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Jednostki centralne aeroVac,
modele Vacu-Maid SPLIT

Specyfikacja S1570 S2500 S2800 S2900 S3500

Moc elektryczna [W] 1570 1780 1780 1800 2590

Przepływ powietrza [m3/h] 180 232 201 285 350

Podciśnienie [kPa] 28,7 27,0 34,1 29,5 30,1

Wykonanie filtra [-] cyklon + filtr elektrostatyczny + separator włosów

Pojemnik zbiornika na kurz [dm3] 24 24 24 24 36

Maksymalna długość przewodu magistralnego [m] 50 55 60 72 84

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 300 500 650 800 2000

Poziom hałasu [dB] 66 66 66 64 66

Konstrukcja silnika by-pass

Gwarancja 5 lat 5 lat 7 lat 7 lat 5 lat

Cena netto jednostki centralnej zł 2730,- 2945,- 3399,- 4055,- 5377,-

Cena netto kompletu z zest. do sprzątania EC 9m. 3150,- 3350,- 3800,- 4450,- 5750,-

Jednostki centralne typu Split bazują na unikalnej konstrukcji polegają-
cej na fizycznym rozdzieleniu części separatora zanieczyszczeń od silnika 
odkurzacza, dzięki czemu zastosowano większy i wydajniejszy separator 
cykloniczny, a także uzyskano miejsce na dodatkowy filtr wtórny, przezna-
czony do separacji włosów. 

Separator cykloniczny w odkurzaczach typu Split, z racji swoich rozmiarów, 
pozwolił na mechaniczne oddzielenie strumieni powietrza czystego od 
brudnego, co pozwoliło na uzyskanie jeszcze skuteczniejszej filtracji oraz 
dało gwarancję skutecznego działania separatorów już od pierwszych ob-
rotów silnika

Odkurzacze typu Split są urządzeniami bezobsługowymi, nie posiadają 
żadnych dodatkowych worków wymagających ręcznego trzepania lub 
czyszczenia.

Wszystkie odkurzacze typu Split wykorzystują oryginalne amerykańskie 
silniki Ametec Lamb. 

Odkurzacze typu Split wybierane są przez użytkowników ceniących sobie 
niezawodność oraz bezobsługową pracę. Dlatego znajdują zastosowanie 
w willach, a także w hotelach i pensjonatach. 

Jednostka centralna 
S2500 Split
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Jednostki centralne aeroVac,
modele Vacu-Maid S1570 i S2200

Specyfikacja S1570 S2200

Moc elektryczna [W] 1570 1780

Przepływ powietrza [m3/h] 180 232

Podciśnienie [kPa] 28,7 27,0

Wykonanie filtra [-] cyklon + filtr elektrostatyczny cyklon + filtr elektrostatyczny

Pojemnik zbiornika na kurz [dm3] 24 24

Maksymalna długość przewodu magistralnego [m] 50 55

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 300 500

Poziom hałasu [dB] 66 66

Konstrukcja silnika by-pass by-pass

Gwarancja 5 lat 5 lat

Cena netto jednostki centralnej 2260,- 2770,-

Cena netto kompletu z zest. do sprzątania ElektroComfort 9m. 2650,- 3200,-

Kompaktowe odkurzacze, przeznaczone do użytkowania w domach jednoro-
dzinnych. Elementem odpowiedzialnym za filtracje zassanego powietrza jest 
pojemny separator cykloniczny.

Funkcje dodatkowego zabezpieczenia silnika pełni filtr elektrostatyczny. 
Zbiornik na śmieci posiada pojemność 24 litrów, co pozwala używać odku-
rzacz bez obawy o jego przepełnienie.

Wszystkie odkurzacze aeroVac posiadają w wyposażeniu standardowym opa-
tentowaną szczelinę dekompresyjną pozwalającą na stosowanie tradycyjnych 
toreb foliowych w zbiornikach na kurz, dzięki czemu wyrzucenie zebranych w 
odkurzaczu śmieci nie jest czynnością uciążliwą.

Zastosowany w jednostce centralnej separator cykloniczny posiada skutecz-
ność 95% separacji i gwarantuje stałość podciśnienia bez względu na stopień 
zapełnienia zbiornika na kurz. Jednostki centralne S1570 i S2200 wyposażone 
zostały w wydajne silniki elektryczne typu by-pass. Konstrukcja turbiny po-
wietrza szczelnie izoluje część elektryczną silnika od strumienia zasysanego 
powietrza, które bezpośrednio z turbiny zostaje wtłoczone do przewodu 
wydechowego odkurzacza.  Silnik elektryczny chłodzony jest powietrzem z 
otoczenia. Powietrze zasysane przez odkurzacz w czasie sprzątania nie bierze 
udziału w chłodzeniu części elektrycznej silnika. Pozwala to na utrzymanie 
silnika w czystości i w efekcie uzyskanie imponującej żywotności urządzenia. Jednostka centralna 

S2200
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Specyfikacja SR07 SR11 SR13 SR45 SR15/51 SR55 SC15

Moc elektryczna [W] 1330 1570 1570 1500 1700 1630 1700

Przepływ powietrza [m3/h] 205 214 197 205 215 203 215

Podciśnienie [kPa] 23,0 23,0 30 31,5 35,5 31,4 35,5

Wykonanie filtra [-] worek 
papierowy worek odwrócony + separator cykloniczny polyestr. filtr 

kartrydżowy

Gn. ssawne w obudowie jedn. nie tak

Pojemnik zb. na kurz [dm3] 23 24 24 24 24/36 36 24

Maks. dł. przew. magistr. [m] 29 30,5 36 40 44 46 44

Orient. pow. sprzątania [m2] 130 140 200 250 250 500 250

Poziom hałasu [dB] 60 58 60 64 63 66 63

Typ silnika przelotowy przelotowy przelotowy by-pass przelotowy by-pass przelotowy

Gwarancja 2 lata 2 lata 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat

Cena netto jedn. centralnej - 1360,- 1570,- 1790,- 1840/1999,- 2560,- 1870,-
Cena netto kompl. z zest. do sprz.  EC 9m. 
(SR07+zest. EKO). *Uwaga oferta promocyjna. 999,- * 1790,- 1999,- 2199,- 2269/2399,- 2987,- 2299,-

Jednostki centralne 
aeroVac modele SR i SC

Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to ciekawa pro-
pozycja urządzeń przeznaczonych do domów jednoro-
dzinnych. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane 
metody separacji dają gwarancje dokładnego oczysz-
czenia powietrza wydmuchiwanego  na zewnątrz domu.

