151-M. U vysavačové jednotky je 
nutné mít vždy wireless přijímač NEW-BW-AC-160-C.

N
O

V
IN

K
A
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Vysavačové zásuvkyTIME, ELEMENT
TIME ARBO

5530E-A00210 01 (kryt)       
3901E-A00110 01 (rámeček) 

5530E-A00210 01 (kryt)       
3901F-A00110 01 (rámeček)

5530E-A00210 07 (kryt)       
3901E-A00110 07 (rámeček) 

3901F-A50110 52                5530E-A00210 33 (kryt)       
3901F-A00110 33 (rám.)        

3901F-A50110 50                  

5530E-A00210 08 (kryt)     
3901F-A00110 08 (rám.)    

5530E-A00210 04 (kryt)       
3901E-A00110 04 (rámeček) 

5530E-A00210 02 (kryt)       
3901F-A00110 02 (rámeček) 

5530E-A00210 22 (kryt)       
3901E-A00110 22 (rámeček) 

3901F-A50110 53                  

5530E-A00210 34 (kryt)       
3901F-A00110 34 (rám.)    

5530E-A00210 24 (kryt)       
3901E-A00110 24 (rámeček) 

5530E-A00210 31 (kryt)    
3901F-A00110 31 (rám.)     

5530E-A00210 36 (kryt)       
3901F-A00110 36 (rám.)      

5530E-A00210 03 (kryt)       
3901E-A00110 03 (rámeček) 

5530E-A00210 03 (kryt)       
3901F-A00110 03 (rámeček) 

5530E-A00210 21 (kryt)       
3901E-A00110 21 (rámeček) 

3901F-A50110 51                  

5530E-A00210 32 (kryt)       
3901F-A00110 32 (rám.)       

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ

Zásuvka TIME
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ

Zásuvka ELEMENT
KARAMELOVÁ

Rámeček TIME ARBO
TŘEŠEŇ

Zásuvka TIME
ŠAMPAŇSKÁ

Rámeček TIME ARBO
PŘÍRODNÍ BUK

Zásuvka TIME
TITAN

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ

Zásuvka TIME
BÍLÁ / LEDOVĚ ZELENÁ

Zásuvka ELEMENT
AGÁVE

Rámeček TIME ARBO
MAHAGON

Zásuvka TIME
ANTRACITOVÁ

Zásuvka ELEMENT
KARMÍNOVÁ

Zásuvka TIME
ARKTICKÁ

Zásuvka TIME
OCEL

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / BÍLÁ

Zásuvka TIME
BÍLÁ / BÍLÁ

Zásuvka ELEMENT
SLONOVÁ KOST

Rámeček TIME ARBO
OLŠE

Zásuvka TIME
STAROSTŘÍBRNÁ

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO
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Vysavačové zásuvky TANGO
LEVIT

5530A-A00200R2 (kryt)       
3901A-B10R2 (rámeček) )        

5530A-A00200S (kryt)       
3901A-B10S (rámeček)                   

5530A-A00200C (kryt)       
3901A-B10C (rámeček)     

5530A-A00200B (kryt)       
3901A-B10B (rámeček)    

5530A-A00200D (kryt)       
3901A-B10D (rámeček)      

5530A-A00200H (kryt)       
3901A-B10H (rámeček)      

5530A-A00200S2 (kryt)       
3901A-B10S2 (rámeček)                 

5530A-A00200N (kryt)       
3901A-B10N (rámeček)       

Zásuvka TANGO
VŘESOVĚ ČERVENÁ

Rámeček TANGO
ŠEDÁ

Zásuvka TANGO
SLONOVÁ KOST

Zásuvka TANGO
BÍLÁ

Zásuvka TANGO
BÉŽOVÁ

Zásuvka TANGO
HNĚDÁ

Rámeček TANGO
KOUŘOVĚ ŠEDÁ

Zásuvka TANGO
ČERNÁ

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY TANGO

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY LEVIT

Novinkou mezi designy zásuvek pro centrální vysavače je řada 
Tango od ABB.

Jedná se o dnes již klasický design spínačů a zásuvek, které 
mají lesklý povrch a oblý styl. Samozřejmostí je široká nabídka 
barev. Zásuvky Tango jsou velmi praktické a efektní.

