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PRINCIP FUNKCE 
centrálních vysavačů

Profi!

otázka:  Musí mít každá místnost svoji vlastní vysávací zásuvku? 
odpověď: Ne, rozhodně ne. V devíti případech z deseti stačí jedna 
vysávací zásuvka na celé patro. 

otázka: Mohu nainstalovat centrální vysavač v jakémkoliv domě? 
odpověď: ano, bez ohledu na velikost či stáří domu.

	 Rozdíl	je	veliký.	Klasický	vysavač	zpětně	vyfukuje	do	
prostoru	prachové	mikročástice,	které	tak	znovu	cirkulují	
ve	vzduchu.	Centrální	vysavač	odstraňuje	veškerý	prach	
beze	zbytku,	pohltí	dokonce	i	ty	nejmenší	částečky.
	 Motor	centrální	vysavačové	jednotky,	si	můžete	nechat	
nainstalovat	ve	sklepě,	garáži,	dílně,	sušárně,	ve	skříni	
atp.	Odtud	je	vedeno	potrubí	k	jednotlivým	vysavačovým	
zásuvkám,	 které	 jsou	 rozmístěné	 v	 domě	 tak,	 aby	
standardní,	 9	m	 dlouhá	 hadice	 dosáhla	 všude	 tam,	
kde	 je	potřeba	vysávat.	Ovládání	může	být	obyčejné	
LV,	 přes	 kontakty	 v	 zásuvce	 a	 bezpečný	 24V	 okruh,	
nebo	bezdrátové	BW,	přes	které	se	spíná	výkonný	motor	
centrálního	vysavače.
	 Vysávání	probíhá	v	tichosti	a	bez	námahy,	protože	
vysavač	už	vám	nehlučí	za	zády,	ale	někde	mimo	obytné	
prostory	 a	 navíc	 ho	 nemusíte	 přenášet	 po	 domě	od	
zásuvky	k		zásuvce.	Manipulujete	pouze	s	velmi	lehkou	
a	ohebnou	hadicí.

Jedná se o důmyslnější způsob 
zachování čistoty. Můžete vysávat 
pohodlněji a čistěji - dokonce 
i nejmenší částečky jsou pryč.

Klasický	 vysavač	několikrát	 pohltí	 stejné	prachové	
částice,	 protože	 některé	 se	 dostanou	 zpátky	 do	
prostoru.	 Centrální	 vysavač	 Vás	 zbaví	 prachu	
dokonale	a	Váš	domov	zůstane	déle	uklizený.	Jinými	
slovy	 řečeno,	méně	 uklízení	 a	 více	 času	 na	 něco	
jiného	 -	 přestaňte	 přemisťovat	 prach	 kolem	 sebe	
a	začněte	vysávat	s	centrálním	vysavačem!

Přestaňte za sebou vozit špatně 
pohyblivý vysavač, který do všeho 
naráží!

Málokdo ví, že centrální vysavač HUSKY nebo 
DUOVAC, pouze pro suché sání, stojí pro standardní 
rodinný dům (přízemí + patro s plochou cca 
11x11m), jen kolem 30 000,- Kč za kompletní 
dodávku a navíc s DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU!

Otázky
a odpovědi!

Otázky
a odpovědi!

ČistýD O M O V

•	agregát	je	umístěn	v	nebytovém	prostoru	(garáž,	sklep,	kotelna	atp.)
•	systém	se	spíná	zasunutím	hadice	(9,5	m)	do	vysavačové	zásuvky,	
nebo	vypínačem	na	rukojeti	hadice.
•	úklid	je	tichý	a	snadný.
•	velkou	výhodou	HUSKY	je	vysávání	vody.
•	přefiltrovaný	vzduch	je	vyfukován	mimo	objekt	-	nevíří	se	prach.
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otázka: Je nutno provádět údržbu? 
odpověď: ne, pouze 2–3x za rok musíte vysypat odpadní nádobu na což vás 
také upozorní LED indikace, nebo informace na displeji FW hadice.
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Model air 10
air 10 - Úvodní	model	řady,	
opravdu	špičkové	kvality	
s	doživotní	zárukou.	Pro	malé	
RD	a	byty	do	150	m2	podlahové	
plochy.	Neuvěřitelně	nízká	hladina	
hluku	díky	integrovanému	tlumiči.	
Ideální	pro	instalace	do	malých	
komor,	šaten,	toalet.	Excelentní	
dvojí	filtrace.	Špičkový	výkon	
a	skvělá	cena.	Možnost	výfuku	
vzduchu	jak	do	místnosti,	tak	
i	mimo	objekt. 