Jednostki SR i SC występują w typoszeregu siedmiu 
urządzeń, które zaspokoją oczekiwania każdego inwe-
stora domu jednorodzinnego. Zastosowanie jako filtra 
worka odwróconego (SR) lub polyestrowego filtra kar-
trydźowego wieloktrotnego użytku (SC) pozwoliło na 
montaż w obudowie odkurzacza gniazda ssawnego, 
przydatnego w garażu lub pomieszczeniu gospodar-
czym. 

Dwa największe odkurzacze (SR51 i SR55) mają powięk-
szoną średnice obudowy, co zwiększa powierzchnię 
filtracji worka odwróconego, który w tych modelach 
wykonany jest z opatentowanego materiału firmy Du-
Pont. Jednostki te mają również zwiększoną objętość 
zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji silni-
ków Ametek daje doskonały kompromis ceny i jakości. 
Odkurzacze w zależności od modelu, wyposażone są w 
silniki przelotowe lub o konstrukcji typu by-pass.

Odkurzacze aeroVac SR i SC współpracują ze wszystkimi 
rodzajami zestawów do sprzątania. Można je włączać 
zdalnie wykorzystując przełącznik w uchwycie węża 
giętkiego lub wkładając wąż giętki do gniazda ssaw-
nego. Wszystkie jednostki centralne SR mogą być wy-
posażone w dodatkowy worek papierowy, który pełni 

Jednostka centralna 
SR51

rolę dodatkowego filtra oraz zbiornika na kurz. Wszyst-
kie posiadają szczelinę dekompresyjną, która pozwala 
na magazynowanie zebranego kurzu w torbie foliowej 
umieszczonej w zbiorniku na kurz. 
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Jednostki centralne
AEG Oxygen
Jednostki centralne AEG Oxygen to połączenie niespotykanej siły ssącej i skuteczności filtracji. 

Unikalną cechą wszystkich odkurzaczy centralnych jest zdolność do usuwania 100% brudu,  kurzu i alergenów. Jed-
nostki centralne AEG gwarantują dodatkowo skuteczność filtracji powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu 
na poziomie 99,97% (przy zastosowaniu filtra HEPA). System odkurzaczy centralnych AEG Oxygen, pomimo swojej 
solidności i wydajności jest niespodziewanie cichy. Urządzenia AEG Oxygen wyposażone są w zintegrowany tłumik 
hałasu oraz wielowarstwową obudowę, dzięki czemu są to jedne z najcichszych odkurzaczy centralnych.

Jednostki centralne AEG Oxygen wyposażone są w samoczyszczący filtr działający na zasadzie worka odwróconego. 
Po każdym cyklu sprzątania worek ten opada nad zbiornik na śmieci, a zebrany na nim kurz spada do zbiornika. Filtr 
zamontowany jest na stałe i w trakcie normalnego użytkowania nie wymaga demontażu celem ręcznego czyszczenia.

AEG 262 AEG 855/860 AEG 870 AEG 875

Specyfikacja AEG262 AEG855 AEG860 AEG870 AEG875

Moc elektryczna [W] 1600 1625 1725 1800 1800

Przepływ powietrza [m3/h] 199 182 187 194 194

Podciśnienie [kPa] 26 29 30 36 36

Metoda filtracji [-] worek papier. cyklon + worek odwrócony/worek papierowy

Panel informacyjny - Stand. LED Full LED LCD LCD

Filtr true HEPA - opcja opcja opcja tak

Pojemnik zbiornika na kurz [dm3] 21 31 31 31 31

Maksymalna dł. przew. magistr. [m] 29 35 45 55 55

Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] 130 150 300 500 500

Poziom hałasu [dB] 68 64 65 66 67

Cena netto jednostki centralnej 1099,- 1791,- 2389,- 2799,- 2899,-

Cena netto kompl. z zest. sprząt. EC 9m. 1499,- 2089,- 2688,- 3115,- 3245,-

Cena netto kompl. z zest. sprząt. ER. 9m. 1799,- 2491,- 3089,- 3491,- 3599,-
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Zestawy do sprzątania
ElektroComfort

Wąż giętki z wyłącznikiem w uchwycie  
ElektroComfort wraz z rurą teleskopową.

Specyfikacja i ceny zestawów do sprzątania Elektrocomfort (EC)

Specyfikacja/Symb. katalogowy TK23825 TK23830 TK23835 TK23840 TK23850

Długość węża giętkiego 7,5 m 9,0 m 10,5 m 12,0 m 15,0 m

Wyłącznik w uchwycie tak tak tak tak tak

Wykonanie węża giętkiego DuoroFlex DuoroFlex DuoroFlex DuoroFlex DuoroFlex

Komplet ssawek tak tak tak tak tak

Niklowana rura teleskopowa tak tak tak tak tak

Wieszak na wąż i worek na ssawki tak tak tak tak tak

Cena netto kompl. zest. EC 425,- 469,- 485,- 510,- 595,-

Cena netto węża giętkiego 295,- 310,- 370,- 430,- 490,-

Elektrocomfort to najczęściej wybierany zestaw do sprzątania 
współpracujący z odkurzaczem centralnym. Zawiera wąż giętki 
o długości 9 m oraz komplet niezbędnych ssawek. Na życzenie 
może zostać skompletowany z wężami giętkimi o długości od-
powiednio 7,5; 10,5; 12 lub 15 m.