5530H-A0020016 (kryt) 

5530H-A0020064 (kryt) 

5530H-A0020003 (kryt)

5530H-A0020063 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ŠEDÁ / BÍLÁ

Zásuvka LEVIT
ŽLUTÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ 

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / BÍLÁ

Zásuvka LEVIT
ONYX / KOUŘOVÁ ČERNÁ 

5530H-A0020018 (kryt)

5530H-A0020066 (kryt)

5530H-A0020062 (kryt)

5530H-A0020067 (kryt)

5530H-A0020017 (kryt)

5530H-A0020065 (kryt)

Zásuvka LEVIT
MACCHIATO / BÍLÁ

Zásuvka LEVIT
ORANŽOVÁ / KOUŘ. ČERNÁ 

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ 

Zásuvka LEVIT
ZELENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ 

Zásuvka LEVIT
SLONOVÁ KOST / BÍLÁ 

Zásuvka LEVIT
ČERVENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ 

5530H-A0020001 (kryt) 

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ
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Vysavačové zásuvkyNeo
Future Linear 

5530M-A00200 61 (kryt)  
3901M-A00110 03 (rám.) 

5530M-A00200 03 (kryt) 
3901M-A00110 42 (rám.)    

5530M-A00200 03 (kryt) 
3901M-A00110 44 (rám.)  

5530M-A00200 03 (kryt) 
3901M-A00110 43 (rám.)  

5530M-A00200 03 (kryt)  
3901M-A00110 03 (rám.) 

5530M-A00200 03 (kryt)   
3901M-A00110 01 (rám.) 

5530M-A00200 03 (kryt)  
3901M-A00110 41 (rám.)  

Zásuvka NEO
LEDOVĚ BÍLÁ / GRAFITOVÁ

Zásuvka NEO
LEDOVÁ ZELENÁ / BÍLÁ

Zásuvka NEO
LEDOVÁ ŠEDÁ / BÍLÁ

Zásuvka NEO
LEDOVÁ ORANŽOVÁ / BÍLÁ

Zásuvka NEO
BÍLÁ / BÍLÁ

Zásuvka NEO
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ

Zásuvka NEO
LEDOVÁ MODRÁ / BÍLÁ

5530B-A0020084 (kryt) 
1754-0-4235 (rámeček) 

5530B-A0020082 (kryt) 
1754-0-4230 (rámeček) 

5530B-A00200884 (kryt)   
1754-0-4414 (rámeček) 

5530B-A0020083 (kryt)     
1754-0-4301 (rámeček) 

5530B-A00200866 (kryt) 
1754-0-4317 (rámeček) 

5530B-A00200885 (kryt) 
1754-0-4419 (rámeček) 

5530B-A0020081 (kryt) 
1754-0-4240 (rámeček) 

Zásuvka FUTURE LINEAR
STUDIO BÍLÁ

Zásuvka FUTURE LINEAR
SLONOVÁ KOST

Zásuvka FUTURE LINEAR
MECHOVÁ BÍLÁ

Zásuvka FUTURE LINEAR
HLINÍKOVÁ STŘÍBRNÁ

Zásuvka FUTURE LINEAR
UŠLECHTILÁ OCEL

Zásuvka FUTURE LINEAR
MECHOVÁ ČERNÁ

Zásuvka FUTURE LINEAR
ANTRACIT

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY NEO

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY FUTURE LINEAR

Společnost ABB s.r.o. Elektro Praga vyrábí designové řady TIME, ELEMENT, TIME ARBO v široké barevné škále včetně rámečků z přírodního materiálu TIME ARBO 
a nově i designu NEO, FUTURE LINEAR, LEVIT a nově TANGO.

Společnost NEWAG s.r.o. ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga vyvinula zásuvky v designové řadě Time a Element. Vysavačové zásuvky v provedeních Time 
a Element byly navrženy a  vyrobeny přímo k propojování do vícenásobných rámečků s ostatními prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zásuvky prošly 
náročnými testy funkčnosti, trvanlivosti a kompatibility.
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Vysavačové zásuvky Ostatní 
zásuvky 

5530E-B7                   

KP 67/3          

TUY-88                             

Záslepka pro základnu ABB 
TIME, ELEMENT, NEO, ARBO

El. krabice pod omítku pro
montáž vícenásob. rámečků ABB

Základna zásuvky ABB 
FUTURE LINEAR, LEVIT

TUY-190                     TUY-04-3                          

TUY-296                       

TUY-01-1                     TUY-78-1                       

Vysavačová zásuvka 
SLONOVÁ KOST

Vysavačová zásuvka 
obdélníková SLONOVÁ KOST

Užitný ventil
s kontakty

Vysavačová zásuvka 
BÍLÁ

Vysavačová zásuvka 
obdélníková BÍLÁ

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A KRYTY VÝFUKU

TUY-08C-PL             

TUY-162                  

Základna zásuvky 
pro obdélníkové zásuvky

Montážní záslepka 
zásuvky

Nastavovací díl 
pod utopenou zásuvku

TUY-42               

SD901                     SD911                  SD801                   

Spodní díl vývodem 90oVysavačová zásuvka
(nerez ocel)

