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Centrální vysavače

Lifetime warranty – doživotní záruka

Katalog produktů
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ÚvodPředstavení 
společnosti

Kompaktní, tichý  
a výkonný centrální vysavač

       Husky air 10 Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

        A10-130I-EU-HI(HE) 230 V 1429 W 502 Airwatty 3 061 (mm/H2O) 55,6 l/s Průtokem

Vážení zákazníci,

Dostává se vám do ruky katalog nových vysavačových jednotek Husky a příslušenství včetně cen. Na každé 
straně je vždy vyobrazená jedna vysavačová jednotka a k ní zároveň i doporučené sady příslušenství. Cen-
trální vysavače Husky byly vždy o krok před ostatními konkurenty, tradiční širokou nabídkou 4 gene rací 
centrálních vysavačů, od suchého sání až po vysavače s automatickým splachováním do kanalizace. 

 Nyní je to opět značka Husky, která přichází se zcela unikátní doživotní zárukou na vysavačové jednotky 
a 5-ti letou zárukou na příslušenství. Nabídnout takové podmínky si může dovolit jen díky celokovovému, 
vysoce odolnému provedení, doplněnému o motory průmyslové kvality značek AMETEK Lamb a Domel, 
s nezávislým chlazením (bypass). Elektronika výrobků je na nejvyšší úrovni a top modely dokonce přenášejí 
všechny informace o stavu vysavačové jednotky tam, kde jsou nejvíce potřeba, do rukojeti vysavačové hadice. 
Komunikace mezi jednotkou a uživatelem při tom probíhá pomocí patentované obousměrné bezdrátové 
technologie. 

 Výhradním dovozcem výrobků Husky je společnost NEWAG spol. s r.o., která působí na našem trhu od 
roku 1993 a je dominantním dodavatelem centrálních vysavačů. Během 17 let bylo v ČR nainstalováno 
téměř 30 000 systémů Husky. Dle dostupných údajů z účetních uzávěrek významných dodavatelů centrál-
ních vysavačů u nás předávaných na Obchodní rejstřík do roku 2009, má společnost NEWAG více jak 50  % 
trhu v této oblasti a cestou zřizování vlastních poboček, ve kterých pracují spolehlivé týmy proškolených 
pracovníků, si neustále upevňuje pozici lídra trhu.

 V současné době již několik let fungují pobočky pro Prahu a Střední Čechy, Brno a okolí a v Hradci 
Králové s působností v celém Východočeském kraji. Zde jako zatím jediná společnost Newag, z dovozců cen-
trálních vysavačů v ČR, disponuje separovanými autorizovanými servisními středisky, určenými výhradně 
a jedině pro servisní záruční a pozáruční práce. Díky těmto krokům se zákazníkům zlepšily poskytované 
služby spojené s dodávkami systémů přímo od importéra. 

 Všechny vysavače Husky, doplněné o tlumič hluku Quiet Pro, splňují NV České republiky 148/2006 sb. 
o ochraně před nepříznivými vlivy hluku. Jinými slovy, váš soused ani nepozná, že právě vysáváte, protože 
Quiet Pro snižuje hladinu hluku na výfuku z vysavače pod 50 dB. 

 Děkujeme Vám, že jste projevili zájem o výrobky Husky. O vaši spokojenost se postarají naše pobočky 
a pečlivě proškolená prodejní síť.

Tomáš Najman
jednatel společnosti

Pavel Císař
jednatel společnosti

Jiří Kučera
vedoucí pobočky

Praha             Brno        Hradec Králové
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Pomocná tabulka pro výběr příslušenství podle způsobu spouštění vysavačové jednotky
LV – klasické spouštění pomocí 24V ovládacího okruhu s drátovým připojením, BW – základní bezdrátové ovládání. Tlačítkem na hadici lze systém zapnout a vyp-
nout. FW – Patentovaná obousměrná komunikace mezi inteligentní jednotkou a hadicí s displejem. Zobrazuje všechny stavy vysavače v 8 jazycích včetně češtiny. 
Podrobnější vysvětlení naleznete na str. 22-23. 

Air 10 Aircyklon
160 I

Aircyklon
160 E Air 50 I Air 50 E Pro 10 Pro 20 H2O 10 H2O 20

LV            
BW      *            *        

FW

* Možné použít pouze jako druhou sadu.



Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě

    

3

Kompaktní, tichý  
a výkonný centrální vysavač Husky air 10

•

•

•

•

Úvodní model řady opravdu 
špičkové kvality s doživotní 
zárukou

• Pro malé RD a byty do 150 m2 podlahové plochy

• Vysoce účinný filtrační systém zachytí až 97,5 % 
částic o velikosti do 0,1 mikronu, včetně alergenů, 
bakterií i vlhkosti. Zajišťuje vynikající kvalitu vzdu-
chu. Filtr je možno prát v automatické pračce.

• Univerzální systém lze použít s nebo bez filtrač-
ního sáčku. Pokud je užíván s filtračním sáčkem, 
probíhá dvojí filtrace, která zajišťuje bezkonkurenč-
ní kvalitu vzduchu a zabraňuje kontaktu s prachem 
a alergeny.

• K této vysavačové jednotce si můžete vybrat 
z pestré nabídky příslušenství. Také lze mezi sebou 
kombinovat sady s bezdrátovou technologií BW 
a technologií s nízkonapěťovým rozvodem LV pokud 
bude požadována druhá sada pro garáž nebo patro 
domu.  

• Celokovové provedení - garance 
spolehlivosti

• Neuvěřitelně nízká hladina hluku 
díky integrovanému tlumiči. Možnost 
výfuku vzduchu jak do místnosti model 
A10-130I-EU-HI, tak i mimo objekt 
model A10-130I-EU-HE

• Silný motor – AMETEK Lamb (USA)

(až 5x větší výkon než u přenosných 
vysavačů)

• Velká kapacita (21,2 l), odpadová 
nádoba z leštěného hliníku s ergono-
mickými držadly a úchyty pro snadné 
zacházení.

• Součástí  je bezpečnostní podtlakový 
ventil

• Systém soft-start a soft-stop 
pomalého spuštění a vypínání pro 
zdokonalenou funkčnost a delší 
životnost motoru

Sada DELUXE s novou 
bezdrátovou technologií
Basic Wireless (BW)

Tradiční sada DELUXE se 
systémem rozvodu nízkého 
napětí Low Voltage (LV)

Klasická sada příslušenství 
PREMIUM s vypínačovou 
hadicí (LV)

       Husky air 10 Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

        A10-130I-EU-HI(HE) 230 V 1429 W 502 Airwatty 3 061 (mm/H2O) 55,6 l/s Průtokem

Cena vysavačové
jednotky: 14 995 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 4 995 Kč

Sada s délkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 3 595 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 5 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 3 895 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 2 

ro
ky

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 8 495 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 8 695 Kč

Vysílač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 2 390 Kč

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep

Dále k dispozici
(pouze pro bezdrátovou technologii):

Zá
ru

ka
 na

 sa
du

 5 
let

Zá
ru

ka
 na

 sa
du

 5 
let

Zá
ru

ka
 5 

let

Hadice s ovládáním Low Voltage

Hadice s ovládáním Basic Wireless

Více o příslušenství:
Sada DELUXE (BW), str. 14
Sada DELUXE (LV), str. 13 
Sada PREMIUM (LV), str. 16 
Vysílač Basic Wireless, str. 23



    

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství 
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě

Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii

4

    

Vysoký výkon 
a inteligentní elektronika

Vynikající poměr
cena/výkon Husky aircyklon 160 l

• Pro malé a střední RD a byty do 250 m2 
podlahové plochy

• Vysoce účinný pohyblivý filtr, který zachycuje 
prach, alergeny, bakterie a vlhkost, a tak udržuje 
vzduch ve vynikající kvalitě.