Włączanie jednostki centralnej odkurzacza odbywa się przy wy-
korzystaniu włącznika w uchwycie węża.

Dostępne od 2010 roku węże giętkie wykonane są z nowego 
tworzywa (DuoroFlex). Charakteryzują się większą giętkością 
i miękkością, zachowując wytrzymałość i odporność na zużycie. 

Węże giętkie wykonane z tworzywa DuoroFlex, posiadają więk-
szą średnicę, co pozwala na zmniejszenie oporów przepływu 
zasysanego powietrza. Opory przepływu generowane przez wąż 
giętki mogą stanowić nawet 30% oporów całej instalacji central-
nego odkurzacza.

Ssawka podstawowa
(RF520V)
55,00 zł

Rura teleskopowa 
(W419)
65,00

Ssawka do wykładzin
(UT530B)
10,00 zł

Ssawka do kurzu
(DB530)
10,00 zł

Ssawka szczelinowa
(CT525)
6,00 zł

Akcesoria do sprzątania - wybrane elementy zestawu do sprzątania ElektroComfort
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Wąż giętki z wyłącznikiem w uchwycie  
Progression wraz z rurą teleskopową.

Zestawy do sprzątania
Progression

Specyfikacja i ceny zestawów do sprzątania Progression

Specyfikacja/Symb. katalogowy TK44 TK45 TK46

Długość węża giętkiego 9,0 m 10,0 m 12,0 m

Wyłącznik w uchwycie tak tak tak

Uchwyt na akcesoria tak tak tak

Wykonanie węża giętkiego PCV PCV PCV

Komplet ssawek tak tak tak

Rura teleskopowa tak tak tak

Wieszak na wąż i worek na ssawki tak tak tak

Cena netto kompletnego zestawu Progression 599,- 639,- 680,-

Cena netto węża giętkiego bez zestawu 499,- 530,- 559,-

Wąż giętki i komplet ssawek z zestawu AEG Progression pozwala-
ją na skuteczne sprzątanie nie tylko podłóg, ale również wszyst-
kich innych powierzchni w całym domu. Zestawy do sprzątania 
AEG swoja wyjątkową wydajność zawdzięczają unikalnym kształ-
tom ssawek opracowanych w laboratoriach AEG.

Precyzyjnie opracowane i wykonane połączenia pomiędzy 
uchwytem węża giętkiego, a akcesoriami do sprzątania, zapo-
biegają powstawaniu jakichkolwiek nieszczelności, dzięki czemu 
sprzątanie przy użyciu oryginalnego systemy AEG odbywa się 
cicho, chciałoby się rzec – dyskretnie.

Zestawy do sprzątania AEG Progression są dostępne z trzema 
długościami węży giętkich - 9, 10 i 12 m.

Rura teleskopowa 
(A045113)

65,00 zł

Ssawka szczelinowa
(A045201-02)

6,00 zł

Ssawka do kurzu
(A045201-01)

10,00 zł

Ssawka podstawowa
(A045189)

80,00 zł

Ssawka do podłóg
(A045201-03)

10,00 zł

Akcesoria do sprzątania - wybrane elementy zestawu do sprzątania Progression
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Wąż giętki z wyłącznikiem w uchwycie i sterowa-
niem prędkością odkurzacza ERGO wraz z rurą 

teleskopową.

Zestawy do sprzątania ERGO z regulacją 
obrotów silnika odkurzacza

Specyfikacja i ceny zestawów do sprzątania Ergo z regulacją mocy.

Specyfikacja/Symb. katalogowy 060897 060898 060899

Długość węża giętkiego 9,0 m 10,0 m 12,0 m

Wyłącznik w uchwycie z reg. prędkości silnika tak, 4-stopniowy tak, 4-stopniowy tak, 4-stopniowy

Uchwyt na akcesoria tak tak tak

Wykonanie węża giętkiego PCV PCV PCV

Komplet ssawek tak tak tak

Rura teleskopowa tak tak tak

Wieszak na wąż i worek na ssawki tak tak tak

Cena netto kompletnego zestawu ERGO 770,- 820,- 870,-

Cena netto węża giętkiego bez zestawu 599,- 630,- 659,-

ERGO to jakość wykonania widoczna w każdym detalu każdego 
z elementów zestawu do sprzątania. Wszystkie ssawki i akcesoria 
zostały skonstruowane od podstaw. Precyzja spasowania ele-
mentów i zastosowane materiały pozwalają na czerpanie praw-
dziwej przyjemności ze sprzątania. 

Zestawy do sprzątania AEG ERGO swoja wyjątkową skuteczność 
działania zawdzięczają unikalnym kształtom ssawek opracowa-
nych w laboratoriach AEG. Precyzyjnie wykonane połączenia po-
między uchwytem węża giętkiego, a akcesoriami do sprzątania 
zapobiegają powstawaniu nieszczelności, dzięki czemu sprzą-
tanie odbywa się cicho, chciałoby się rzec – dyskretnie. Owalne 
przekroje przewodów powietrza eliminują efekt wirowania po-
wietrza, w efekcie czego cała moc odkurzacza, bez dodatkowych 
strat zamieniona zostaje na siłę ssania.

Wszystko w zestawie - zestaw ERGO zawiera wszystkie dostęp-
ne ssawki, łącznie z dodatkową ssawką do odkurzania podłóg 
oraz przejściówką do standardowych ssawek okrągłych. 

Ssawka podstawowa 
(045522)
170,00 zł

Multissawka do pod-
łóg (045075)

70,00 zł

Multissawka do kurzu
(045075)
70,00 zł

Ssawka do podłóg
(045521)
87,00 zł

Rura teleskopowa
(155277)
70,00 zł

Akcesoria do sprzątania - wybrane elementy zestawu do sprzątania ERGO
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Zestaw do sprzątania garażowy.  
Najmniejszy zestaw do sprzątania, przeznaczony do sprząta-
nia samochodu.