Nástavec pro nerezovou 
zásuvku

TUY-901-GY       TUY-902-WH       

Vysavačová zásuvka
Collection (šedostříbrná)

Rámeček pro zásuvku
Collection (bílá)

Vysavačová zásuvka
Collection (slon. kost)

Rámeček pro zásuvku
Collection (slon. kost)

Vysavačová zásuvka
Collection (bílá)

TUY-901-AM         TUY-902-AM         TUY-901-WH               

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA, ZÁKLADNY ZÁSUVEK A MONTÁŽNÍ DÍLY K ZÁSUVKÁM

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY COLLECTION

NEW-KIT ABB-E03 (T03) 
NEW-KIT ABB-E08 (titan) 

Komplet ABB BÍLÁ TIME 
a ELEMENT, TITAN TIME

5730U-A67107                

Základna zásuvky ABB TIME, 
ELEMENT, NEO, ARBO, TANGO

NEW-040 (Ø 50,8 mm) 
NEW-041 (Ø 63 mm)    

TUY-52  

Nerezový kryt výfuku 
vzduchu vnější

Kryt výfuku vzduchu
(plast)
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Filtrační sáčky 
a ostatní doplňky

FILTRE-208            FILTRE-201            FILTRE-198        

Filtr SILPURE pro Air 50,
Symphonia a Star

Filtr SILPURE pro Signature
a Distinction

Filtr SILPURE pro Air10
a Sensa

PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY

NÁHRADNÍ LÁTKOVÉ FITRY

FILTRE-041    
FILTRE-041-3                    

FILTRE-186   
FILTRE-186-3                     

FILTRE-189    
FILTRE-189-3                    

Ochranný filtr pro model 
pro model Symphonia, Air50

Filtrační sáček pro Air 50,
Signature a Symphonia

Filtrační sáček 
pro Spirit, Air10, Sensa

V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30o

TLUMIČE HLUKU

TUY-85  FILTRE-197-DV     

Tlumič hluku 
čtvercový (plast)

Zvukový tlumič
s HEPA filtrem

NEW-001     

Tlumič hluku 
QUIET Pro

< 50 dB

SZN349 (21 l) SZN348-1          SZN348 (23 l)    

Separátor stavebního prachu
a popela vč. hadice a hubice

Filtr na popel 
pro SZN348

Separátor na vysávání vody 
včetně hadice a stěrky

SEPARÁTORY

FILTRY PRO SEPARÁTOR SPIDER

NEW-Spider-XS-STD NEW-Spider-XS-FULL

Separátor Spider XS na vodu
a studený popel

Separátor Spider XS na vodu
a studený popel, vč. přísluš.

NEW-AC0040300        NEW-AC0040300        

kartošový filtr pro separátor 
Spider XS

Papírový filtr na jemný prach
pro separátor Spider XS



27

Instalační materiál

INSTALAČNÍ MATERIÁL

TUY-99G         TUY-28G     TUY-19G      TUY-62-NEW (dl. 3 m) 
TUY-61-NEW (dl. 1,5 m) 

Krátké koleno 90oTřícestné koleno Dlouhé koleno 90o M/MPotrubí 
materiál PVC

V balení 10 ks

TUY-20G (dlouhé)    
TUY-18 (střední)  

TUY-21G        TUY-25G             TUY-29G  

TUY-26G (30o)  
TUY-24G (45o)     

Dlouhé koleno 90o F/M
Střední koleno 90o F/M

Odbočka T 90oKoleno 45o  F/M Odbočka 45o  

Koleno 30o M/M
Koleno 45o M/M

TUY-36G        

TUY-42G      

TUY-22G             PCH-313     

TUY-45G          TUY-32G       

VC800 (1 m)   

PCH-312          

TUY-68      

GE800      TUY-54   VC1455   G-007     

TUY-35G                 

TUY-44G     

TUY-163      

Propojka potrubí 
hladká průběžná

Nastavovací díl 
pod utopenou zásuvku

Krátká odbočka 90o Svorka pro PCH-312

Příchytka potrubí 
plastová

Tvarovka pro přechod 
potrubí

Signalizační kabel 24V
(100 m)