*vzduchový	výkon

Husky aircyklon 160 I 
a 160 E
Husky aircyklon	–	Tradiční	
model	určený	pro	středně	veliké	
RD,	s	velkoplošným	samočisticím	
pohyblivým	filtrem.	Dvoustupňové	
motory	s	nezávislým	chlazením	
(bypass)	průmyslové	kvality,	mají	
excelentní	vzduchový	výkon	za	
bezkonkurenční	cenu.
Model	160	E	pomocí	obousměrné	
bezdrátové	komunikace	FW	
přenáší	informace	o	stavu	jed-
notky	na	displej	v	rukojeti	hadice.

Vyberte si jak ovládat
centrální vysavač?

Vysavačové jednotky 
pro SUCHÉ sání
s doživotní zárukou

BYPASS MOTOR
-	dvoustupňový	motor

s	nezávislým	chlazením
+

Husky air 10
*502 Airwatt/3,01 m/H2O

*vzduchový	výkon

Husky aircyklon 160 I a 160 E
*594 Airwatt/2,95 m/H2O

TF MOTOR 
-	motor	chlazený	

nasávaným vzduchem 

Model air 50 I a 50 E
air	-	super	tichá,	inteligentní	a	výkonná	vysavačová	jed-
notka	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	vlh-

kosti.	Zajišťuje	vynikající	kvalitu	
vzduchu.	Filtr	je	možno	prát	
v	automatické	pračce.
Vynikající	sací	síla/výkon	
–	průmyslový	motor	
AMETEK	Lamb	(USA)	
s	turbínou	Ø 18,4	cm.	
Model	air	50	E,	pomocí	
obousměrné	bezdrá-
tové	komunikace	FW	

přenáší	infor-
mace	o	stavu	
jednotky	na	
displej	v	ruko-
jeti	hadice.

BYPASS MOTOR
-	dvoustupňový	motor

s	nezávislým	chlazením
+

*vzduchový	výkon

Husky air 50 I a 50 E
*601 Airwatt/3,33 m/H2O

Průmyslový motor 
AMETEK Lamb (USA) 
s turbínou Ø 18,4 cm

+

    Moderní bezdrátová technologie
BASIC WIRELESS – bezdrátové ovládání (BW)

Revoluční obousměrné bezdrátové ovládání 
s displejemí Full 2-WAY Wireless (FW)

Klasické bezdrátové připojení s rozvodem 
nízkého napětí LV LOW VOLTAGE 24V (LV)
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Mokré sání s doživotní zárukou

Husky Pro 10 -	vysávací	jed-
notka	průmyslové	kvality	určená	
pro	kombinované	vysávání	
prachu	i	vody	s	třístupňovou	
turbínou	a	nezávislým	chlazením	
(bypass).	Odolný	víceúčelový	
centrální	vysavačový	systém.
Usnadňuje	údržbu	tvrdých	
povrchů	a	umožňuje	superrychlé	
vysoušení	mokrých	povrchů,	
jako	jsou	všechny	hladné	povr-
chy	a	dlažby.	Bezkonkurenční	
sací	výkon	pro	tekutiny	i	pevný	
odpad.	Optimální	pro	střední	
a	větší	rodinné	domy,	penziony,	
kanceláře	a	půdní	vestavby.	
K	dispozici	je	sada	příslušenství	
pro	mokré	i	suché	vysávání	jak	
s	bezdrátovou	technologií,	tak	
i	tradičním	systémem	ovládání.

Otázky
a odpovědi!