Zestaw do sprzątania EKO. Występuje z wężem 9mb. po-
siada komplet ssawek i rurę teleskopową. Włącza jednostkę 
centralną po włożeniu węża do gniazdka.

Zestaw do sprzątania EKO (GK30) 
230,00 zł

Zestaw do sprzątania garażowy (TK97944) 
215,00 zł

Zestaw do sprzątania EURO. Wysokiej jakości zestaw, wypo-
sażony w podobne ssawki i akcesoria do tych spotykanych w 
zestawie Elektrocomfort. Włączanie odkurzacza poprzez wło-
żenie końcówki węża do gniazda ssawnego.

Zestaw do sprzątania Euro (TK95282) 
315,00 zł

Specyfikacja i ceny dodatkowych zestawów do sprzątania

Specyfikacja/Symb. katalogowy TK95282 GK30 TK97944

Długość węża giętkiego 9,0 9,0 9,0

Wyłącznik w uchwycie nie nie nie

Wykonanie węża PCV PCV PCV

Komplet ssawek tak tak tak

Niklowana rura teleskopowa tak nie -

Wieszak na wąż i worek na ssawki tak tak tak

Uchwyt węża giętkiego metalowy plastikowy plastikowy

Cena kompletnego zestawu zł 315,00 230,00 215,00

Zestawy do sprzątania
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Akcesoria dodatkowe
do zestawów do sprzątania

Dodatkowe separatory zanieczyszczeń przeznaczone są 
do sprzątania drobnych pyłów, miałów lub popiołów, do  
odkurzania kominka. Dla bezpieczeństwa innych dywanów 
lub wykładzin podłogowych, separatory kompletowane są 
razem z dodatkowym zestawem ssawek i węży giętkich.

Zestaw do sprzątania popiołu  (SPFP60) 
229,00 zł

Zbiornik do zb. płynów stal nierdz. (CPW332A) 400,00 zł 
Zbiornik do zb. płynów plastikowy (WP312MA) 359,00 zł

Komplet ssawek Quattro (CT4) 
140,00 zł

Zbiornik do zbierania płynów pozwala zasysać przez od-
kurzacz centralny np. rozlaną wodę. Często bywa przydatny 
przy sprzątaniu dużych powierzchni podłóg wyłożonych te-
rakotą lub gresem. Do kompletu z separatorem płynów pole-
camy ssawkę do sprzątania powierzchni mokrych (FSH320).

Komplet czterech ssawek Quattro, pozwala na uzupełnienie 
zestawu do sprzątania o akcesoria przydatne przy codzien-
nym sprzątaniu domu, biura lub samochodu. W skład kom-
pletu Quattro wchodzą następujące ssawki: płaska ssawka 
z kółkami do sprzątania pod meblami, szeroka ssawka do 
podłóg, ssawka turbo z reg. momentem obrotowym rotują-
cej szczotki oraz długa i giętka ssawka szczelinowa.

Szczotka turbo z reg. 
prędkości (CTR520)

 90,00

Szczotka turbo King 
Size (PB480V)

 455,00 zł

Ssawka do powierchni
mokrych (FSH320)

50,00

Ssawka do pielęgn. 
zwierząt (CC206)

110,00 zł

Ssawka do odkurzania
podłóg (FB215)

56,00

Ssawka do grzejników 
(CT525B)
18,00 zł

Szczotka turbo
(PF470)

 360,00 zł

Ssawka mop
(FB415M)
 140,00 zł

Wybrane akcesoria dodatkowe oraz elementy zamienne do zestawów do sprzątania

Uchwyt z wyłączni-
kiem (GSH2301)

115,00 zł

Szczotka turbo King 
Size EX (PB34177)

 595,00 zł
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Gniazda ssawne typ LS

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis (liczba szt. w opakowani) j.m. Cena netto Cena brutto

1 LS1001 Gniazdo ssawne plastikowe, kolor biały (100). szt. 42,00 51,66

2 LS1002 Gniazdo ssawne plastikowe, kolor kremowy (100). szt. 42,00 51,66

3 LS2001 Gniazdo ssawne plastikowe, kolor srebrny (100). szt. 45,00 55,35

4 CLSxxxx Obramowanie do gniazd LS kolor biały, kremowy, srebrny 
(500). szt. 8,00 9,84

Gniazda ssawne prostokątne Vacu-Line (pasują do płyt mont. SF1298, SV8001, dopuszcza się stosowanie z SV8201, PF029)

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis (liczba szt. w opakowaniu) j.m. Cena netto Cena brutto

1 WWP129J Gniazdo ssawne plastikowe, kolor biały (32) szt. 32,00 38,71

2 WIP129J Gniazdo ssawne plastikowe, kolor kremowy (32). szt. 32,00 38,71

3 WWPxxxx Gniazdo ssawne plastikowe lakierowane, kolory wg. 
katalogu (32). szt. 120,00 147,60

4 CPW129 Obramowanie gniazda plastikowego Vacu-Line (150). szt. 8,00 9,84

Gniazda ssawne Asco (pasują do płyt mont. PF029 i SV8201).

