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TRI otázky pre TROCH
O VÝHODÁCH CENTRÁLNYCH VYSÁVAČOV UŽ DNES NETREBA NIKOHO PRESVIEDČAŤ. VŠETKO SA TO ZAČALO
PRED VYŠE PÄŤDESIATIMI ROKMI, KEĎ VÝROBCOVIA INOVATÍVNE ZAREAGOVALI NA SPOLOČENSKÝ DOPYT A
VYŠLI NA TRH S NOVINKOU, KTORÁ DALA VYSÁVANIU INÝ ROZMER. ODBÚRALI HLUK Z DOMÁCNOSTI, ZVÝŠILI
KOMFORT UŽÍVANIA A PREDOVŠETKÝM AKO JEDINÍ DOSTALI AJ TIE NAJMENŠIE NASATÉ PRACHOVÉ ČASTICE
MIMO OBYTNÝ PRIESTOR SO 100% ÚČINNOSŤOU. TENTO SYSTÉM VYSÁVANIA VÝRAZNE ZLEPŠIL KVALITU
OVZDUŠIA V INTERIÉRI A TÝM VÝRAZNE PRISPEL K ZDRAVŠIEMU BÝVANIU. TÚTO TECHNOLÓGIU
POZNÁME DLHO, ALE VIEME NA ZÁKLADE AKÝCH VLASTNOSTÍ VHODNÝ PRODUKT
VYBRAŤ? NIE? POMÔŽEME VÁM S VÝBEROM. OSLOVILI SME DODÁVATEĽOV
TROCH NAJZNÁMEJŠÍCH ZNAČIEK A SPÝTALI SME SA NA TRI RÔZNE OTÁZKY
trálneho vysávania? Vzniká tu potreba
špeciálnej údržby potrubia? Ako sa starať o bezproblémový chod celého systému?
Za každou jednou zásuvkou montujeme koleno s uhlom pripojenia 90°. To
zadrží predmet, ktorý by nám mohol spôsobiť prípadné komplikácie s upchaním
samotného potrubia. Pokiaľ je predmet
kratší, skončí v nádobe s nečistotami a
prachom. Ľudia sa ma často pýtajú: „A čo
s povysávanou ponožkou?“ Moja odpoveď: „Nič!“ Stačí ju vyloviť v kanistri pod
agregátom. Prinajhoršom Vám tá ponožka Váš rozvod v dome vyleští. Jediné
moje odporúčanie, nechajte si zrealizovať
rozvody profesionálmi, vyvarujete sa tým
zbytočným komplikáciám.

Michal Bíro
1.) Ako často by sme mali čistiť centrálny vysávač a aká je náročnosť samotnej
údržby? Aká je orientačná cena prachového ﬁltru a po akom čase by sme ho mali
vymeniť?
Výhodou novej generácie vysávačov Oxygen je absolútne bezúdržbový systém. Tento systém nepoužíva klasické ﬁltre, funguje
na princípe GORE-TEX membrány. Systém
je navrhnutý tak, aby ste sa ho nemuseli čo
i len dotknúť počas celej doby prevádzky.
Zabudnite na pranie, na nepríjemnú manipuláciu a čistenie ﬁltrov. A ako to funguje?
Na spodnej časti ﬁltra sú všité závažia, ktoré
„oklepávajú“ nečistoty za Vás. Tieto nečistoty padajú do veľkoobjemovej nádoby, ktorú
spolu s prachom bez problémov vynesie aj
krehké žieňa. V priemernom jednopodlažnom dome naplníte zásobník jeden, maximálne dva krát ročne. Po vynesení nečistôt
jednoduchým spôsobom pripevníte zásobník znova k agregátu. V našom prípade je
dokupovanie ﬁltrov, vreciek a iného spotrebného materiálu bezpredmetné.
2.) Čo sa stane, ak povysávame predmet,
ktorý by nám mohol upchať rozvod cen-

3.) V čom sa odlišujete od iných značiek
a prečo by sme si mali vybrať práve riešenia od Electroluxu?
Nemenej dôležitou súčasťou centrálneho vysávača je hadica, ponúkame
hadicový set OXYGEN s neseným príslušenstvom a mimoriadne malou stratou
výkonu. Agregáty sú plne bezúdržbové
s veľkou nádobou, majú veľmi nízku spotrebu elektrickej energie a malú hlučnosť.
Naše agregáty majú veľmi priaznivú cenu,
porovnateľnú s bežnými centrálnymi vysávačmi.
Michal Bíro; info@electrolux-vac.sk;
www.electrolux-vac.sk; +421 911 54 23 22