• Univerzální systém lze použít s nebo bez 
filtračního sáčku. Pokud je užíván s filtračním 
sáčkem, probíhá dvojí filtrace, která zajišťuje 
bezkonkurenční kvalitu vzduchu a zabraňuje 
kontaktu s prachem a alergeny.

• K této vysavačové jednotce si můžete vybrat 
z pestré nabídky příslušenství. Také lze mezi 
sebou kombinovat sady BW a LV pokud 
bude požadována druhá sada pro garáž, 
nebo patro domu. 

• Výkonný a spolehlivý motor DOMEL 
(EU) s nezávislým chlazením BYPASS 
v průmyslové kvalitě 

• Povrch z chromu, leštěného hliníku 
a oceli pro dlouhou životnost

• Vysoce odolná hadice o délce 8,5 m 
nebo 10,4 m s ocelovým kordem  
(pouze u sad s 5 letou zárukou)

• Odpadní nádoba o obsahu 17,4 l 
z leštěného hliníku 

• Systém soft-start a soft-stop 
pomalého spuštění a vypínání pro 
zdokonalenou funkčnost a delší 
životnost motoru

•

•

•

•

Základní sada 
s bezdrátovou 
technologií 

Sada s novou patentovanou 
dvoucestnou bezdrátovou 
technologií (vyobrazeno)

                  Husky aircyklon 160 I Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

     ACK-160I-EU-H 230 V 1 853 W 594 Airwatty 2 952 (mm/H2O) 51,9 l/s Bypass

Husky aircyklon 160 E Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

ACK-160E-EU-H 230 V 1 853 W 594 Airwatty 2 952 (mm/H2O) 51,9 l/s Bypass

Sada DELUXE s novou 
bezdrátovou technologií
Basic Wireless (BW)

Tradiční sada DELUXE se 
systémem rozvodu nízkého 
napětí Low Voltage (LV)

Klasická sada 
příslušenství PREMIUM 
s vypínačovou hadicí (LV)

Sada s délkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 3 595 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 3 895 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 2 

ro
ky

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 4 995 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 5 195 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let
Cena vysavačové
jednotky: 15 995 Kč

Hadice s ovládáním Low Voltage

Hadice s ovládáním Basic Wireless

Tradiční a spolehlivý 
model s doživotní zárukou

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 8 495 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 8 695 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let

Vysílač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 2 390 Kč

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Dále k dispozici
(pouze pro bezdrátovou technologii):

Zesilovač signálu pro obzvláště 
veliké budovy

ELE-REP-EU cena 2 190 Kč

Dle potřeby zesiluje signál do odlehlých 
částí velkých domů

Uvedené ceny jsou bez DPH

Zá
ru

ka
 5 

let

Více o příslušenství:
Sada DELUXE (BW), str. 14
Sada DELUXE (LV), str. 13 
Sada PREMIUM (LV), str. 16 
Vysílač Basic Wireless, str. 23



Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě
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Vysoký výkon 
a inteligentní elektronika Husky aircyklon 160 E

• Pro malé a střední RD a byty do 250 m2 
podlahové plochy

• Vysoce účinný pohyblivý filtr, který zachycuje 
prach, alergeny, bakterie a vlhkost, a tak udržuje 
vzduch ve vynikající kvalitě.

• Univerzální systém lze použít s nebo bez 
filtračního sáčku. Pokud je užíván s filtračním 
sáčkem, probíhá dvojí filtrace, která zajišťuje 
bezkonkurenční kvalitu vzduchu a zabraňuje 
kontaktu s prachem a alergeny.

• K této vysavačové jednotce si můžete vybrat 
z pestré nabídky příslušenství. Také lze mezi 
sebou kombinovat sady FW a BW pokud bude 
požadována druhá sada pro garáž, nebo patro 
domu. 

• Výkonný a spolehlivý motor DOMEL 
(EU) s nezávislým chlazením BYPASS 
v průmyslové kvalitě 

• Součástí jednotky je inteligentní 
modul pro bezdrátovou obousměrnou 
komunikaci FW. Obsluhuje až 10 různých 
komponentů FW a BW. 

• Povrch z chromu, leštěného hliníku 
a oceli pro dlouhou životnost

• Odpadní nádoba o obsahu 17,4 l 
z leštěného hliníku

• Vysoce odolná hadice o délce 8,5 m 
nebo 10,4 m s ocelovým kordem

• Systém soft-start a soft-stop pomalého 
spuštění a vypínání pro zdokonalenou 
funkčnost a delší životnost motoru

•

•

•

Husky aircyklon 160 E Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

ACK-160E-EU-H 230 V 1 853 W 594 Airwatty 2 952 (mm/H2O) 51,9 l/s Bypass

Sada s délkou hadice 8,5 m 
PAK-FW50-28 cena10 595 Kč

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-FW70-28 cena 12 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-FW50-34 cena 10 795 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-FW70-34 cena 12 395 Kč

Základní sada Full 2-WAY Wireless 

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-NR cena 6 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-NR cena 6 395 Kč

Přídavná sada Basic Wireless

Zá
ru

ka
 na

 sa
du

 5 
let

Zá
ru

ka
 na

 sa
du

 5 
let

Vysílač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 2 390 Kč

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Dále k dispozici
(pouze pro bezdrátovou technologii):

Zesilovač signálu pro obzvláště 
veliké budovy

ELE-REP-EU cena 2 190 Kč

Dle potřeby zesiluje signál do 
odlehlých částí velkých domů

Zá
ru

ka
 5 

let

Cena vysavačové
jednotky: 19 695 Kč

Hadice s ovládáním Basic Wireless

Hadice Full 2-WAY Wireless

Sada DELUXE (FW) s novou patentovanou 
dvoucestnou bezdrátovou technologií 
Full 2-WAY Wireless (FW)

Tradiční a spolehlivý model 
s inteligentní řídící jednotkou 
a doživotní zárukou

•

Více o příslušenství:
Sada DELUXE (BW), str. 14
Sada DELUXE (FW), str. 15 
Vysílač Basic Wireless, str. 23 
Zesilovač signálu Basic Wireless, str. 23

Uvedené ceny jsou bez DPH



Nejdokonalejší systém 
na trhu centrálních vysavačů

    

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství 
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě

Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii
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Nejdokonalejší systém 
na trhu centrálních vysavačů

    

Nejlepší poměr
cena/výkon Husky air 50 I

•

•

•

     Husky air 50 E Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

         A50-170E-EU-H 230 V 1 672 W 601 Airwatty 3 330 (mm/H2O) 56,9 l/s Bypass

Super tichá, inteligentní  
a výkonná vysavačová 
jednotka poskytující nejvyšší 
výkon a komfort při vysávání. 