Otázky
a odpovědi!

otázka: Nehrozí při přímém sání vody zacpání potrubí kalem a špínou? 
odpověď: Ne, rozhodně nehrozí! Je tomu právě naopak! Tím, že máte 
možnost si trubky kdykoliv propláchnout teplou vodou s čistícím 
prostředkem, budete mít trubní rozvod vždy jako nový. 

otázka: K čemu mi je motor s nezávislým chlazením?
odpověď: Takový motor vám zaručí delší životnost, vyšší výkon, možnost 
výměny uhlíků a dobré chlazení vašeho vysavače.
 

Velice účinný tlumič 
hluku Quiet Pro snižuje 
hladinu hluku šířenou 
z výdechového potrubí 
vysavače pod hygienický 
limit v denní době na 
50 dB. Splňuje nařízení 
vlády ČR NV 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky 
hluku.

Husky pro 20 -	model	je	určen	pro	úklid	
velkých	rodinných	domů,	bytových	domů,	
kanceláří,	penzionů,průmyslových	prostor.	
Všude	tam	kde	je	potřeba	mohutný	sací	
výkon.	Je	vybaven	dvěma	spolehlivými	
motory	DOMEL	(EU)	ve	speciálním	zapo-
jení	pro	dosažení	maximálního	sacího	
výkonu	a	podtlaku.	Jednotka	určená	
pro	velké	RD	a	objekty	s	uklízenou	
plochou	do	1000	m2.	Super	odolná	
odpadní	nádoba	s	obrovskou	kapa-
citou	(34	l)	vyrobená	z	průhledného	
polyetylenu	a	tělo	jednotky	z	nerez											
	 oceli	pro	bezkonkurenční		
	 odolnost.

Husky pro 10
*757 Airwatt/4,47 m/H2O

*vzduchový	výkon

Dvoumotorový extrémně 
silný vysavač,  určený pro 
profesionální prostředí nebo 
velké domy, 3011 W.

Husky pro 10
*548 Airwatt/4,47 m/H2O
*vzduchový	výkon

2 motory BYPASS 
	dva	dvoustupňové	

motory	s	nezávislým	chlazením
+

Jedinečnou vlastností a současně i náskokem před konkurenčními značkami, 
je u centrálních vysavačů HUSKY možnost přímého sání vody. 
Maximální	bezpečnost	-	pouze	vysavače	na	kombinované	sání	umožňují	vlastní	proplach	
a	desinfekci	trubního	systému,	uloženého	zpravidla	v	konstrukcích	podlah,	pod	podlahovým	
vytápěním	a	dalšími	instalacemi.	100		%	jistota	čistoty	potrubí	při	pravidelném	proplachu	trubního	rozvodu.	0	%	
rizika	zanášení	a	tvorby	plísní.	To	vše	pouze	s	centrálními	vysavači	HUSKY,	které	umožňují	i	mokré	sání.
Centrální	vysavače	HUSKY	pro	10,	pro	20	a	Husky	H2O	10	a	20,		umožňují	se	speciální	výbavou	šamponovat	
koberce,	sedací	soupravy		a	vnitřky	automobilů.	
Oceníte	též	možnost	úklidu	mokrou	cestou	hladkých	ploch	za	pomoci	mycí	stěrky.	Umějí	vysát	nečistoty	ze	sifonů	
a	zároveň	mohou	být	užitečným	pomocníkem	při	likvidaci	nepříjemných	havárií,	kdy	se	dají	použít	jako	doplněk	
vodního	čerpadla	k	odsání	zbytkové	vody	a	nečistot	přímo	do	vysavačové	jednotky.	Výrobky	HUSKY	jsou	k	přímému	
sání	vody	konstruovány,	atestovány	a	více	než	čtyřicetiletým	provozem	odzkoušeny.
Pro	agregáty	jednodušší	konstrukce	určené	pouze	pro	vysávání	suchých	nečistot	je	nutno	při	vysávání	vody	předřadit	
před	zásuvku	tzv.	separátor	vody,	který	gravitačně	oddělí	mokré	nečistoty	od	vysávaného	vzduchu.
Cena	kvalitního	separátoru	je	však	většinou	shodná	s	rozdílem	ceny	mezi	suchým	a	kombinovaným	systémem.	Navíc	
je	obsluha	komplikována	nutností	přenášet	separátor	vody	a	prachu	od	zásuvky	k	zásuvce,	mnohdy	se	značnou	
náplní	zachycené	vody.	Aplikace	separátoru	tedy	svou	mobilitou	sráží	pohodlnost	používání	systému	opět	na	úroveň	
mobilního	vysavače.	HUSKY	je	vždy	o	krok	napřed,	proto	jednoznačně	doporučujeme	systém	přímého	sání	vody!