Maroš Mihalič
1.) Ako často by sme mali čistiť centrálny vysávač a aká je náročnosť samotnej
údržby? Aká je orientačná cena prachového ﬁltru a po akom čase by sme ho mali
vymeniť?
Dnes už je v oblasti centrálneho vysávania samozrejmosťou, že sú tieto systémy bezudržbové. Pripravte sa na komfort.
Žiadne pranie ﬁltrov, žiadne kupovanie
náhradných. Vysávače navrhujeme tak,
aby ste o nich jednoducho nevedeli. Mali
by si ticho vrčať v garáži, poprípade v technických miestnostiach, a jediné čo budete
musieť spraviť je raz za pol roka vyniesť
smeti z pod agregátu, poprípade vyliať
vodu zo separátoru. To je všetko.
2.) Čo sa stane, ak povysávame predmet,
ktorý by nám mohol upchať rozvod centrálneho vysávania? Vzniká tu potreba
špeciálnej údržby potrubia? Ako sa starať
o bezproblémový chod celého systému?
Áno, obligatórna otázka. Rozvod je v celom tomto riešení veľmi dôležitý. Potrubný
systém je vyrobený zo špeciálnych materiálov, nepodceňujte to, prosím. Na základe
našich skúseností vieme, že soﬁstikované
riešenia vyžadujú odborný prístup, preto
je dôležité spraviť rozvody kvalitne a z kvalitných materiálov na to určených. A teraz
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k „ponožkám“. Otvor hadice je menší ako
otvor zásuvky. Za každou zo zásuviek inštalujeme ostré koleno. To je kombinácia
opatrení, ktoré Vás uchránia od upchatia
potrubia.
3.) V čom sa odlišujete od iných značiek
a prečo by sme si mali vybrať práve riešenia od ZANUSSI?
Zanussi vždy inklinovalo k talianskemu
dizajnu. Už od úplného začiatku v roku
1916 sme sa snažili prinášať také výrobky, ktoré Vám uľahčia každodenný život.
Okrem nápaditého vzhľadu, bezúdržbovej prevádzky, ergonomických tvarov
kontaktných častí a kvality spracovania
Vás určite milo prekvapia aj priaznivé
ceny našich akčných setov.
Maroš Mihalič; info@zanussi-vac.sk;
www.zanussi-vac.sk; +421 948 05 61 40

Bengyak Štefan
1.) Ako často by sme mali čistiť centrálny vysávač a aká je náročnosť samotnej
údržby? Aká je orientačná cena prachového ﬁltru a po akom čase by sme ho
mali vymeniť?
Nová generácia vysávačov BEAM je dodávaná s nádobou vyrobenou z vysoko
odolných plastov s kónickým tvarom, ktorý umožňuje intenzívny cyklónový efekt.
Vďaka tomu nedochádza k zaťažovaniu
membrány jemnými časticami a zároveň zvyšuje samočistiacu schopnosť GORETEX-ovej tkaniny, z ktorej je samotná
membrána vyrobená. Celé toto riešenie
je preto plne bezúdržbové a nevyžaduje
žiadnu špeciálnu starostlivosť a dokupovanie nových ﬁltrov. Prachové nádoby sú
špeciálne ošetrené antibakteriálnou úpravou ALPHASAN, ktorú ocenia prevažne
alergici. Na nádobách je i indikačné okienko naplnenosti.
2.) Čo sa stane, ak povysávame predmet,
ktorý by nám mohol upchať rozvod centrálneho vysávania? Vzniká tu potreba
špeciálnej údržby potrubia? Ako sa starať
o bezproblémový chod celého systému?
Naše systémy centrálneho vysávania
majú dostatočný sací výkon a celé potrubné rozvody sú navrhnuté tak, aby zabránili
vstupu predmetu, ktorý by sa mohol v
potrubí vzpriečiť. Za každou hadicovou zásuvkou je umiestnené ostré koleno, preto
akýkoľvek menší predmet, ktorý sa za spomínané koleno dostane, prejde bez problémov celým systémom a skončí v zbernej

nádobe pod agregátom. Jediné možné riziko, ktoré tu vidím, je kvalita spracovania celého rozvodu, ten by mali inštalovať zaškolení odborníci, ktorí Vám urobia potrubný
rozvod v súlade s normou ASTM F2158.
3.) V čom sa odlišujete od iných značiek a
prečo by sme si mali vybrať práve riešenia
od BEAM?
Agregáty ponúkame v tradičnom kovovom prevedení s použitím najmodernejších technológií, ktoré Vám zabezpečia
bez údržbovú prevádzku agregátu na veľa
rokov. K Agregátu ponúkame modernú hadicu ASPIRA s plynulou reguláciou výkonu
a bohatým príslušenstvom. Našim zákazníkom a architektom ponúkame kompletný
servis od poradenstva cez projektovú dokumentáciu až po samotnú realizáciu.
Bengyak Štefan; info@beamvac.sk
www.beamvac.sk; +421 944 10 88 01