• Pro rodinné domy, byty, pensiony a kanceláře 
do 750 m2

• Základní, vysoce účinný filtrační systém zachytí 
až 97,5% částic o velikosti do 0,1 mikronu, včetně 
alergenů, bakterií i vlhkosti. Zajišťuje vynikající 
kvalitu vzduchu. Filtr je možno prát v automatické 
pračce.

• Univerzální systém lze použít s nebo bez 
přídavného papírového filtračního sáčku. Pokud je 
užíván s filtračním sáčkem, probíhá dvojí filtrace, 
která zajišťuje bezkonkurenční kvalitu vzduchu 
a zabraňuje kontaktu s prachem a alergeny.

Cena vysavačové 
jednotky: 26 995 Kč

• Vynikající sací síla/výkon - Průmyslový 
motor AMETEK Lamb (USA) s turbínou 
Ø18,4 cm
• Jednotka s vestavěným modulem pro 
připojení příslušenství LV a BW
• Patentovaný inovativní design
• Luxusní povrch - vyrobeno z hodnotných 
materiálů a ušlechtilých kovů zajišťujících 
dlouhou životnost.
• Obrovská kapacita (42,3 l), odpadová 
nádoba z leštěného hliníku s ergonomický-
mi držadly a úchyty pro snadné zacházení.
• Možnost vkládání plastových sáčků 
Cleanhands do nádoby vysavače pro 
bezkontaktní manipulaci s prachem. 
• Systém soft-start a soft-stop pomalého 
spuštění a vypínání pro zdokonalenou 
funkčnost a delší životnost motoru

Uvedené ceny jsou bez DPH

Základní sada 
s bezdrátovou 
technologií 

Sada s novou patentovanou 
dvoucestnou bezdrátovou 
technologií (vyobrazeno)

Sada DELUXE s novou 
bezdrátovou technologií
Basic Wireless (BW)

Tradiční sada DELUXE se 
systémem rozvodu nízkého 
napětí Low Voltage (LV)

Klasická sada 
příslušenství PREMIUM 
s vypínačovou hadicí (LV)

Sada s délkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 3 595 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 3 895 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 2 

ro
ky

Hadice s ovládáním Low Voltage

Hadice s ovládáním Basic Wireless

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 8 495 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 8 695 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let

Vysílač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 2 390 Kč

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Dále k dispozici
(pouze pro bezdrátovou technologii):

Zesilovač signálu pro obzvláště 
veliké budovy

ELE-REP-EU cena 2 190 Kč

Dle potřeby zesiluje signál do odlehlých 
částí velkých domů

Zá
ru

ka
 5 

let

Více o příslušenství:
Sada DELUXE (BW), str. 14
Sada DELUXE (LV), str. 13 
Sada PREMIUM (LV), str. 16
Vysílač Basic Wireless, str. 23

                      Husky air 50 I Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

                          A50-170I-EU-H 230 V 1 672 W 601 Airwatty 3 330 (mm/H2O) 56,9 l/s Bypass

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 4 995 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 5 195 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let



Nejdokonalejší systém 
na trhu centrálních vysavačů Husky air 50Nejdokonalejší systém 
na trhu centrálních vysavačů

Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě
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Sada DELUXE (FW) s novou patentovanou 
dvoucestnou bezdrátovou technologií 
Full 2-WAY Wireless (FW)

Husky air 50 ENejdokonalejší systém 
na trhu centrálních vysavačů

•

•

•

     Husky air 50 E Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

         A50-170E-EU-H 230 V 1 672 W 601 Airwatty 3 330 (mm/H2O) 56,9 l/s Bypass

Super tichá, inteligentní  
a výkonná vysavačová 
jednotka poskytující nejvyšší 
výkon a komfort při vysávání. 

• Pro rodinné domy, byty, pensiony a kanceláře 
do 750 m2

• Základní, vysoce účinný filtrační systém zachytí 
až 97,5% částic o velikosti do 0,1 mikronu, včetně 
alergenů, bakterií i vlhkosti. Zajišťuje vynikající 
kvalitu vzduchu. Filtr je možno prát v automatické 
pračce.

• Univerzální systém lze použít s nebo bez 
přídavného papírového filtračního sáčku. Pokud je 
užíván s filtračním sáčkem, probíhá dvojí filtrace, 
která zajišťuje bezkonkurenční kvalitu vzduchu 
a zabraňuje kontaktu s prachem a alergeny.

Cena vysavačové 
jednotky: 31 295 Kč

Vysílač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 2 390 Kč

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Dále k dispozici
(pouze pro bezdrátovou technologii):

Zesilovač signálu pro obzvláště 
veliké budovy

ELE-REP-EU cena 2190 Kč

Dle potřeby zesiluje signál do 
odlehlých částí velkých domů

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-FW50-28 cena 10 595 Kč

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-FW70-28 cena 12 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-FW50-34 cena 10 795 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-FW70-34 cena 12 395 Kč

Zá
ru

ka
 na

 sa
du

 5 
let

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-NR cena 6 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-NR cena 6 395 Kč

Přídavná sada Basic Wireless

Zá
ru

ka
 na

 sa
du

 5 
let

Základní sada Full 2-WAY Wireless 

Hadice s ovládáním Basic Wireless

Hadice Full 2-WAY Wireless

• Vynikající sací síla/výkon - Průmyslový 
motor AMETEK Lamb (USA) s turbínou 
Ø18,4 cm
• Součástí jednotky je inteligentní modul 
pro bezdrátovou obousměrnou komunikaci 
FW. Obsluhuje až 10 různých komponentů 
FW a BW. 
• Patentovaný inovativní design
• Luxusní povrch - vyrobeno z hodnotných 
materiálů a ušlechtilých kovů zajišťujících 
dlouhou životnost.
• Obrovská kapacita (42,3 l), odpadová 
nádoba z leštěného hliníku s ergonomický-
mi držadly a úchyty pro snadné zacházení.
• Možnost vkládání plastových sáčků 
Cleanhands do nádoby vysavače pro 
bezkontaktní manipulaci s prachem. 
• Systém soft-start a soft-stop pomalého 
spuštění a vypínání pro zdokonalenou 
funkčnost a delší životnost motoru

•

Uvedené ceny jsou bez DPH

Více o příslušenství:
Sada DELUXE (BW), str. 14
Sada DELUXE (FW), str. 15
Vysílač Basic Wireless, str. 23
Zesilovač signálu Basic Wireless, str. 23

Zá
ru

ka
 5 

let



    

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství 
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě

Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii

8

    

Dvoumotorový extra silný 
model pro suché i mokré sáníHusky pro 10Tradiční a oblíbený model

pro suché i mokré sání

• Systém soft-start a soft-stop pomalého 
spuštění a vypínání pro zdokonalenou funkčnost 
a delší životnost motoru

• Spolehlivý třístupňový motor, průmyslové 
kvality s bypass - nezávislým chlazením DOMEL 
(EU) 

• Super odolná odpadní nádoba s obrovskou 
kapacitou (34 l) vyrobená z polyethy lenu a tělo 
jednotky z nerez oceli pro bezkonkurenční 
odolnost

• Maximální bezpečnost - pouze mokré vysava-
če umožňují vlastní proplach a desinfekci trubní-
ho systému uloženého zpravidla v konstrukcích 
podlah pod podlahovým vytápěním a dalšími 
instalacemi - 100 % jistota čistoty potrubí pří 
úpravidelném proplachu - 0 % rizika zanášení 
a tvorby plísní - pouze HUSKY mokré sání.