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis (liczba szt. w opakowaniu) j.m. Cena netto Cena brutto

1 ST8100 Gniazdo ssawne Asco. Kolor biały lub kremowy.  szt.  59,00   72,57

2 ST8200 Gniazdo ssawne Asco z ramką szklaną kolor biały lub 
kremowy.  szt. 79,00   97,17  

3 ST8300 Gniazdo ssawne Sylo, kolor biały lub kremowy.  szt.  61,00  75,03  

4 --- Dopłata do lakierowania gniazdek, kolor srebrny.  szt.  12,00  14,76  
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Gniazda ssawne kwadratowe seria ES (pasują do płyt montażowych PF029, dopuszcza się stosowanie z SV8201)

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis (liczba szt. w opakowaniu) j.m. Cena netto Cena brutto

1 WWP029J Gniazdo ssawne plastikowe białe (48).  szt.  32,00   39,36  

2 WIP029J Gniazdo ssawne plastikowe kremowe (48).  szt.  32,00   39,36  

3 WWPxxxx Gniazdo ssawne metalowe wyk. ozdobne. Lakierowane na 
kolory wg tabeli RAL.  szt.  140,00   172,20  

4 WIP029M Gniazdo ssawne metalowe lakierowane na biało  szt.  80,00  98,40  

5 CPW029 Obramowanie do gniazda ssawnego ES białe (165)  szt.  8,00   9,84  

6 CPI029 Obramowanie do gniazda ssawnego ES kremowe (165)  szt.  8,00   9,84  

7 WWP029C Gniazdo ES + płyta mont. + przykrywka do tynkowania 
(białe) (100)  szt.  42,00   51,66  

8 WIP029C Gniazdo ES + płyta mont. + przykrywka do tynkowania 
(kremowe) (100)  szt.  42,00   51,66  

Gniazda ssawne prostokątne Standard  (pasują do płyt mont. SF1298, SV8001, dopuszcza się stosowanie z SV8201, PF029)

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 SV8016 Gniazdo ssawne plastikowe białe (24).  szt.  18,00   22,14  

2 SV8020 Gniazdo ssawne plastikowe kremowe (24).  szt.  18,00 22,14

3 SV801601 Gniazdo ssawne plastikowe białe + płyta montażowa 
(100).  szt.  22,00   27,06  

4 CPW8016 Obramowanie do gniazd ssawnych standartowych, białe.  szt.  4,20   5,17  

5 CPI8020 Obramowanie do gniazd ssawnych standartowych, 
kremowe.  szt.  4,20   5,17  
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Gniazda Plastikowe i obramowania Bravo (cena zawiera gniazdo + obramowanie, pasują do płyt mont. SV8201)

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 BR1012 Gniazdo ssawne plastikowe  kolor kawowy.  szt.  40,37   49,66  

2 BR1013 Gniazdo ssawne plastikowe kolor srebrny.  szt.  46,14   56,75  

3 BR1014 Gniazdo ssawne plastikowe kolor szary.  szt.  40,37   49,66  

4 BR1015 Gniazdo ssawne plastikowe kolor czarny.  szt.  40,37   49,66  

5 BR1001 Gniazdo ssawne plastikowe kolor biały.  szt.  40,37   49,66  

6 BR1002 Gniazdo ssawne plastikowe kolor kremowy.  szt.  40,37   49,66  

7 BR1011 Gniazdo ssawne plastikowe kolor szampański.  szt.  46,14   56,75  

8 BR1017 Gniazdo ssawne plastikowe kolor brązowy.  szt.  46,14   56,75  

Płyty montażowe do gniazd ssawnych

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis (liczba szt. w opakowaniu) j.m. Cena netto Cena brutto

1 SF1298 Płyta montażowa z uchwytem metalowym  
prostokątna (64).  szt.  8,90   10,95  

2 SV8001 Płyta montażowa z uchwytem plastikowym  
prostokątna (75).  szt.  8,80   10,82  

3 SV8201 Płyta montażowa wraz z przykrywką zabezpieczającą 
przed tynkowaniem (90).  szt.  7,25   8,92  

4 PF029
Płyta montażowa typ ES, z uchwytami plastikowymi, 
kwadratowa wraz z przykrywką zabezp. przed
tynkowaniem (250).

 szt.  23,50   28,91 

5 SV8078 Przykrywka gniazda do tynkowania do płyt 
SV8001 (50 lub 400).  szt.  3,65   4,49  

6 PF129N Przykrywka gniazda do tynkowania do płyt 
SF1298 (100).  szt.  2,70   3,32  
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Automatyczne szufelki

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 VS175W Automatyczna szufelka VacuSweep biała.  szt.  210,00   258,30  

2 VS175I Automatyczna szufelka VacuSweep kremowa.  szt.  210,00 258,30

3 VS175B Automatyczna szufelka VacuSweep czarna.  szt.  210,00  258,30

4 VS175S Automatyczna szufelka VacuSweep srebrna.  szt.  250,00  307,50 

5
TP175W
TP175I
TP175B

Obramowanie do automatycznej szufelki VacuSweep 
białe, kremowe, czarne.  szt.  25,00   30,75 

6 DP200W
DP200B

Automatyczna szufelka DustPan do zabudowy w coko-
le szafki kuchennej. Kolor biały (W), czarny (B).  szt.  299,00  367,77

7 FV150W Automatyczna, płaska szufelka FlyVac do zabudowy w 
cokole szafki kuchennej. Kolor biały.  szt. 316,26 389,00

8 FV150B Automatyczna, płaska szufelka FlyVac do zabudowy w 
cokole szafki kuchennej. Kolor czarny.  szt. 316,26 389,00

9 FV150S Automatyczna, płaska szufelka FlyVac do zabudowy w 
cokole szafki kuchennej. Kolor srebrny.  szt. 316,26 389,00

10 VP150W Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie,  
biała VP.  szt.  116,00   142,68  

11 VP150I Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, 
kremowa, VP.  szt.  116,00   142,68  

12 VP150B Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, 
czarna, VP.  szt.  116,00   142,68  

13 VP150C Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, 
brązowa, VP.  szt.  116,00   142,68  

14 VP150S Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, 
srebrna, VP.  szt.  137,00  168,51 

15 VP01M
Skrzynka montażowa automatycznej szufelki VP do 
zabudowy w ścianie z reg. wysokości. Wykonanie 
metalowe. (Nie zawiera szufelki).

 szt.  249,00   306,27  
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Automatyczne szufelki + gniazda gospodarcze

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 TP150S Maskownica automatycznej szufelki VP stal 
nierdzewna.  szt.  65,00   79,95  

