
Központi porszívók

Egészség és kényelem... 
egyszerűen

www.sistemair.hu



Előnye éppen az egyszerűségében rejlik: egyetlen gégecsővel kitakaríthatja otthonát!Előnyye éppppen az eggyyszerűséggében rejjlik: eggyyetlen ggéggecsővel kitakaríthatjja otthonát!
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Mi is valójában a 
KÖZPONTI PORSZÍVÓ.

Egy olyan rendszer, amelynek 
használatával tökéletesen tisztán 
tarthatja otthonát. 
A rendszer legfontosabb eleme maga 
a központi porszívó berendezés 
(1), amelyet telepíthet háztartási 
helyiségbe, garázsba vagy akár az 
erkélyre is. Ez csatlakozik az aljzatban, 
falban vagy álmennyezetben 
elhelyezett csőrendszerhez (2), amely 
a lakótérben lévő falicsatlakozókban 
végződik (3). A takarításhoz csupán egy 
könnyen kezelhető, hajlékony gégecső 
szükséges, amelyet a falicsatlakozóba 
helyezünk.
Előnyei a következők.....

Akinek fontos a 
praktikum

www.sistemair.hu



Akinek fontos az 
egészséges otthon



Sem a lakótérben elhelyezett 
falicsatlakozókban, sem a 
takarításnál használt gégecsőben 
nincs elektromos áram: áramütéstől 
nem kell tartania.

A hagyományos porszívók nem 
képesek a tökéletes légszűrésre. 
Takarítás során visszafújják lakásunkba 
a PORATKÁKAT, POLLENEKET, 
MIKROORGANIZMUSOKAT, 
amelyek allergikus, asztmatikus 
megbetegedéseket okozhatnak. A 
központi porszívó által beszívott 
levegő nem a lakótérbe, hanem a 
kifújó nyíláson keresztül a szabadba 
távozik. Így otthonunk egészséges és 
higiénikus marad...

www.sistemair.hu

...teljes biztonságban

Az Ön megbízható partnere, hogy megteremtse otthona higiéniáját:
Sistem Air központi porszívó



Akinek fontos 
a nyugalom



www.sistemair.hu

Élvezze Ön is otthona komfortját: 
a Sistem Air segít ebben

A takarítás végre nem zavarja az ott 
tartozkodók nyugalmát! A lakótértől 
távolabb elhelyezett központi porszívó 
működésének zaja nem hallható és 
köszönet a beépített technológiai 
újdonságoknak a berendezés 
hangkibocsátását is minimálisra 
csökkentettük. 

Felejtse el a súlyos, nehezen 
kezelhető porszívókat, a vezeték 
okozta bonyodalmakat, az állandó 
égett porszagot: a Sistem Air 
központi porszívókkal a takarítás 
leegyszerűsödik, a takarításra fordított 
idő lerövidül. Töltse kedve szerint 
megspórolt idejét...

Ne mondjon le a kényelemről...



 Akinek fontos 
a soklodalúság...
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Takarító készlet standard



Padlótisztító fej

Ruhatisztító fej

Nedves tisztító fej Radiátor tisztító fej

Portörlő fej

Kárpittisztító fej

Résszívó

Csőtisztító fej

Állat tisztító fej

Állítható takarítófej Kerekes takarítófej

Gégecső borítás 

Forgókefés kárpitti-
sztítófej

Forgóturbinás padlófej

www.sistemair.hu

A Sistem Air olyan széles takarítófej 
választékot fejlesztett ki, amelyek 
tökéletes megoldást kínálnak bármilyen 
takarítandó felület tisztítására. Legyen 
szó legkülönfélébb járófelületekről: kő, 
járólapok, parketták, padlószőnyegek. 
A speciális fejekkel letisztíthatjuk 
ruháinkat, a radiátorok nyílásait, 
ahova a normál takarítófejek már 
nem érnek be, a csövekre lerakódott 
port, bútorzatunk kárpitját, 
kandallónkban megmaradt hamut, 
a kiömlött folyadékokat ...Teremtsen 
valódi tisztaságot otthona minden 
szegletében Sistem Air központi 
porszívó rendszerekkel. 

A Sistem Air a takarítófejeket úgy 
alkotta meg, hogy azok hosszú távon 
is praktikusan és megbízhatóan 
működjenek. A takarítási műveletek 
alaposabban, gyorsabban és 
egyszerűbben elvégezhetők 
legyenek bárhol, akár lakásokban, 
házakban, szállodákban vagy más 
intézményekben.

Otthonunk takarítása soha nem volt ennyire egyszerű: a Sistem Air speciális 
takarítófejeivel bármilyen felületet tisztán tarthatunk és... az eredmény is meggyőző!