•

•

Odolný víceúčelový centrální 
vysavačový systém.

 • Usnadňuje údržbu tvrdých povrchů a umožňuje 
superrychlé vysoušení mokrých povrchů, jako jsou 
všechny hladné povrchy a dlažby.
• Bezkonkurenční sací výkon pro tekutiny i pevný 
odpad.
• Permanentní, superodolný polyesterový filtr pro 
zachycení prachu, pylu a dalších alergenů.

• Univerzální systém lze použít s nebo bez 
přídavného papírového filtračního sáčku. Pokud je 
užíván s filtračním sáčkem, probíhá dvojí filtrace, 
která zajišťuje bezkonkurenční kvalitu vzduchu 
a zabraňuje kontaktu s prachem a alergeny.
• K dispozici je sada příslušenství pro mokré 
i suché vysávání jak s bezdrátovou technologií,   
tak i tradičním systémem ovládání.

Sada DELUXE s novou 
bezdrátovou technologií
Basic Wireless (BW)

Tradiční sada DELUXE se 
systémem rozvodu nízkého 
napětí Low Voltage (LV)

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW60-28-EU cena 8 595 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW60-34-EU cena 8 795 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let

Vysílač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 2 390 Kč

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Dále k dispozici
(pouze pro bezdrátovou technologii):

Zesilovač signálu pro obzvláště 
veliké budovy

ELE-REP-EU cena 2 190 Kč

Dle potřeby zesiluje signál do 
odlehlých částí velkých domů

Hadice s ovládáním Low Voltage

Hadice s ovládáním Basic Wireless

Cena vysavačové 
jednotky: 23 995 Kč

                        Husky pro 10 Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

                             P10-150I-EU-P 230 V 1 748 W 548 Airwatty 3 411 (mm/H2O) 48 l/s Bypass

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV60-28 cena 5 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV60-34 cena 5 395 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let

Klasická sada 
příslušenství PREMIUM 
s vypínačovou hadicí (LV)

Sada s délkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9S cena 3 795 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10S cena 4 095 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 2 

ro
ky

Více o příslušenství:
Sada DELUXE (BW), str. 14
Sada DELUXE (LV), str. 13
Sada PREMIUM (LV), str. 16
Vysílač Basic Wireless, str. 23
Zesilovač signálu Basic Wireless, str. 23

Uvedené ceny jsou bez DPH

Agregát pro suché 
i mokré sání

Zá
ru

ka
 5 

let

              Husky pro 20 Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

                 P20-185I-EU-P 230 V 3 011 W 757 Airwatty 4 470 (mm/H2O) 62 l/s Bypass



Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě
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Dvoumotorový extra silný 
model pro suché i mokré sání Husky pro 20

Zesilovač signálu pro obzvláště 
veliké budovy

ELE-REP-EU cena 2 190 Kč

Dle potřeby zesiluje signál do 
odlehlých částí velkých domů

• Dva spolehlivé motory DOMEL (EU) ve speci-
álním zapojení pro dosažení maximálního sacího 
podtlaku.

• Systém soft-start a soft-stop pomalého spuštění 
a vypínání pro zdokonalenou funkčnost a delší 
životnost motoru

• Super odolná odpadní nádoba s obrovskou 
kapacitou (34 l) vyrobená z polyetylenu a tělo jed-
notky z nerez oceli pro bezkonkurenční odolnost

• Maximální bezpečnost - pouze mokré vysavače 
umožňují vlastní proplach a desinfekci trubního 
systému uloženého zpravidla v konstrukcích 
podlah pod podlahovým vytápěním a dalšími 
instalacemi - 100 % jistota čistoty potrubí pří 
úpravidelném proplachu - 0 % rizika zanášení 
a tvorby plísní - pouze HUSKY mokré sání.

•

•

Pro velké domy s plochou až 
1000 m2

 • Usnadňuje údržbu tvrdých povrchů a umožňuje 
superrychlé vysoušení mokrých povrchů, jako jsou 
všechny hladké povrchy a dlažby.
• Bezkonkurenční sací výkon pro tekutiny i pevný 
odpad.
• Permanentní, superodolný polyesterový filtr pro 
zachycení prachu, pylu a dalších alergenů.

• Univerzální systém lze použít s nebo bez 
přídavného papírového filtračního sáčku. Pokud je 
užíván s filtračním sáčkem, probíhá dvojí filtrace, 
která zajišťuje bezkonkurenční kvalitu vzduchu 
a zabraňuje kontaktu s prachem a alergeny.
• K dispozici je sada příslušenství pro mokré 
i suché vysávání jak s bezdrátovou technologií,   
tak i tradičním systémem ovládání.

Sada DELUXE s novou 
bezdrátovou technologií
Basic Wireless (BW)

Tradiční sada DELUXE se 
systémem rozvodu nízkého 
napětí Low Voltage (LV)

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW60-28-EU cena 8 595 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW60-34-EU cena 8 795 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let

Vysílač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 2 390 Kč

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Dále k dispozici
(pouze pro bezdrátovou technologii):

Zá
ru

ka
 5 

let

Hadice s ovládáním Low Voltage

Hadice s ovládáním Basic Wireless

Cena vysavačové 
jednotky: 29 495 Kč

              Husky pro 20 Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

                 P20-185I-EU-P 230 V 3 011 W 757 Airwatty 4 470 (mm/H2O) 62 l/s Bypass

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV60-28 cena 5 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV60-34 cena 5 395 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let

Klasická sada 
příslušenství PREMIUM 
s vypínačovou hadicí (LV)

Sada s délkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9S cena 3 795 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10S cena 4 095 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 2 

ro
ky

Agregát pro suché 
i mokré sání

Uvedené ceny jsou bez DPH

Více o příslušenství:
DELUXE (BW), str. 14
DELUXE (LV), str. 13
Sada PREMIUM (LV), str. 16
Vysílač Basic Wireless, str. 23
Zesilovač signálu Basic Wireless, str. 23



    

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství 
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě

Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii
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Systém, který vše co vysaje, 
spláchne do kanalizace

Systém, který vše co vysaje, 
spláchne do kanalizace Husky H2O 10

                       Husky H2O 10 Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

                        H10-130I-EU-W 230 V 1 760 W 492 Airwatty 3 736 (mm/H2O) 49,8 l/s Bypass

• Pro rodinné domy, autoservisy, prodejny, 
pensiony s plochou do 500 m2

• Spolu s prachovými částicemi je do systé-
mu vstřikována voda, která částice rozpouští 
a automaticky je odvádí do kanalizace.
• Rozloučíte se s kartáči, košťaty, mopy, 
kbelíky a běžnými vysavači.
• Ideální pro běžný úklid, navíc s možností 
vysávání i většího množství vody v okolí 
bazénů atp.
• Žádný filtr, nebo sáček. Vždy jen 100% 
výkon bez ztrát.

• Vynikající sací síla/výkon - Průmyslový 
motor AMETEK Lamb (USA) s turbínou 
Ø 18,4 cm  

• S rozvodem vody AQUA Pro a s příslu-
šenstvím pro nástřik vody, lze šampó-
novat koberce, sedací soupravy, umývat 
podlahy atp.
 