Gumová spojka

Příchytka kabelu na potrubí 
plastová

VakuometrLepidlo 65 ml Protipožární objímka Čistič k mechanickému
pročištění potrubí

Propojka potrubí

Víčko na trubku

Extra krátké koleno 90o 

(pouze pod TUY-08C-PL)

FILTRY PRO SEPARÁTOR SPIDER
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Instalační sady

TUY-19G dlouhé koleno 90o F/F 12 ks

TUY-21G odbočka 90o 4 ks

TUY-24G koleno 45o F/F 6 ks

TUY-35G spojka potrubí 9 ks

TUY-61-BLA potrubí délka 1,5 m 16 ks

TUY-54 lepidlo 65 ml 1 ks

VC800 kabel ovládací 24V 35 m

TUY-45G příchytka potrubí plastová 20 ks

TUY-68 příchytka kabelu na potrubí 15 ks

TUY-99G krátké koleno 90o pod zásuvku 4 ks

5530U-A67107 spodní díl zásuvky ABB 4 ks

5530E-A00210 03 zásuvka ABB bílá / bílá 4 ks

3901E-A00110 03 rámeček ABB Element bílá / bílá 4 ks

TUY-19G dlouhé koleno 90o F/F 3 ks

TUY-21G odbočka 90o 1 ks

TUY-24G koleno 45o F/F 2 ks

TUY-35G spojka potrubí 3 ks

TUY-61-BLA potrubí délka 1,5 m 4 ks

TUY-54 lepidlo 65 ml 1 ks

VC800 kabel ovládací 24V 9 m

TUY-45G příchytka potrubí plastová 5 ks

TUY-68 příchytka kabelu na potrubí 4 ks

TUY-99G krátké koleno 90o pod zásuvku 1 ks

5530U-A67107 spodní díl zásuvky ABB 1 ks

5530E-A00210 03 zásuvka ABB bílá / bílá 1 ks

3901E-A00110 03 rámeček ABB Element bílá / bílá 1 ksKIT-NEW-1-ABB   
1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí

KIT-NEW-3-ABB   
3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí

KIT-NEW-4-ABB   
4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí

TUY-19G dlouhé koleno 90o F/F 9 ks

TUY-21G odbočka 90o 3 ks

TUY-24G koleno 45o F/F 4 ks

TUY-35G spojka potrubí 6 ks

TUY-61-BLA potrubí délka 1,5 m 12 ks

TUY-54 lepidlo 65 ml 1 ks

VC800 kabel ovládací 24V 25 m

TUY-45G příchytka potrubí plastová 15 ks

TUY-68 příchytka kabelu na potrubí 12 ks

TUY-99G krátké koleno 90o pod zásuvku 3 ks

5530U-A67107 spodní díl zásuvky ABB 3 ks

5530E-A00210 03 zásuvka ABB bílá / bílá 3 ks

3901E-A00110 03 rámeček ABB Element bílá / bílá 3 ks
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Usnadní 
a zrychlý úklidChytré doplňky

Tento systém, který výstižně nazýváme „Ha-
dice ve zdi“, posouvá možnosti centrálních 
vysavačů ještě dále, než tomu bylo doposud. 
Lehká 9 m hadice je sice pro manipulaci příjemnější, než 
přenášení celého mobilního vysavače, ale “Hadice ve zdi” 
ještě navýší pohodlí celého systému centrálního vysávání. 
Zákazník si samozřejmě může vybrat hadici v různých délkách 
a ani 15 m varianta není díky uložení v rozvodu centrálního 
vysavače ve zdi žádnou komplikací. Uživatel si navíc může 
vytáhnout jen potřebnou délku hadice a po skončení úklidu 
jednoduše odjistí pojistku v zásuvce a hadice se sama „vcucne“ 
zpátky do zdi. 

Kdo bude chtít mít nejdokonalejší a nejpohodlnější centrální 
vysavač ve svém domě, nebude investice litovat. Je potřeba připomenout, že instalace je 
oproti standardnímu centrálnímu vysavači rozdílná a není možné doplnit stávající systém 
o speciální zásuvku a hadici. Snadná montáž do zdi pomocí speciální krabice do cihlového 
zdiva. 