Husky pro 10 

Husky pro 20 

+
BYPASS MOTOR

-	třístupňová	turbína	
s	nezávislým	chlazením

Model pro 10 a pro 20 - výhody přímého sání vodyModel pro 10 a pro 20 - výhody přímého sání vody



Disan supercompact
Je	 unikátní	 řada	 centrálních	 vysavačových	 jednotek	 v	 kom-
paktním	provedení,	uzpůsobených	k	 instalaci	na	stěnu,	nebo	
k	jednoduchému	postavení	na	podlahu.	Jejich	hlavní	předností	
jsou	třífázové	motory	SIEMENS	2,2kW,	nebo	4,5kW,	s	turbínou	
téže	značky,	doplněné	vynikající	elektronikou	SIEMENS,	dávající	
motorům	maximální	výkon	s	ohledem	na	co	možná	nejmenší	
spotřebu	elektrické	energie.	Oproti	klasickým	centrálním	vysa-
vačům	pracují	asynchronní	motory	s	otáčkami	okolo	3000	ot/
min,	což	je	zhruba	10x	méně.	Nejsou	zde	použity	žádné	uhlíky	
s	životností	kolem	500	hodin.	Tyto	motory	nemají	problém	pra-
covat	24h	denně	a	365	dní	v	roce.	Proto	jsou	vhodné	do	hotelů,	
kanceláří	a	výrobních	provozů.	Značka	Disan	patří	ke	světové	
špičce	 a	 společnost	Newag	 za	 posledních	 10	 let	 aplikovala	
nemalé	množství	těchto	systémů.	
Plynulá	regulace	otáček	umožňuje	až	10	uživatelů,	kteří	mohou	
vysávat	současně.

Náš	vzor	výkonnosti	v	celé	své	kráse.	
Celý	hliníkový!	Elegantní	vzhled	s	kovo-
vým	povrchem	a	neporazitelným	sacím	
výkonem.	Model	SIG-185	I	je	vybaven	2	
motory	v	paralelním	zapojení,	dávající	
dostatečný	průtok	vzduchu	pro	2	uživa-
tele	vysávající	v	souběhu.	K	takovému	
použití	musí	být	navržen	i	trubní	rozvod.	
Možné	 využití	 v	 náročných	provozech	
jako	jsou	atypické	rodinné	domy,	menší	
administrativní	 budovy,	 hotely	 nebo	
penziony.

DUOVAC Symphonia 150 I

V	úplně	novém	provedení,	s	velko-
kapacitní	nádobou	a	bezúdržbovou	
filtrací.	 Solidní	 výkon,	 který	 vás	
nadchne.	 Tichý	 chod.	 Spolehlivý	
motor	AMETEK	Lamb	(USA)	s	nezá-
vislým	chlazením,	průmyslové	kvality.	
Vhodný	pro	malé	a	střední	rodinné	
domy	a	byty	s	podlahovou	plochou	
do	300m2.	Doživotní	záruka.	

DUOVAC Signature 185 I

Komerční centrální vysavače

Centrální vysavač pro komerční prostory

Společnost NEWAG zastupuje na trhu centrálních vysavačů i další značky – DUOVAC a DISAN. Kanadské cen-
trální vysavače DUOVAC jsou od stejného výrobce, jako značka HUSKY a ideálně doplňují sortiment výrobků 
do široké škály, která pokryje i ty nejnáročnější požadavky pro každý typ stavby. 