• Ideální pro linky ručního mytí aut 
a autoservisy.

Sada příslušenství H2O
Tradiční sada DELUXE se 
systémem rozvodu nízkého 
napětí Low Voltage (LV)

Dále k dispozici pro AquaPro systém: Hadice s ovládáním Low Voltage

Cena vysavačové 
jednotky: 54 395 Kč

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV60-28 cena 5 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV60-34 cena 5 395 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

letSada s délkou hadice 9,1 m
ACC-0346 cena 14 995 Kč

Sada s délkou hadice 10,6 m
ACC-0347 cena 15 995 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 2 

ro
ky

Více o příslušenství:
Sada H2O, str. 17
Sada DELUXE (LV), str. 13 
AquaPro systém, str. 17

Zásuvka AquaPro pro nástřik vody

• Zásuvka AquaPro pro nástřik vody 
• Směšovač vody a čistící směsi PCH-367

Agregát pro suché 
i mokré sání s odtokem 
do kanalizace

Sada příslušenství 
pro HUSKY H2O

Centrální vysavačový systém, 
který  dokáže umývat, vysávat, 
odvodňovat a vysušovat 
povrchy, vše v jednom.

•

Uvedené ceny jsou bez DPH



Doživotní záruka
Nejlepší ve své kategorii

Doživotní záruka na všechny součásti 
vysavačové jednotky a 5 let na servis
 
5 let záruky na příslušenství
(součásti a práci)
 
Jednoduché a bez potíží     

Více informací o záruce u prodejce 
nebo v záručním listě
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Systém, který vše co vysaje, 
spláchne do kanalizace Husky H2O 20

   Husky H2O 20 Napětí Příkon Sací výkon Sací podtlak Průtok vzduchu Chlazení motoru

      H20-190I-EU-W 230 V 2x1 760 W 1 050 Airwatty 3 736 (mm/H2O) 96 l/s Bypass

• Pro rodinné domy, autoservisy, prodejny, 
pensiony s plochou do 1200 m2

• Spolu s prachovými částicemi je do systému 
vstřikována voda, která částice rozpouští 
a automaticky je odvádí do kanalizace.
• Rozloučíte se s kartáči, košťaty, mopy, 
kbelíky a běžnými vysavači.
• Ideální pro běžný úklid, navíc               
s možností vysávání i většího množství        
vody v okolí bazénů atp.
• Žádný filtr, nebo sáček.                             
Vždy jen 100% výkon bez ztrát.

Sada příslušenství H2O Tradiční sada DELUXE se 
systémem rozvodu nízkého 
napětí Low Voltage (LV)

Cena vysavačové 
jednotky: 89 995 Kč

Hadice s ovládáním Low Voltage

Sada příslušenství 
pro HUSKY H2O

• Vynikající sací síla/výkon - dva prů-
myslové motory AMETEK Lamb (USA) 
s turbínami Ø 18,4cm  

• S rozvodem vody AQUA Pro a s příslu-
šenstvím pro nástřik vody, lze šampó-
novat koberce, sedací soupravy, umývat 
podlahy atp.
 
• Ideální pro linky ručního mytí aut 
a autoservisy.

Sada s délkou hadice 9,1 m
ACC-0346 cena 14 995 Kč

Sada s délkou hadice 10,6 m
ACC-0347 cena 15 995 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 2 

ro
ky

Dále k dispozici pro AquaPro systém:
• Zásuvka AquaPro pro nástřik vody 

••

Uvedené ceny jsou bez DPH

• Směšovač vody a čistící směsi PCH-367

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV60-28 cena 5 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV60-34 cena 5 395 Kč Zá

ru
ka

 na
 sa

du
 5 

let

Více o příslušenství:
Sada H2O, str. 17
Sada DELUXE (LV), str. 13 
AquaPro systém, str. 17

Agregát pro suché 
i mokré sání s odtokem 
do kanalizace

Centrální vysavačový systém, 
který  dokáže umývat, vysávat, 
odvodňovat a vysušovat 
povrchy, vše v jednom.
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Záruka 5 let 
Nejlepší ve své kategorii

5 let záruky na všechny díly a sady na této stránce
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě

    

Uvedené ceny jsou bez DPH

Sada COMFORT (LV) obsahuje

BOY-LV28N Vypínačová hadice 24V (8,5 m) pro PAK-LV50 (60)-28

BOY-LV34N Vypínačová hadice 24V (10,4 m) pro PAK-LV50 (60)-34

ACC-31-NUERA Podlahová sací hubice 30 cm

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-17-C Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplňky

ACC-01 Držák hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79-NUERA Držák teleskopické tyče

Sada COMFORT  LOW VOLTAGE (LV)

Komfortní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí 
a ergonomic kým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou 
všechny základní kvalitní nástavce včetně držáku na hadici, 
držáku teleskopické tyče a tašky na doplňky. Tato sada neobsa-
huje návlek na hadici.

Sada COMFORT LOW VOLTAGE (LV)

Systém rozvodu nízkého napětí 
- s klasickým ovládáním 24 V

BOY-LV28N ACC-31-NUERA

ACC-22 ACC-01 ACC-41-BL ACC-79-NUERA

BOY-LV34N ACC-56-NUERA ACC-17-C

Systém rozvodu nízkého napětí 
- s klasickým ovládáním 24 V Sada COMFORT (LV)

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV45-28 cena 3 995 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV45-34 cena 4 195 Kč



Záruka 5 let 
Nejlepší ve své kategorii

5 let záruky na všechny díly a sady na této stránce
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě

    

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV60-28 cena 5 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV60-34 cena 5 395 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 4 995 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 5 195 Kč

Sada DELUXE (LV)

Sada DELUXE (LV) obsahuje

BOY-LV28N Vypínačová hadice 24V (8,5 m) pro PAK-LV50 (60)-28

BOY-LV34N Vypínačová hadice 24V (10,4 m) pro PAK-LV50 (60)-34

ACC-CB28 Návlek na hadici se zipem (8,5 m) pro PAK-LV50 (60)-28

ACC-CB34 Návlek na hadici se zipem (10,4 m) pro PAK-LV50 (60)-34

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy 

ACC-17-E-NUERA Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-17-C Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplňky

ACC-01 Držák hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79-NUERA Držák teleskopické tyče

ACC-1006-NUERA Stěrka na vodu

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.

Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)

Systém rozvodu nízkého napětí 
- s klasickým ovládáním 24 V

Modrá kapka znamená, že součástí sady je i stěrka na vodu

BOY-LV28N ACC-CB28

ACC-41-BL

ACC-17-E-NUERA ACC-56-NUERA ACC-17-C ACC-22 ACC-01

BOY-LV34N ACC-CB34 ACC-1005-NUERA

ACC-79-NUERA ACC-1006-NUERA

13

Sada COMFORT (LV)
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Záruka 5 let 
Nejlepší ve své kategorii

5 let záruky na všechny díly 
a sady na této stránce
Více informací o záruce 
u prodejce nebo v záručním listě

Sada DELUXE (BW)Systém bezdrátového 
rozvodu BASIC WIRELESS

    

Sada DELUXE (BW) obsahuje

BOY-BW28N Hadice s mikrospínačem (8,5 m) pro PAK-BW50 (60)-28

BOY-BW34N Hadice s mikrospínačem (10,4 m) pro PAK-BW50 (60)-34

ACC-CB28 Návlek na hadici se zipem (8,5 m) pro PAK-BW50 (60)-28

ACC-CB34 Návlek na hadici se zipem (10,4 m) pro PAK-BW50 (60)-34

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy 

ACC-17-E-NUERA Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-17-C Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplňky

ACC-01 Držák hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79-NUERA Držák teleskopické tyče

ELE-RBW-EU Přijímač 868 MHz pro bezdrátové ovládání jednotky

ACC-1006-NUERA Stěrka na vodu

Sada DELUXE   BASIC WIRELESS (BW)

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomic-
kým držadlem s mikrospínačem a bezdrátovým ovládáním včetně 
přijímače ELE-RBW-EU. Součástí sady jsou všechny potřebné 
kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání 
náhodnému poškození interiéru.