2 TP150W Obramowanie do automatycznej szufelki VP białe.  szt.  25,00   30,75  

3 TP150I Obramowanie do automatycznej szufelki VP kremowe.  szt.  25,00   30,75  

4 TP150B Obramowanie do automatycznej szufelki VP czarne.  szt.  25,00   30,75  

5 LVB01 Aut. szufelka. do zabudowy w ścianie LV, kolory satyna, 
złoty, srebrny, szampański.  szt.  213,38   262,45  

6 LVB05 Aut. szufelka do zabudowy w ścianie LV, pozostałe kolory.  szt.  179,51   220,79  

7 LVSM01 Skrzynka montażowa do automatycznej szufelki LV.  szt.  72,95   89,73  

8 LVD01 Aut. szufelka LV do zabudowy w cokole szafki, kolory 
satyna, złoty, srebrny, szampański.  szt.  208,43   256,37  

9 LVD05 Aut. szufelka LV do zabudowy w szafce, pozostałe 
kolory.  szt.  177,17   217,92  

10 VP450W Gniazdo ssawne uniwersalne + aut. szufelka białe.  szt. 350,00   430,50  

11 VP450I Gniazdo ssawne uniwersalne + aut. szufelka kremowe.  szt.  350,00 430,50

12 PF103 Adapter do montażu gniazd ssawnych do płyt monta-
żowych Aertechnika i Disan.  szt.  8,00 9,84

13 A114 Gniazdo ssawne gospodarcze do jednostek 
centralnych AEG. szt. 59.00 72,57

14 UA114J Gniazdo ssawne gospodarcze. Nie wymaga płyty 
montażowej. szt. 37,00   45,51

15 OMY21 Przewód elektryczny do instalacji sterującej. Szpula 
100m. szt. 199,00  244,77
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Materiały instalacyjne

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis (liczba szt. w opakowaniu) j.m. Cena netto Cena brutto

1 506 / 507 Rura 2" w odcinkach 2.0; 2.5 lub 3.0 m - cena za 1 m.b.  m.b.  7,23   8,90  

2 SV8088M Uchwyt do rur (600).  szt.  1,25   1,54  

3 PF2052 Uchwyt do kształtek.  szt.  4,45   5,47 

4 PF209 Łuk 30' (75).  szt.  3,75  4,61

5 SV8056 Łuk 45' (125 lub 140).  szt.  2,50  3,07  

6 SV8042 Łuk 90' (115).  szt.  2,99   3,67  

7 SV8060 Łuk 45' nyplowy (125 lub 140).  szt.  2,44   3,00  

8 SV8046 Łuk 90' nyplowy (115).  szt.  2,99   3,67  

9 SV8072 Trójnik 45' (105).  szt.  3,98   4,90  

10 SV8048M Trójnik 90' (80).  szt.  3,90   4,80  

11 SV8068 Trójnik 90' ostry (90).  szt.  6,55   8,06  

12 SV8052 Kolano 90' - ostre (podejście do gniazda) (100).  szt.  2,40   2,95  

13 PF212-S Kolano 90' - ostre krótkie (podejście do gniazda) (125).  szt.  4,99   6,14  

14 SV8082M Przedłużenie podejścia do gniazda (50).  szt.  2,50   3,08  

15 PF219 Rozgałęzienie T 90' (50).  szt.  14,00   17,22  
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Materiały instalacyjne

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis (liczba szt. w opakowaniu) j.m. Cena netto Cena brutto

1 SV8070 Rozgałęzienie 45' (75).  szt.  6,90   8,49  

2 SV8062 Złączka prosta (200).  szt.  1,20   1,48  

3 PF001 Złączka nyplowa (125).  szt.  2,60   3,20  

4 SV8066 Złączka prosta naprawcza (200).  szt.  3,35   4,12  

5 PF102 Redukcja 50mm x 2".  szt.  8,73   10,74  

6 PF204A Redukcja 44mm x 2".  szt.  13,50   16,61  

7 SV8080M Korek do rury 2" (65).  szt.  2,50   3,08  

8 PF30FL Wąż giętki 52 mm kolor czarny, zbrojony PCV  m.  31,17 38,34

9 PF200S Tłumik hałasu, przekrój prostopadłościenny (12).  szt.  35,00 43,05

10 SV8092-M Tłumik hałasu, przekrój okrągły (25)  szt.  35,00 43,05

11 PF2221 Wyrzutnia powietrza z klapką (kolor ciemny brąz, 
grafit, kawowy, kremowy).  szt.  29,32   36,06  

12 PF2224 Wyrzutnia powietrza z klapką, biała, Plastiflex (40)  szt.  25,99   31,97  

13 PF254 Rozeta maskująca do rury 2" (100).  szt.  3,12   3,84  

14 4785 Obejście instalacyjne pełne typu V (5).  szt.  12,00   14,76  

15 PF106 Korek do płyt montażowych gniazd ssawnych.  szt.  3,12   3,84  
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System instalacyjny Slim - Line

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 349101 Rura owalna system SlimLine dł. 1,5 m.  szt. 39,00 47,97

2 349102 Łuk pionowy mufowy SlimLine 45o.  szt.  4.39 5.40

3 349103 Łuk pionowy nyplowy SlimLine 450.  szt. 4.39 5,40

4 349105 Łuk poziomy mufowy SlimLine 450.  szt.  5,62 6,91

5 349104 Łuk poziomy nyplowy SlimLine 450.  szt.  5,62 6,91

6 349108 Złączka prosta owalna SlimLine.  szt. 3,34 4,11

7 349106 Trójnik SlimLine 450.  szt. 10,71 13,17

8 349107 Redukcja owal koło SlimLine.  szt. 6.67 8,20

9 346063 Podejście do gniazda 
kolano SlimLine + puszka montażowa.  szt. 23,17 28,50

10 349109 Uchwyt do rur SlimLine.  szt. 4,04 4,97  

46mm

45mm

6

4

5

7

10mm

Płyta montażowa 
SlimLine i podejście

do gniazda
Gniazdo ssawne

Standardowa 
rura 51 mm.