Tam, kde už běžné centrální vysavače nestačí, aplikujeme výrobky firmy DISAN, které jsou vybaveny asyn-
chronními motory SIEMENS s elektronikou téže značky, umožňující vysávání až 10 operátorů současně. Tyto 
stroje mohou běžet 24h denně a 365 dní v roce. Jsou důležitým pomocníkem v hotelech, výrobní provozech, 
kancelářských budovách a všude tam, kde je kladen důraz na čisté a příjemné prostředí.

DUOVAC Signature 185 I
*874 Airwatt/3,48 m/H2O

*vzduchový	výkon

DUOVAC Symphonia 150 I
*523 Airwatt/3,24 m/H2O
*vzduchový	výkon

AMETEK MOTOR
	motor	AMETEK	

s	nezávislým	chlazením
+

AMETEK MOTOR
-	2	motory	AMETEK	

s	nezávislým	chlazením
+

Centrální vysavače DUOVAC a DISAN

 Možnost současného vysávání 

Současně až 10 osob



Opravdová	kvalita	příslušenství	umožňuje	prodlou-
žení	 záruční	 doby	 ze	 dvou	 na	 pět	 let!	Díky	 ergo-

Newag,	výhradní	dovozce	výrobků	HUSKY,	DUOVAC	je	sta-
bilně	fungující	firma,	která	na	trhu	působí	17.	let.	Má	vlastní	
pobočky	v	Praze,	Brně	a	Hradci	Králové.	Dále	pokrývá	síť	
autorizovaných	obchodních	partnerů	celé	území	ČR	a	SR.	
Péče	o	zákazníka	 je	pro	nás	a	naše	partnery	mimořádně	
důležitá!

nomické	 rukojeti	
a	 vysoce	 odolné	
hadici	máte	 navíc	
zajištěný	maximální	
komfort	při	úklidu.
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5 důvodů, proč centrální vysavač 
od firmy NEWAG

Váš specialista na centrální vysavače 

Doživotní záruka na centrální vysavačové jednotky1

2 3

54

Jako	jediná	firma	v	odvětví	poskytujeme	doživotní	záruku	na	sací	agregáty.

Všechny	nabízené	sací	agregáty	 jsou	
tiché	a	vyro	bené	z	kvalitních	materiálů.	
Modely	air	10	a	air	50	mají	unikátní	

vestavěný	tlumič	výfuku	vzdu-
chu	a	jsou	díky	tomu	bezkon-
kurenčně	nejtišší	na	trhu.

Nejtišší na trhu Záruka 5 let na příslušenství

Nejpokrokovější 
technologie

Obousměrná	 komunikace	 mezi	 sacím	
agregátem	a	 vysavačovou	 hadicí	 zobrazí	

dů	ležité	informace	o	stavu	
vysávání	 tam,	 kde	 je	 to	
důležité,	 tj.	 na	 rukojeti	
vysavačové	hadice.	
(všechny	modely	vybavené	
externím	modulem)

Market share 50 % - podíl 
na trhu centrálních vysavačů 
v ČR a SR

Záruka 

5 let na

příslušenství

Informace v češtině

STOP

HLUKU
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Opravdu celonerezová 
kuchyňská štěrbina
Perfektní v kuchyni
K	vysávací	zásuvce	shrňte	špínu	a	nohou	lehce	překlopte	
tlačítko.	Štěrbina	nasaje	vzduch	a	nečistoty	jsou	pryč!

celonerezová	 štěrbinová	
zásuvka	“Magic	Sweep”

NOVINKA 

CHYTRÉ DOPLŇKY 
DRAWER VAC
Drawer	Vac	-	praktický	pomocník	při	úklidu	
v	kuchyni.	 V	kombinaci	 s	 centrálním	 vysa-
vačem	Husky	vám	neupadne	na	zem	už	ani	
smítko!	 Jednoduše	otevřete	 skříňku,	 vytáh-
nete	Drawer	Vac	a	rukou	nametete	drobky	
na	 lopatku,	 které	 v	mžiku	 zmizí	 v	centrální	
vysavačové	jednotce.