Sada DELUXE BASIC WIRELESS (BW)

BOY-BW28N ACC-CB28

ACC-41-BL

ACC-17-E-NUERA ACC-56-NUERA ACC-17-C ACC-22 ACC-01

BOY-BW34N ACC-CB34 ACC-1005-NUERA

ACC-79-NUERA ELE-RBW-EU ACC-1006-NUERA

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW60-28-EU cena 8 695 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW60-34-EU cena 8 895 Kč

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 8 495 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 8 695 Kč

K druhé sadě nebo vysavačové hadici BW již není potřeba přijímače 
ELE-RBW-EU, podrobnosti na straně 23.

Modrá kapka znamená, že součástí sady je i stěrka na vodu

Uvedené ceny jsou bez DPH



Záruka 5 let 
Nejlepší ve své kategorii

5 let záruky na všechny díly a sady na této stránce
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě

Sada DELUXE (FW)Systém patentované dvoucestné 
bezdrátové technologie Full 2-WAY Wireless

    

Sada DELUXE (FW) obsahuje

BOY-FW28G Hadice s displejem a regulací otáček (8,5 m) pro PAK-FW50 (70)-28

BOY-FW34G Hadice s displejem a regulací otáček (10,4 m) pro PAK-FW50 (70)-28

ACC-CB28 Návlek na hadici se zipem (8,5 m) pro PAK-FW50 (70)-28

ACC-CB34 Návlek na hadici se zipem (10,4 m) pro PAK-FW50 (70)-34

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy 

ACC-17-E-NUERA Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-17-C Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplňky

ACC-01 Držák hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79-NUERA Držák teleskopické tyče

BTO-20-NUERA Kobercový rotační turbokartáč pro PAK-FW70-28 (34)

Sada DELUXE Full 2-WAY Wireless (FW)

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomic-
kým držadlem s vestavěným displejem, který informuje i v češtině 
o všech provozních stavech centrální jednotky. Umožňuje regulaci 
výkonu, osvětlení nepřístupných míst. Komunikuje bezdrátově. 
Součástí sady FW70 je také rotační turbokartáč na koberce.

Sada DELUXE Full 2-WAY Wireless (FW)

BOY-FW28G ACC-CB28

ACC-41-BL

ACC-17-E-NUERA ACC-56-NUERA ACC-17-C ACC-22 ACC-01

BOY-FW34G ACC-CB34 ACC-1005-NUERA

ACC-79-NUERA BTO-20-NUERA

Jako druhá sada v domě může být použita PAK-BW50-28 (34)-NR, 
nebo i samostatná hadice BOY-BW-28 (34)N. Podrobnosti na 
straně 18.

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-FW50-28 cena 10 595 Kč

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-FW70-28 cena 12 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-FW50-34 cena 10 795 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-FW70-34 cena 12 395 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

15
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Záruka 2 roky 

2 roky záruky na všechny díly a sady na této stránce
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě

 Profesionální sada příslušenství 
                     pro nástřik vody a čistící směsi 
   

    

Sada PREMIUM

Sada PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)

Sada PREMIUM obsahuje

BIP-30-0001 Vypínačová hadice s ergonomickou rukojetí 24V (9,1 m)

BIP-35-0001 Vypínačová hadice s ergonomickou rukojetí 24V (10,4 m)

ACC-0977 Kombinovaná hubice s kolečky

ACC-17-C Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-01 Držák hadice

ACC-41 Teleskopická tyč chromová

ACC-79-NUERA Držák teleskopické tyče

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-22 Taška na doplňky

ACC-0486 Stěrka na vodu 

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

BIP-30-0001 ACC-0977

ACC-41 ACC-79-NUERA ACC-22ACC-56-NUERA ACC-0486

BIP-35-0001 ACC-17-C ACC-01

Sada PREMIUM (LV)Systém rozvodu nízkého napětí 
- s klasickým ovládáním 24 V

Uvedené ceny jsou bez DPH

Sada s délkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 3 595 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 3 895 Kč

Sada s délkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9S cena 3 795 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10S cena 4 095 Kč

LOW VOLTAGE (LV)

Modrá kapka znamená, že součástí sady je i stěrka na vodu



Záruka 2 roky 

2 roky záruky na všechny díly a sady na této stránce
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě

Sada H2O
 Profesionální sada příslušenství 
                     pro nástřik vody a čistící směsi 
   

    

    

Sada H20 

Sada H2O

Doplňky k sadě H2O (není součástí dodávky)

Sada H2O obsahuje

ACC-0348 Hadice pro sání a nástřik vody (9,1m) 

ACC-0349 Hadice pro sání a nástřik vody (10,6m) 

ACC-0382 Universální hlavice pro nástřik

ACC-0383 Teleskopická tyč s ovládacím ventilem pro nástřik vody

ACC-0381 šamponovací hubice na koberce

PCH-189 šamponovací hubice na sedací soupravy a čalounění

ACC-0379 Držák hadice

Sada průmyslového charakteru s vysavačovou hadicí průměru 40mm 
s vestavěnou hadičkou pro nástřik vody AQUA Pro. Vysavačovou hadici 
tak připojíte současně k sání i k nástřiku vody. Ideální k šampónování 
koberců, sedacích souprav a k mytí hladkých podlah.

ACC-0348 ACC-0382

PCH-189

PCH-367

ACC-0379

AQUA010

ACC-0349 ACC-0383 ACC-0381

Sada s délkou hadice 9,1 m
ACC-0346 cena 14 995 Kč

Směšovač vody
PCH-367 cena 14 990 Kč

Zásuvka Aqua Pro
AQUA010 cena 1 150 Kč

Sada s délkou hadice 10,6 m
ACC-0347 cena 15 995 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

PCH-367 Směšovač vody a čistící směsi

AQUA010 Zásuvka AquaPro pro nástřik vody

17
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Vysavačové hubice 
a doplňky pro centrální vysáváníDoplňkové sady a hadiceSady a hadice BW, FW k použití 

jako druhá sada do  rodinného domu

Sada s délkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-NR cena 6 195 Kč

Sada s délkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-NR cena 6 395 Kč

Přídavná sada Basic Wireless

Doplňková sada obsahuje

BOY-BW28N Hadice s mikrospínačem (8,5 m) pro PAK-BW50 (60)-28

BOY-BW34N Hadice s mikrospínačem (10,4 m) pro PAK-BW50 (60)-34

ACC-CB28 Návlek na hadici se zipem (8,5 m) pro PAK-BW50 (60)-28

ACC-CB34 Návlek na hadici se zipem (10,4 m) pro PAK-BW50 (60)-34

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy 

ACC-17-E-NUERA Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy

ACC-17-C Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplňky

ACC-01 Držák hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-79-NUERA Držák teleskopické tyče

Doplňkové sady BW a FW

U vícepatrových domů bývají často požadovány další přídavné 
sady příslušenství včetně hadic. V takovém případě již sada nemusí 
být vybavena přijímačem ELE-RBW-EU, což podstatně sníží cenu 
takové sady. Je možné si zvolit pouze hadici BW nebo FW a doplnit 
ji o jakékoliv hubice a nástavce.