Rura SlimLine

3

4

1

2

5

Redukcja
owal - koło

Łuk 450 pionowy 
mufowy

Płyta montażowa 
SlimLine i podejście

do gniazda

Łuk nyplowy 
450 pionowy

Rura
SlimLine

System instalacyjny 
SIim Line.
System zaprojektowany do montażu elementów 
instalacji w miejscach, w  których trudno ukryć 
rury i kształtki o przekroju kołowym o  średnicy 
51 mm. Np. w płytkich ścianach lub pod podło-
gą. Instalacja wraz z podejściem do gniazda może 
być schowana w bruździe lub pomiędzy profilami 
ściany gipsowej o głębogości 46mm. Pozwala to 
na montaż gniazda już w najcieńszych ścianach 
działowych. Elementy instalacji łączy się przy uży-
ciu kleju do PVC.  Instalacja Slim Line jest kompa-
tybilna ze standardową instalacją 51mm.
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Wyposażenie dodatkowe

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 H105/09 Wąż elastyczny 9,0 m. kompletny.  szt.  194,00   238,62 

2 H150 Wąż elastyczny 15,0 m kompletny.  szt.  230,00  282,90

3 HS30T Pokrowiec na wąż elastyczny 9,0 m.  szt.  99,90  122,88  

4 PW30
PW45

Przedłużenie węża giętkiego z 
wyłącznikiem 3,0 i 4,5 m. szt. 90,00 

120,00
110,70 
147,60

5 GSH2303A Zestaw naprawczy do węża giętkiego z wyłącznikiem.  szt.  45,00  55,35

6 CK5 Podręczny zestaw do sprzątania z wężem elast. rozciąga-
nym w wymiarach 1,6 m do 9 m i ssawką szczelinową. szt. 190,00 233,70

7 CK6 Zestaw do sprzątania Mini - Vac. Służy do odkurzania 
komputerów, klawiatur itp. szt. 45,00 55,35

8 KL12 Klej do PVC 118 ml. AeroVac (plastikowa butelka z 
aplikatorem). szt. 14,50 17,84

9 KL125 Klej do PVC 125 ml. Griffon (plastikowe butelka z 
aplikatorem).  szt.  15,50 19,08

10 CT3 Uchwyt do szczotek przenośny.  szt.  8,50   10,46  

11 HV109G Zakończenie węża giętkiego.  szt.  5,00  6,15

12 HV110B Zakończenie węża giętkiego do gniazd PinJack.  szt.  15,00  18,45

13 H231 Wieszak węża giętkiego plastikowy  szt.  19,00  23,37

14 HV108 Łącznik przedłużający wąż giętki.  szt.  20,00  24,60

15 WF5060 Worek na kurz do odkurzaczy wyposażonych w szcze-
linę dekompresyjną (wszystkie modele aeroVac).  szt.  3,55  4,37
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Wyposażenie dodatkowe

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 WF100 Wally Flex - wąż giętki mocowany do płyty montażowej 
gniazda ssawnego. szt.  243,00  298,89 

2 HPB1X Worek papierowy do jednostek SR. szt.  12,00  14,76

3 RB24W
RB28WT

Worek odwrócony do jednostek SR11, SR13, SR45
Worek odwrócony do jednostek SR51, SR55, SR65. szt. 119,00  

195,00
146,37 
239,85

4 A110377 Worek odwrócony do jednostek AEG, wszystkie modele. szt. 180,00 221,40

5 RB15W Dodatkowy worek odwrócony do jednostek kompakto-
wych S1570, S2200  szt.  119,00  146,37

6 ES934 Filtr elektrostatyczny do jednostek kompaktowych.  szt.  19,90  24,48 

7 ES1200
ES1235

Filtr elektrostatyczny do jedn. centr. Split 1570...2900
Filtr elektrostatyczny do jedn. centr. Split 3500  szt. 35,00

39,00
43,05
47,97

8 FSF12
FSF1240

Filtr z włókna szkl. do jedn. centr. typu Split. 1570...2900
Filtr z włókna szklanego do jedn. centr. typu Split. S3500  szt.  14,00

19,00
 17,22
23,37

9 FF1100 Filtr piankowy do jednostek centr. typ Split (sep. 
DC1100).  szt. 77,30 95,08

10 110604
110607

Filtr HEPA do odkurzaczy AEG Electrolux kompl.
Wkłady zamienne do filtra HEPA  szt. 530,00

215,00
651,90
264,45

11 VG160 Vacuumetr.  szt.  429,00   527,67

12 TC361 Obcinak do rur PVC 2".  szt.  325,00   399,75

13 TC2641 Ostrza do obcinaka do rur (do modelu plastikowego).  szt.  29,00   35,67

14 TC361PK Ostrza do obcinaka do rur (do modelu metalowego).  szt.  58,00  71,34

15 RIK150 Zestaw montażowy do automatycznych szufelek.  szt.  103,58   127,40  
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Wyposażenie dodatkowe

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 WO119P Rura teleskopowa plastikowa.  szt. 55,20 67,90