Patentovaná	 obousměrná	
komunikace	 mezi	 vysava-
čovou	 jednotkou	 a	 hadicí	
centrálního	 vysavače	 před-
stavuje	 revoluční	 inovaci	
v	 odvětví	 centrálních	 vysa-
vačů.	Uživatel,	který	chce	mít	
důležité	informace	o	průběhu	
vysávání	 k	 dispozici	 je	 vidí	
přímo	 na	 displeji	 rukojeti	
hadice,	se	kterou	vysává.	Má	
tedy	přehled	o	všech	stavech	
vysavačové	jednotky,	aniž	by	
musel	chodit	ke	vzdálenému	
vysavači!

Bezdrátová 
technologie pro Husky

Už	není	také	nemožná.	Nere-
zový	systém	Newag	pro	povr-
chové	instalace	je	z	nerez	oceli	
a	umožňuje	protažení	trubních	
rozvodů	všude	tam,	kde	už	není	
vhodné	sekat	zdivo.	Ideální	pro	
provedení	instalace	na	chodbě,	
toaletě,	v	šatní	skříni.	Systém	je	
kompatibilní	se	zásuvkami	ABB	
Time,	 Element	 a	 nově	 i	Neo.	
Pozor!	Cenově	dostupné	řešení	
bez	sekání	a	nepořádku!

Dodatečná 
montáž 
centrálního 
vysavače
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praktický pomocník v domácnosti
SHOZY PRÁDLA ARTOX

Tento problém může snadno 
vyřešit shoz prádla ARTOX! Jedná 
se v podstatě o malá dvířka na 
stěně, do kterých se špinavé 
prádlo hodí a to potom šachtou 
putuje k pračce v nižším patře. 
V nabídce ARTOX si lze vybrat 
ze široké škály (typů) vhozových 
dvířek jak v barevném provedení, 
dekoru dřeva, ale i v nerezu. Celo-
nerezový systém shozu prádla lze 
dodat jako stavebnice v krabici 
pro instalaci svépomocí, případně 
jej může nainstalovat odborná 
firma. Kompletní stavebnice 
včetně dvířek stojí okolo 20 tis. 
Kč. Shoz prádla lze instalovat jak 
do novostaveb, tak i dodatečně 
do stávajících domů. Bližší infor-
mace naleznete na 
www.artox.cz.

Kdo z nás by nechtěl mít doma pořádek? 
Nestarat se o pohozené svršky svých 
ratolestí a s naučenou pravidelností pře-
misťovat nahromaděné špinavé prádlo 
z různých částí domu do prádelny.

www.artox.cz
CZECH
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SHOZY PRÁDLA ARTOX

Profi!

Zásadní výhodou centrálního 
vysavače je, že v žádném případě 
nevíří prach.
	 Tento	 fakt	 nemusíme	 dokazovat,	 protože	 vychází	
z	 jednoduchého	principu	umístění	centrální	vysavačové	
jednotky	mimo	obytné	prostory.	Od	této	jednotky	je	veden	
potrubní	systém	k	jednotlivým	zásuvkám	rozmístěným	po	
domě	tak,	aby	hadice	o	standardní	délce	9	m	dosáhla	
všude	tam,	kde	je	potřeba	vysávat	prach.	Ten	pak	spolu	
se	vzduchem	projde	hadicí	a	potrubím	až	k	jednotce,	kde	
je	kvalitně	přefiltrován	a	pak	vyfouknut	ven	mimo	dům.	
Nejjemnější	částečky,	pyly	a	alergeny	100	%	opouští	uklí-
zené	prostory.	
	 U	každého	klasického	mobilního	vysavače	projde	přímo	 
v	místnosti	 přes	motor	 kolem	3	m3	 vzduchu,	 který	 víří	
v	místnosti	prach	z	nábytku,	záclon	a	jiných	předmětů.	Ten	
po	úklidu	opět	sedne	zpět	a	úklid	může	začít	nanovo.	
	 Centrální	vysavač	je	navíc	výkonnější.	Může	být	totiž	
osazen	kvalitním	motorem	těžší	konstrukce,	protože	na	
hmotnost	výrobku,	který	je	přišroubován	na	zeď,	nemusí	
být	brán	zřetel.	
	 Je	absolutně	 tichý,	veškerý	hluk	se	odehrává	mimo	
uklízený	prostor.	
	 Snadno	se	s	ním	zachází,	protože	již	nemusíte	přenášet	
vysavač,	ale	jenom	lehkou	hadici.	Zásuvka	bývá	zpravidla	
jedna	až	dvě	na	patro,	takže	u	běžných	domků	o	půdorysu	
10×10	m	lze	z	jednoho	místa	vysát	celé	patro.	Vysávání	
schodiště	 je	 navíc	 s	 centrálním	 vysavačem	neobyčejně	
snadné	a	rychlé.	
	 I	dodatečná	montáž	do	obyd-
leného	 rodinného	 domu	 nemusí	
být	 tak	 složitá	a	nereálná,	 jak	by	
se	mohlo	 na	 první	 pohled	 zdát.	
Odborník	může	 namístě	 zdarma	
navrhnout	 řešení	 s	 ohledem	 na	
požadavky	majitele.	
	 Chytré	doplňky,	jako	jsou	auto-
matické	lopatky	na	smetí,	vysávající	
vše,	co	se	k	nim	namete,	už	jsou	jen	
„bonbónkem“	ke	všem	výhodám,	
které	 vysávání	 s	 centrálním	 vysa-
vačem	nabízí.