2 290 Kč4 496 Kč 499 Kč

Záruka 5 let 
Nejlepší ve své kategorii

5 let záruky na všechny díly a sady na této stránce
Více informací o záruce u prodejce, nebo v záručním listě

Uvedené ceny jsou bez DPH

Uvedené ceny jsou bez DPH

    Vysavačové hadice

BOY-BW28N

ACC-CB28

BOY-BW34N

ACC-CB34

3 790 Kč

3 790 Kč

3 990 Kč

3 049 Kč

BOY-LV28N BOY-LV34N BOY-FW28G

BOY-FW34G BIP-30-0001 BIP-35-0001

3 190 Kč

890 Kč

2 990 Kč

3 349 Kč

8 190 Kč

990 Kč8 390 Kč

BTO-082 BTO-20-NUERABTO-10

    Užitečné doplňky  - turbokartáče

BTO-10 Turbokartáč BLUE ZOOM
BTO-082 Miniturbo
BTO-20-NUERA Kobercový rotační turbokartáč



PříslušenstvíVysavačové hubice 
a doplňky pro centrální vysávání

    

Užitečné doplňky - sací hubice

89 Kč

960 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

579 Kč

ACC-17-E-NUERA

ACC-56-NUERA

H1804

ACC-17-C

ACC-1005-NUERA

ACC-1006-NUERA

Tlumič hluku Quiet Pro

209 Kč 299 Kč

429 Kč

ACC-41-BL ACC-22 ACC-01ACC-79-NUERA

99 Kč 369 Kč 99 Kč

269 Kč

ACC-1005-NUERA
Kombinovaná hubice na koberce 
a hladké podlahy 

ACC-17-E-NUERA
Podlahová otočná hubice 
pro nepřístupná místa

H1804 Sací hubice pro plovoucí podlahy

ACC-31-NUERA Podlahová sací hubice 30 cm

ACC-56-NUERA
Kombinovaný nástavec na prach
 a sedací soupravy

ACC-1006-NUERA Stěrka na vodu

ACC-17-C Štěrbinový nástavec (23 cm)

ACC-79-NUERA Držák teleskopické tyče

ACC-41-BL Teleskopická tyč chromová s pojistkou

ACC-22 Taška na doplňky

ACC-01 Držák hadice

Tlumič hluku Quiet Pro, navržený metodou StopNoise, má útlum hluku 23,5 dB (platí pro vysavače s instalovaným motorem 
DOMEL s výkonem 590 AirWatt. Pro jiné modely může být odchylka útlumu ±5 dB). „StopNoise“ je název pro metodu, při níž 
je útlum hluku tlumiče optimalizován s ohledem na dosažení maximálního útlumu hluku při nejmenších stavebních rozměrech 
a nízké tlakové ztrátě. Vysokého útlumu hluku tlumiče Quiet Pro je dosahováno kombinací absorpčního principu a zpětné 
reflexe hluku. 
V případě běžné instalace, kdy je výdech z vysavače vyústěn na fasádu RD, je hygienický limit pro denní dobu ve venkovním 
chráněném prostoru dle NV148/2006 Sb. pro hluk šířený z výdechu vysavače splněn již ve vzdálenosti 2 m od ústí pro 30 
minutový provoz vysavače. 

Jedině tlumič hluku Quiet Pro snižuje hladinu hluku šířenou z výdechového potrubí vysavače pod 
hygie nický limit v denní době. Výrobek Quiet Pro je exklusivně dodáván pouze pro vysavače HUSKY 
a Duo Vac.

Centrální vysavače Husky vybavené novým tlumičem Quiet Pro, navržené metodou StopNoise, splňují*) 
Nařízení vlády České republiky NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, 
ve znění pozdějších předpisů. NV je platné pro všechny typy centrálních vysavačů a dalších zařízení šířících 
hluk dodávaných na trh v ČR.

Záruka 5 let
Nejlepší ve své kategorii

5 let záruka na všechny díly 
a sady na stránkách 18 a 19  
mimo vypínačovou hadici 
BIP-30 (35)-0001 kde je
záruka 2 roky 

747 Kč

*) V případě plnění NV148/2006 Sb. se jedná o hluk šířený z tlumeného výdechu vysavače do venkovního prostoru. NV je plněno v denní době, za předpokladu níže 
uvedených podmínek. V případě složitějších instalací nás kontaktujte, poradíme Vám.

19

Snížená cena
2.990,- Kč  1990,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

ACC-31-NUERA
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Záruka 2 roky 

2 roky záruky na všechny díly a sady na této stránce
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě

Chytré doplňky
bez kterých se neobejdete

Chytré doplňky
bez kterých se neobejdete Štěrbinové zásuvky

VAC PAN II (TUY-224)

VAC PAN II (TUY-224)VAC PAN II (TUY-220)

VAC PAN II (TUY-220)

VAC PAN I

VAC PAN II

ACC-16-1

NEW-022

NEW-010

NEW-021

ACC-16-N

TUY-224

ACC-16-3

TUY-220

NEW-020

Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního 
vysavače HUSKY. 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 VAC PAN I se spouští nohou a nečistoty jsou potřeba do ní namést smetáčkem. 
VAC PAN I ne dopo ruču je me instalovat do zdí a sá dro kartonových příček. V ta kovém 
případě již není možná demontáž bez její destrukce!

NEW-010 Celonerezová zásuvka Magic Sweep

ACC-16-1 Plastová zásuvka bílá

ACC-16-3 Plastová zásuvka bílá - slonová kost

ACC-16-N Plastová zásuvka černá

NEW-020 Propojovací sada CONNECTION KIT (dl. 0,5 m)

NEW-021 Propojovací sada CONNECTION KIT (dl. 0,75 m) 

NEW-022 Propojovací sada CONNECTION KIT (dl. 1 m)

TUY-220 Kombinovaná zásuvka krátká (lopatka na smetí a vysavačová zásuvka)

TUY-224 Kombinovaná zásuvka dlouhá (lopatka na smetí a vysavačová zásuvka)

Kombinovaná zásuvka, která je určená pro montáž na zeď a umožňuje vysávání nečistot ze země 
i pomocí hadice centrálního vysavače délky 8,5 m, 10,4 m. Zapíná se posunutím víčka zásuvky směrem 
dolů. Tím se sepne agregát centrálního vysavače HUSKY a zásuvka funguje jako lopatka na smetí. 
Pro využití VAC PANU II jako vysavačové zásuvky stačí jen odklopit víčko a zasunout hadici. 
Největší předností kombinované zásuvky je možnost dodatečné instalace na místo klasické vysavačové 
zásuvky bez jakýchkoliv zásahů do omítky a zdiva. 
Pozor, montáž je možná pouze do starých spodních dílů zásuvek TUY-08C-PL (VC 86).