Vroom Central 
Vroom je připraven pro Váš rychlý 
úklid během 3 sekund!
Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor 
a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě 
intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny 
a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná auto-
maticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí 
pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít 
s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samoza-
tahovací, takže o ni nezakopnete. Vroom můžete 
elegantně instalovat do většiny skříněk, šatních 
skříní nebo garáže tak, aby byl rychle k dispozi-
ci, když jej budete potřebovat a naopak skrytý 
v době, kdy jej nepotřebujete. Možnosti dodatečné 
montáže.

Vroom Central 18” 
s hadicí dlouhou 5,5 m byl navržen pro ev-
ropský trh. Velikost výrobku byla upravena 
tak, aby se vešel do každé skříňky kuchyňské 
linky.

Spot by Vroom
Délka až 4,5 m 
Elastická hadice v zásuvce ve zdi
Skvělý doplněk k centrálním vysavačům Husky. Ideální pro 
všechny prostory, kde je potřeba rychlý úklid, jako jsou kuchyně, 
zádveří, chodby, dílny a koupelny. Nevyžaduje složitou in-
stalaci. Za zásuvkou musí být pouze 1,3 m rovného potrubí. 
Paten tovaný systém, který urychlí a usnadní Váš úklid. Kartáč 
na prach je schován uvnitř zásuvky. K dodání 
v bílém a černém provedení. Hadice (délka 
4,5 m) a kartáč na prach jsou součástí dodávky.

Hadice ve zdi
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Usnadní 
a zrychlý úklid Chytré doplňky

Antibakteriální filtr SILPURE

Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743

Na obrázku vlevo je množství bakterií na filtru 
s látkou SILPURE, která zabraňuje růstu bakterií.
Vpravo je patrné větší množství bakterií na filtru bez 
látky SILPURE, jak ukázaly testy.

Pro centrální vysavače DUOVAC je revoluční zlepšení, které se týká filtračního systému. Všechny jednotky 
vyrobené od listopadu 2012 jsou vylepšené o permanentní filtr s ochranou, která brání růstu bakterií. 
Permanentní filtr obsahuje patentovanou přírodní látku SILPURE, která zabraňuje růstu bakterií 
na textilu. V době, kdy se vysavač nepoužívá se bakterie množí a ucpávají filtr. SILPURE je 
nová generace antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu 
bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach. 

SILPURE vyrábí společnost Thomson Research Associates (TRA), která byla založena před 50 lety 
v kanadském Torontu. Řešení TRA jsou uváděna na trh po celém světě, v roce 2005 byla technologie 
SILPURE zavedena a nadšeně přijata mezi výrobci spodního prádla, sportovního oblečení, ložního prádla 
ale i zdravotnického vybavení. Nové partnerství mezi firmami DUOVAC a TRA přináší to nejekologičtější 
řešení v boji proti bakteriím a choroboplodným zárodkům. Filtry SILPURE lze navíc vyprat v automatické 
pračce, testy prokázaly stejnou funkci filtru i po 50 pracích cyklech. Bakteriální filtr splňuje test dle normy 
ISO 20743.

Celonerezová 
štěrbinová zásuvka
Perfektní v kuchyni
Naše štěrbinová zásuvka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro více než 20 000 zapnutí a vypnutí. 
Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní nameťte nečistoty a nohou lehce překlopte tlačítko. Štěrbina 
nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!                       
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www.duovac.cz

Systémy centrálního vysávání
společnosti Duovac se skládají převážně
z recyklované oceli a hliníku, dvou
nejvíce recyklovaných materiálů na
světě:
• Recyklace hliníku a oceli využívá

o 95 % méně energie než jejich
výroba z nových materiálů, což
výrazně snižuje emise
skleníkových plynů.

• Hliník a ocel lze recyklovat
znovu a znovu, což snižuje
znečištění půdy a vody
způsobené těžbou.

• Znečištění plasty bude mít
nepříznivý vliv na půdu, vodní
toky a oceány.

Nižší dopad na životní

prostředí

Vysavače společnosti Duovac v sobě
spojují účinnost a výkon, a tak dosahují
úspory energie. Silný stroj na čištění
znamená méně času stráveného
vysáváním. Systémy centrálního vysávání
jsou 4 až 8krát výkonnější než přenosné
či robotické vysávače. To znamená, že
úklid provedete efektivněji a navíc
v kratším čase. Přenosný vysavač budete
v průměru vyměňovat každých 5 až 8 let
a vše skončí na skládkách odpadu.
Na druhou stranu, systémy Husky jsou
konstruovány tak, aby vydržely!
Se správnou péčí a udržováním vám
budou sloužit celý život, což dokazuje
záruka až 25 let.