Výhody centrálního vysavače pro alergiky

pochopitelně	při	stavbě,	ovšem	zruční	montéři	si	s	ním	
poradí	i	poté.	Dovedou	totiž	k	rozvedení	technologie	využít	
např.	 nefunkční	 komíny,	 podhledy,	 pódia	a	podobně.	
Kolik	a	kde	budou	speciální	zásuvky,	závisí	na	rozloze	
a	 členění	 domu	 či	 bytu,	množství	místností	 a	 velikosti	
vysávané	plochy.	Široké	příslušenství	k	centrálním	vysa-
vačům	nabízí	řadu	chytrých	doplňků	usnadňujících	úklid.		
Rozhodně	oceníte	 celonerezovou	 štěrbinovou	 zásuvku	
do	kuchyňské	 linky,	 k	níž	 lze	 smetí	 namést,	 a	 lopatku	
Drawer	Vac	pod	desku	kuchyňské	linky,	která	umí	odsát	
drobky,	aniž	by	spadly	na	zem	a	pohotovou	vytahovací	
hadici	 Vroom	Central,	 která	 je	 připravená	 ve	 skříni	
k	okamžitému	použití.	Jednoduše	zatáhnete	a	vysáváte.	
Po	skončení	úklidu	se	sama	namotá	zpět	do	boxu.

 Ideální je systém instalovat

Vysavače HUSKY a DOUVAC dodává firma 
NEWAG spol. s r.o., která má pobočky 
v Praze, Brně a Hradci Králové. Pokrývá také 
síť autorizovaných obchodních partnerů na 
celém území ČR a SR. 

Naše výhody
• Jako	 jediní	poskytujeme	doživotní	 záruku	na	sací	
agregáty	

• Naše	agregáty	jsou	stoprocentně	nejtišší	na	trhu	
• Ručíme	za	kvalitu	použitých	materiálů	
• Ergonomický	tvar	rukojeti	a	vysoce	odolná	hadice	
zajišťují	maximálně	komfortní	úklid	

• Díky	obousměrné	komunikaci	mezi	sacím	agregátem	
a	vysavačovou	hadicí	se	důležité	informace	o	stavu	
vysávání	zobrazují	na	rukojeti	(příslušenství	FW)	

• Nabízíme	drátové	i	bezdrátové	ovládání	
• Na	hadice	a	příslušenství	 se	 vztahuje	neobvyklá	
pětiletá	záruka	

• Jedině	vysavačové	zásuvky	jsou	originálně	vyráběné	
ve	 spolupráci	 s	 firmou	ABB	
Elektro	Praga	
• Možnost	 vysávání	 vody	
přímo	do	agregátu	
• Péče	o	zákazníka	je	pro	nás	
důležitá	nadevše	

ANO!
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Vysavačová zásuvka
pro nejnáročnější

Legrand
Céliane

Jednoduchá a elegantní zásuvka, 
která má neobyčejné možnosti 
kombinací rámečků od paste-
lových barev, přes keramická, 
dřevěná a metalická prove-
dení až po exklusivní kousky 
z pravé velbloudí kůže. Nyní 
nově pro centrální vysavače 
HUSKY a DUOVAC.