1 990 Kč

393 Kč 1 668 Kč

999 Kč 999 Kč 999 Kč

488 Kč 1 668 Kč

299 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH
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Chytré doplňky
bez kterých se neobejdete Chytré doplňky

Unikátní a jednoduché řešení pro bezdotykové čištění a vynášení nečistot z cen-
trálního vysavače. Clean Hands je použitelný pouze u typů vysavačů Husky, které 
využívají pokrokový systém filtrace a nádobu na velký obsah nečistot. U těchto 
vysavačů je využíván velmi efektivní cyklónový efekt čištění filtru. Nečistoty jsou 
odstředivou silou tlačeny směrem k obvodu nádoby a díky umístění filtru uprostřed 
cyklóny, zůstává vzduch v okolí filtru nejčistší, zbavený většiny nečistot. Tím je za-
chován stálý průtok vzduchu přes filtr. Rotující vzduch kolem filtru jej navíc průběžně 
čistí.

1. Kartónová výztuha drží sáček při obvodu nádoby
2. Instalace je velmi jednoduchá – kartón vložte do sáčku
3. Sáček i s kartónovou výztuhou do nádoby centrálního vysavače a sáček   
                  přehněte přes okraj nádoby
4. Nádobu nasaďte na vysavač
5. Když je sáček plný, zatáhněte šňůrky a vyhoďte do odpadu

1. 2.

3. 4.

DRAWER VAC

CLEAN HANDS

NEREZOVÁ KLAPKA VÝFUKU 
VZDUCHU

VC-86

NEW-041NEW-040

NEW-033                          3 kusy                            252 Kč

NEW-035                          5 kusů                            399 Kč

Drawer Vac - praktický pomocník při úklidu v kuchyni. V kombinaci 
s centrálním vy savačem Husky vám neupadne na zem už ani smítko! 
Jednoduše otevřete skříňku, vytáhnete Drawer Vac a rukou name-
tete drobky na lopatku, které v mžiku zmizí v centrální vysavačové 
jednotce.

Výfuková klapka z nerez oceli je složena ze dvou částí, vnitřní s klapákem a krycího 
rámečku. Tím jsou zcela zakryté šrouby. Klapka je navíc v provedení NEW-040 na 
trubku 50,8 mm a NEW-041 na trubku 63 mm. Vzhledem k profesionálnímu zpracování 
včetně vyřešeného odvodu dešťové vody je tento výrobek zcela ojedinělý na trhu. 

2 790 Kč

999 Kč999 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Použití CLEAN HANDS je snadné:
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Dvoucestná 
bezdrátová technologie                                    Full 2-WAY Wireless (FW) Připojení s rozvodem nízkého napětí (LV)

a bezdrátová technologie (BW)

ACC-VP-02

FW

BW

ŠZ

CVJ

EXT
modul

• Při objednání centrální vysavačové jednotky (CVJ) s bezdrátovým připojením FW včetně 
 sady PAK-FW50-28 (34) nebo sady PAK-FW70-28 (34) je součástí i kompletní ovládání 
 a externí modul pro bezdrátovou. 
 obousměrnou komunikaci s informacemi  zobrazovanými na displeji v rukojeti hadice. 
• Štěrbinová zásuvka (ŠZ) musí být připojena pomocí ACC-VP-02.
• Není možné připojit jakékoliv LV příslušenství!
• Externí modul může přijímat až 10 různých komponentů Wireless technologie včetně 
 BW hadic a příslušenství.
• Vedle sebe může být téměř neomezené množství vysavačových jednotek a BW i FW 
 systémy se nebudou vzájemně ovlivňovat.
• Lze vzájemně kombinovat hadice a sady příslušenství BW a FW.

Obousměrné bezdrátové připojení 
Full 2-WAY Wireless (FW)

ELE-REP-EU

Patentovaná obousměrná komunikace mezi vysavačovou jednot-
kou a hadicí centrálního vysavače představuje revoluční inovaci 
v odvětví centrálních vysavačů. Uživatel, který chce mít důležité 
informace o průběhu vysávání k dispozici je vidí přímo na dis-
pleji ruko jeti hadice, se kterou vysává. Má tedy přehled o všech 
stavech vysavačové jednotky, aniž by musel chodit  ke vzdálenému 
vysavači!

Bezdrátová technologie

Vysílač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 2 390 Kč

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Přijímač bezdrátového ovládání 
BASIC WIRELESS

ELE-RBW-EU cena 2 290 Kč

Přijímač signálu pro spouštění BW 
vysavačové jednotky.

Zesilovač signálu pro obzvláště 
velké budovy

ELE-REP-EU cena 2 190 Kč

Dle potřeby zesiluje signál do 
odlehlých částí velkých domů.

Externí modul pro komunikaci 
Full Wireless

MOD-EXT-EU cena 5 180 Kč

Modul pro obousměrnou komunikaci FW 
obsluhuje až 10 různých komponentů.

Zá
ru

ka
 5 

let

Duovac air 50 možnost 
kombinace FW a BW

Uvedené ceny jsou bez DPH
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Připojení s rozvodem nízkého napětí (LV)
a bezdrátová technologie (BW)

LOW VOLTAGE (LV)
BASIC WIRELESS (BW)

Hadice s vypínačem BOY-LV28 (34) N
• Základní jednoduché zapojení rozvodu nízkého napětí 24V
• Zasunutím hadice do hadicové zásuvky (HZ) se propojí 24V  
 okruh a CVJ se sepne
• Systém LV lze kdykoliv přeměnit na BW pomocí sady 
 PAK-BW50-28 (34) EU. Možné použít v případě poškození  
 LV rozvodu
• Šterbinová zásuvka (ŠZ) je připojena paralelně ke všem HZ

HZ

HZ

HZ ŠZ

ŠZ

ACC-VP-02 ELE-RBW-EU

LV

CVJ

CVJ

Nová bezdrátová technologie
BASIC WIRELESS – bezdrátové ovládání (BW)

Hadice s vypínačem bez displeje BOY-BW28 (34) N
• Při objednávce BW příslušenství PAK-BW50-28(34)EU je součástí sady BW 
 přijímač ELE-RBW-EU
• Pokud potřebujete připojit štěrbinovou zásuvku (ŠZ) bez použití vodiče, 
 potřebujete vysílač ACC-VP-02. Možno kombinovat s připojením LV.  
 Např.: štěrbinová zásuvka, zásuvka v garáži atp.  

• Jako druhé příslušenství (BW) do domu si můžete objednat pouze hadici BOY-LV28 (34)N
 s teleskopickou tyčí ACC-41-BL a jakýmkoliv nástavcem
• Přijímač ELE-RBW-EU zvládne až 10 různých komponentů BW
• Systém pracuje na frekvenci 868 MHz a funguje bezvadně pro malé, střední i velké domy.
 Pro extra velké instalace lze pro zvýšení dosahu BW použít zesilovač signálu ELE-REP-EU

Air 10 možnost kombinace 
LV a BW

Air 10 možnost kombinace 
LV a BW

Tradiční připojení s rozvodem nízkého napětí 
LV LOW VOLTAGE 24V



Nejdokonalejší systém 
na trhu centrálních vysavačů

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

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

www.husky.cz

Centrální vysavače