    ... ne feledkezzen meg 
   a hatékonyságról

Nedves leválasztó tartály

Hamugyűjtő tartály



Akinek fontos 
a minőség



Három különböző szín, letisztult forma: 
a Sistem Air falicsatlakozók feltűnés 
nélkül képesek illeszkedni a piacon lévő 
bármilyen lakossági kapcsoló családba. 

Egyszerű és biztonságos kezelhetőség, 
időtálló anyagok, tökéletes záródás 
bármennyi felnyitás után. Ezeket is 
fi gyelembe vettük, amikor megalkottuk 
falicsatlakozóinkat és speciális 
csatlakozóinkat. 

  …esztétikum
   és minőség

www.sistemair.hu

Falicsatlakozók Speciális csatlakozók

Ipari csatlakozók

Speciális csatlakozók

Falon kívüli csatlakozók

Szemétlapát adapterek

Otthonunk igazi stílusa a részletekben rejlik: a Sistem Air csatlakozói a legkülönfélébb 
szerelési és esztétikai igényeket is képesek kielégíteni 

 Olasz falicsatlakozók

Padlócsatlakozók



Központi porszívó választékunk
lakossági felhasználás    
        

TECNO Activa
TECNO Evolution Generation 

Egészen 450 m2 - ig
1 egyidejű felhasználó

Társasházi lakások, egészen 120 m2 - ig

Emeletes épületek, egészen 300 m2 - ig

Meglévő házakba 60 m2 -ig 

TECNO Star

Sistem CUBE

Wolly

Jolly

LAKOSSÁGI
FELHASZNÁLÁS

Egészen 450 m2 - ig 
2 egyidejű felhasználó

Többszintes 
társasházak és 
lakóparkok részére 
kifejlesztett központi 
porszívó

Megbízhatóság és 
hatékony működés

TÖBBSZINTES 
ÉPÜLETEKNEK 
KIFEJLESZTVE



          professzionális
      és ipari felhasználás

www.sistemair.hu

TECNO Block Mini 

TECNO Block Maxi

Porleválasztó tartályok
LT 80 LT 160

Elszívó egységek

A Sistem Air központi porszívók 
képesek megfelelni a legkülönfélébb  
felhasználói igényeknek. Semmi sem 
szab határt - sem a takarítandó felület 
nagysága, sem az egyidejű felhasználók 
száma, sem a szívóerő - a speciális 
rendszerek megalkotása területén.
Széles központi porszívó kínálatának 
köszönhetően a Sistem Air képes 
a legtestreszabottabb megoldást 
nyújtani bármely felhasználó számára. 
Hosszú élettartam, hatékony működés, 
megbízhatóság: ezek a tulajdonságok 
tették sikeressé a Sistem Air központi 
porszívókat az egész világon.

Professzionális
felhasználás 600 m2 - ig,

1 egyidejű felhasználó

Professzionális felhasználás
1.200 m2 - ig,

3 egyidejű felhasználó

Ipari felhasználás: bármekkora felület,
bármennyi egyidejű felhasználó



A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Sistem Air mindig a legmodernebb technológiákat alkalmazza. A megbízható működésnek 

köszönhetően, összhangban az érvényben lévő nemzeti és nemzetközi normatívákkal a központi porszívóinkra 5 év garanciát nyújtunk, 

amennyiben a kiépített teljes központi porszívó rendszer megfelel a hatályos előírásoknak és be lettek tartva a kézikönyvben előírt karbantartási 

műveletek. A garancia nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, a nem rendeltetésszerű használatból eredő működési problémákra, anyagi 

károkra.

További információkért látogasson el honlapunkra: www.sistemair.hu

Minden esetben forduljon szakemberhez, ha az ajánlott periodikus karbantartási műveleteken kívül bármilyen más beavatkozás szükséges. 

További információkért látogasson el honlapunkra  HYPERLINK www.sistemair.hu vagy hívjon bennünket a szervízhálózattal kacsolatosan.

Viszonteladói hálózatunkban (gépészeti és villanyszerelési üzletek), vagy kérjen segítséget gépészétől, villanyszerelőjétől.

A periódikus karbantartásra vonatkozó tudnivalókat a központi porszívók kezelési és karbantartási útmutatójában (kézikönyv) találhatja. Az 

ajánlott, a felhasználó által elvégezhető műveletek a következők: szűrőbetét tisztítása és cseréje, a porgyűjtő tartály ürítése, a motor helyes 

működésének és a kifújó nyílás esetleges eltömődésének ellenőrzése.

GARANCIA

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

HOL TALÁLHATJA MEG TERMÉKEINKET

PERIÓDIKUS KARBANTARTÁS



 a te választásod



www.sistemair.hu

Sistem Air Magyarország - H-9700 SZOMBATHELY CSABA U. 12.
Tèl. +36 94 509 209 - +36 30 56 88 372 - Fax +36 94 509 208 - info@sistemair.hu
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