Pro krásný                                            
                domov

RYCHLE SNADNO POHODLNÌ
PRO VŠECHNY SYSTÉMY CENTRÁLNÍHO VYSÁVÁNÍ

HADICE VROOMTM

HADICE VROOMTMGeniální vysavaèová hadice

www.newag.cz

PRO VŠECHNY SYSTÉMY CENTRÁLNÍHO VYSÁVÁNÍ

„VROOM“ je hadice v délce 5 m, nebo 7 m,
kterou jednoduše vytáhnete z navijáku, který
lze snadno namontovat do skøínìk. Je ideál-
ní pro rychlý úklid malých prostor a suchých
neèistot v místech,kde je ve vašem domì
intensivní provoz, jako jsou kuchynì, kou-
pelny a zádveøí domu.

3SEKUNDY
NA ÚKLID

VAŠEHO
KA�DODENNÍHO

NEPOØÁDKU!

Vysavaèová hadice

Podívejte se na naše webové stránky
jak VROOM funguje.
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K  c e n t r á l n í m 
vysavačům patří 
i chytré doplňky 
a  př í s lušens tv í , 
které usnadňuj í 
a zrychlují úklid. 
Poprvé na veletrhu 
FOR ARCH budou 
společností NEWAG 
představeny cen-
t rá ln í  vysavače 

Husky a Duovac s vysavačovou 
hadicí, kterou si uživatel jednoduše 
vytáhne ze zásuvky, nasadí rukojeť 
s příslušenstvím a začne vysá-
vat. Tato novinka, kterou výstižně 
nazýváme „Hadice 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 eliminuje i tento malinkatý 
nedostatek centrálních vysavačů. 
Zákazník si samozřejmě může 

Centrální vysavače HUSKY a DUOVAC
nově s hadicí „ve zdi“! 

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. Za tento patentovaný systém 
si ale bude muset zákazník připlatit 
částku kolem 25 000,- Kč. Kdo 
bude chtít mít ale 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. 
 Proto s instalací neváhejte nebo 
může být pozdě!

 Výrobce centrálních vysavačů 
HUSKY a DUOVAC se snaží klást 
u svých produktů velký důraz na 

O centrálních vysavačích už toho bylo napsáno hodně. Lidé, 
kteří se chystají stavět rodinný dům, už určitě slyšeli o centrál-
ním vysavači, který nikdy nevíří prach, je výkonný, tichý a že 
manipulace s lehkou 9 metrovou hadicí je také pohodlnější, než 
přenášení celého vysavače. Málo je ale v povědomí jeho cena. Ta 
mnohé překvapí, protože se pohybuje u standardního rodinného 
domu kolem 30 000,- Kč. Cena zahrnuje vše: kompletní dodávku 
včetně práce, vysavačovou jednotku, příslušenství i DPH.

dlouhou životnost, kvalitu použitých 
materiálů a motorů. Jako jedno-
duchý důkaz kvality nabízí doživotní 
záruku na všechny vysavačové jed-
notky a 5 let na hadice a příslušenství. 
Doživotní záruka je silný argument 
pro správný výběr značky centrálního 
vysavače, který je ještě navíc podpořen 
příznivými cenami. Základní výkonný 
a velmi tichý model AIR 10 stojí jen 
14.990,- Kč bez DPH a je vhodný 
pro malé i střední rodinné domy.

 V nabídce zůstávají i tradiční 
modely pro suché i mokré sání, 
kterými se společnost Newag 
dlouhou dobu odlišovala od svých 
konkurentů. Nyní ale jen s centrál-
ními vysavači HUSKY a DUOVAC 
už nebudete muset přenášet ani 
hadici!
A to stojí za zamyšlení… .



Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

ČistýDOMOV

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

Specialista na centrální vysavače

www.husky.cz, www.duo-vac.eu, www.disan.cz