Spotřebovávejte méně,

spotřebovávejte lépe

Čistší domov je základem zdravějšího
bydlení. Je dokázáno, že centrální
vysavač odstraní prach, alergeny a další
znečišťující látky z obývacího prostoru
efektivněji a s menším hlukem než
běžný přenosný vysavač. Pokud jde
o pohodlí a pohodu rodiny, nedělejte
žádné kompromisy. Nejzdravějším
dostupným vysavačem je systém
centrálního vysávání společnosti
Duovac.
Ve společnosti Duovac se

zaměřujeme na usnadnění

vašeho života pomocí nových

a inovativních způsobů čištění

vašeho domova.

Dýchejte ve svém domově

čistší vzduch

Společnost Duovac a životní prostředí

Při nákupu vysavače vždy myslete na to, jak je důležitý dopad na životní prostředí.
Udržitelný rozvoj se týká uspokojování dnešních potřeb, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací.
Představujeme 3 důvody, proč výrobek Duovac přinese jakémukoli ekologickému projektu přidanou hodnotu.

Nejzdravější vysávání pro Váš

Vysavače společnosti Duovac v sobě spojují 
účinnost a výkon, a tak dosahují úspory energie. 
Silný stroj na čištění znamená méně času 
stráveného vysáváním. 

Systémy centrálního vysávání jsou 4 až 8krát 
výkonnější než přenosné či robotické vysávače. 
To znamená, že úklid provedete efektivněji 
a navíc v kratším čase. Přenosný vysavač budete 
v průměru vyměňovat každých 5 až 8 let a vše 
skončí na skládkách odpadu. 

Na druhou stranu, systémy Duovac jsou 
konstruovány tak, aby vydržely! Se správnou 
péčí a udržováním vám budou sloužit celý život, 
což dokazuje záruka až 25 let.

Nižší dopad na životní 
prostředí

Spotřebovávejte méně, 
spotřebovávejte lépe

Dýchejte ve svém domově 
čistší vzduch

Sytémy centrálního vysávání společnosti Duo-
vac se skládají převážně z recyklované oceli 
a hliníku, dvou nejvíce recyklovaných materiálů 
na světě:

• Recyklace hliníku a oceli využívá o 95 % méně 
energie než jejich výroba z nových materiálů, což        
výrazně snižuje emise skleníkových plynů.

• Hliník a ocel lze recyklovat znovu a znovu, 
což snižuje znečištění půdy a vody způsobené 
těžbou.

• Znečištění plasty bude mít nepříznivý vliv 
na půdu, vodní toky a oceány.

Čistší domov je základem zdravějšího bydlení. Je 
dokázáno, že centrální vysavač odstraní prach, 
alergeny a další znečišťující látky z obývacího 
prostoru efektivněji a s menším hlukem než 
běžný přenosný vysavač.  

Pokud jde o pohodlí a pohodu rodiny, nedělejte 
žádné kompromisy. Nejzdravějším dostupným 
vysavačem je systém centrálního vysávání 
společnosti Duovac.

Ve společnosti Duovac se zaměřujeme 
na usnadnění vašeho života pomocí 
nových a inovativních způsobů čištění 
vašeho domova.

Nejzdravější vysávání pro Váš



NEWAG spol. s r. o.
výhradní dovozce výrobků DUOVAC
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz

Specialista na centrální vysavače Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

www.duovac.cz
Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců.

NEWAG Praha spol. s r.o.
Filosofská 4/1598, Praha 4
tel.: 261 213 103
fax: 241 410 674
e-mail: tomas.najman@newag.cz

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.  
Uhelná 1182/3a, Hradec Králové
tel./fax: 495 521 522
mobil: 777 059 277
e-mail: tomas.vojtech@newag.cz

NEWAG Brno spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 55a, Brno
tel./fax: 548 210 954
mobil: 777 092 777
e-mail: pavel.cisar@newag.cz

Kontakty na další regionální zastoupení naleznete na www.duovac.cz nebo Vám je rádi zašleme na vyžádání.

Praha                   Brno       Hradec Králové

Naše pobočky

Výhody centrálního vysavače DUOVAC

●   Nevíří prach - vhodné pro alergiky

●   Přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objekt

●   Ticho při vysávání

●   Snadná obsluha

●   Dlouhá životnost - záruka 25 let


