Centrální vysavač HUSKY
do každé dřevostavby
Centrální vysavače HUSKY
a domy na bázi dřeva
vytvářejí silné spojení již
několik desítek let.
Domovinou tohoto účinného
pomocníka domácnosti je
totiž Kanada, země,
kde dřevostavby představují
většinovou část stavební
produkce.
totiž činní jen 12 000 Kč. (Dodávka obsahuje:
30 m potrubí, 3 ks zásuvek zn. ABB a přípravy
pro štěrbinovou zásuvku do kuchyňské linky).
S touto přípravou pak můžete realizovat
kompletní systém vysávání HUSKY kdykoliv,
třeba až si rodinný rozpočet trochu odpočine
od stavby domu…
Maximální celková cena systému pro rodinný
dům do 160 m2 podlahové plochy činí
39 900 Kč. Tato cena zahrnuje výše uvedenou
první fázi trubního rozvodu, jednotku Husky
Cyklon2 se zárukou 25 let, sadu příslušenství
Premium se zárukou pět let, osazení
štěrbinové zásuvky do kuchyňské linky,
dvakrát dopravu, montáž a DPH.

advertorial

Pro zdravé bydlení

Centrální vysavače HUSKY a dřevostavby mají
jeden společný cíl: Dělají z vašeho domu
zdravější prostředí. Navíc variabilní konstrukce
domů na bázi dřeva zaručuje snadnou
a rychlou montáž rozvodů centrálního
vysavače. Cesta k centrálnímu vysavači
HUSKY je nyní finančně daleko snazší, než by
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se mohlo na první pohled zdát. Bez nadsázky
tedy můžeme říct, že HUSKY se klidně zabydlí
být v každé dřevostavbě…

Husky v každém domě
Cena za dodávku první fáze trubního rozvodu
pro rodinný dům do 160 m2 podlahové plochy

Srdce systému tvoří silná jednotka umístěná
v garáži či sklepě, s jednotlivými místnostmi
je propojena trubním rozvodem, který ústí do
elegantních vysavačových zásuvek. Do nich
stačí zapojit hadici a úklid může začít. Při
úklidu nemusíme přístroj přenášet, nehrozí
narážení do nábytku či rohů stěn,
manipulujeme jen s lehkou hadicí, úklid je
maximálně tichý. Hlavní důvodem pro pořízení
centrálního vysavače je ale odvod vysátého
vzduchu mimo objekt. V místnosti díky tomu
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nedochází k víření prachu usazeného na
záclonách a nábytku, jak je tomu u vysavačů
příručních, což ocení nejen alergici.

HUSKY – Síla, odolnost, vytrvalost
To, co odlišuje silné centrální vysavače HUSKY
od konkurence, je robustní tělo vybavené
průmyslovými motory s bypass technologií
nezávislého chlazení. Ta zaručuje vysavači
bezpečné fungování i při dlouhodobém

provozu. Vzduch prochází účinným filtračním
systémem vybaveným novou generací
antibakteriální úpravy SILPURE, jež využívá
přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení
růstu bakterií a zabraňuje šíření bakterií
způsobujících zápach. Právě odolná konstrukce
průmyslových motorů umožnila poskytnout
zákazníkům bezkonkurenční 25letou záruku
na celý přístroj. Tedy dobu, za kterou běžná
domácnost vystřídá čtyři až pět příručních
vysavačů s nepoměrně menším výkonem
a komfortem užívání.

HUSKY má vodu rád
Odolnost centrálních vysavačů Husky dokládá
i mimořádná možnost přímého sání mokrých
nečistot. Vybrané modely Husky Pro mají
motory speciálně uzpůsobeny k mokrému
úklidu, takže při vysávání není potřebné
přiřazovat do oběhu externí separátory, jak je
tomu běžné u jiných výrobců. Husky umí ale
ještě víc. Modelová řada vysavačů Husky H2O
Pro 300 – 600 nabízí automatické splachování
nečistot přímo do kanalizace. K těmto
vysavačům si můžete také nechat zhotovit
rozvod vody s čisticí směsí Aqua Pro, která
Vám umožní mytí podlah, šamponování
čalouněného nábytku, mytí interiéru aut nebo
vytírání s dezinfekčním prostředkem v okolí
bazénů, saun či SPA.
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Vše pro vaše pohodlí
Úklid s centrálním vysavačem není jen
maximálně účinný, ale také nesmírně
pohodlný. Například díky systému Hadice ve
zdi. Ty jsou skryty v trubním rozvodu
a uživatel si na úklid vytahuje jen potřebnou
délku (až 15 metrů). Po skončení vysávání
stačí odjistit pojistku a hadice se skryje
v trubním rozvodu. Snadněji už to nejde…
V každé domácnosti ocení také novinku
VROOM CENTRAL 9215 CE, 5,5 metru
dlouhou hadici pro rychlý úklid suchých
nečistot, která se po dokončení své práce
skryje v elegantním boxu v kuchyňské lince
či šatní skříni. Jako třešnička na dortu pak
fungují například štěrbinové zásuvky, které je
možné dodat i v odolném a elegantním
celonerezovém provedení. Přesně v duchu
značky HUSKY…

HUSKY jž 21 let na trhu
Centrální vysavače HUSKY dodává na náš trh
společnost Newag s.r.o., firma s více než
50% prodejním podílem a 34 000 realizacemi
systémů centrálního vysávání.

Více informací:

 www.husky.cz
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