2 P255 Szczotka turbo mini.  szt.  89,00 109,47

3 DB503 Ssawka do ubrań.  szt. 26,00 31,98

4 FB215 Ssawka 12"  do odkurzania podłóg z włosiem 
naturalnym.  szt.  56,00  68,88

5 FB420 Ssawka 14" do odkurzania podłóg z włosiem 
naturalnym wyposażona w kółka.  szt. 82,00  100,86

6 CSR520 Ssawka 14" do odkurzania podłóg z włosiem synte-
tycznym wyposażona w kółka.  szt. 28,00 34,44

7 CPL520 Ssawka do sprzątania pod meblami.  szt. 42,00 51,66

8 CDL520 Ssawka szczelinowa długa elastyczna.  szt. 20,00 24,60

9 UT501 Ssawka wibracyjna do tapicerki.  szt. 59,00 72,57

10 SB530 Nakładka na ssawkę do wykładzin.  szt. 5,00 6,15

11 CC206 Ssawka z włosiem do pielęgnacji zwierząt domowych.  szt. 110,00 135,30

12 CC205 Ssawka do pielęgnacji koni.  szt. 185,00 227,55

13 CW10 Ssawka do odkurzania przy wierceniu otworów szt. 12,00 14,76

14 VR18 Wąż giętki Vroom 5,5 m.  szt.  789,10   970,59  

15 VR24 Wąż giętki Vroom 7,3 m.  szt.  789,10   970,59  
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Wyposażenie dodatkowe

Lp. Zdjęcie Nr kat. Opis j.m. Cena netto Cena brutto

1 A045252 Ssawka uniwersalna do zestawu Oxygen.  szt.  170,00  209,10 

2 A045280 Ssawka do podłóg do zestawów Oxygen.  szt. 70,00 86,10

3 A045030 Ssawka do kurzu do zestawów Oxygen.  szt. 15,00  18,45 

4 A045028 Ssawka szczelinowa do zestawów Oxygen.  szt. 10,00 12,30

5 A045061 Adapter do zestawów do sprzątania Oxygen pozwala-
jący na mocowanie standardowych ssawek.  szt.  12,50   15,38

6 A045068 Ssawka do sprzątania wykładzin do zestawów Oxygen. szt. 12,00 14.76

7 FI30010 Filtr powietrza wydechowego do jednostki centralnej 
cyklonicznej. szt. 79,00 97,19

8 GSH2301K Uchwyt węża giętkiego z wyłącznikiem, kolor czarny.  szt.  115,00  141,45

9 GSH2301A Uchwyt węża giętkiego z wyłącznikiem, kolor czarno szary.  szt.  115,00  141,45

10 WP0218 Uchwyt węża giętkiego do zestawów EKO.  szt.  30,00  36,90

11 W218RG Uchwyt węża giętkiego bez wyłącznika (metalowy).  szt.  50,00 61,50

12 DC500 Separator zanieczyszczeń DC500, wyposażony w filtr 
workowy wielorazowego użytku. szt. 600 738,00

13 DC1200 Separator cykloniczny + filtr włosów Split do jednostek 
centralnych S1570 - S2900. szt. 820 1008,60

14 DC1240 Powiększony separator cykloniczny + filtr włosów Split 
do jednostek centralnych S3500 i alternatywnie S2900. szt. 900 1107,00

15 DC1100 Separator cykloniczny + filtr włosów wyposażony w 
dodatkowe filtry gąbkowe. szt. 900 1107,00



- 23 -

Przykładowe zestawienie materiałów do wykonania instalacji centralnego odkurzania w domu jednorodzin-
nym o powierzchni ok. 150 m2. Dom parterowy z użytkowym poddaszem i garażem. 

Jednostka centralna została zamontowana w garażu, skąd instalację poprowadzono w wylewce podłogi na 
parterze do dwóch gniazd ssawnych w salonie i automatycznej szufelki w kuchni. W bruździe ściany w garażu 
poprowadzono pion do hollu na poddaszu, gdzie w części centralnej zamontowano jedno gniazdo ssawne. 

Przykład instalacji odkurzacza centralnego. Dom o pow. 150 m2.

Lp. Specyfikacja Nr katalogowy Cena jedn. netto Liczba szt./m. Cena razem

1 Jednostka centralna SR13 z zest. do sprzątania EC9 SR13EC 1 999,00 1 1 999,00
2 Gniazda ssawne SV8016 8016 15,64 3 46,92
3 Rury instalacyjne 506 7,23 25 180,75
4 Uchwyty do rur SV8088M 1,25 10 12,50
5 Łuki 90 SV8042 2,99 5 14,95
6 Łuki 45 SV8056 2,50 10 25,00
7 Trójnik 90 SV8048 3,90 1 3,90
8 Trójnik 45 SV8072 3,98 1 3,98
9 Automatyczna szufelka WP150W 116,00 1 116,00

10 Złączka prosta SV8062 1,20 5 6,00
11 Podejście do gniazda kolano SV8052 2,40 3 7,20
12 Płytka montażowa wyk. plastikowe SV8001 8,80 3 26,40
13 Przykrywka pł. mont. do tynkowania SV8078 3,65 3 10,95
14 Przewód elektryczny do instalacji sterującej 24V. OMY21 1,99 25 49,75
15 Wyrzutnia powietrza PF2224 25,99 1 25,99

Razem zł netto 2529,29

Zestawienie materiałów
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Przykład instalacji odkurzacza centralnego. Dom o pow. 400 m2.

W dużej rezydencji o powierzchni ok 400 m2 wykonano instalację o całkowitej długości przewodów wynoszącej pra-
wie 60 m. Jednostkę centralną umieszczono w garażu, skąd siecią przewodów w wylewce parteru rozprowadzono 
do pięciu gniazd ssawnych i dwóch szufelek automatycznych, w przedsionku i w kuchni. Przy jednostce centralnej 
poprowadzono pion instalacyjny na pierwsze piętro, gdzie w wylewce podłogi rozprowadzono instalację do trzech 
gniazd ssawnych i alternatywnie (linia przerywana na rys.) do gniazda Wally-Flex (W-F) w łazience rodziców. Wyrzut-
nię powietrza wyprowadzono na zewnątrz domu na ścianie bocznej garażu. 

Lp. Specyfikacja Nr katalogowy Cena jedn. netto Liczba szt./m. Cena razem

1 Jednostka centralna S2800 Split z zest. do sprzątania EC9 S2800EC 3 800,00 1 3800,00
2 Gniazda ssawne prostokątne LS kolor biały LS1001  42,00 8 336,00
3 Gniazdo gospodarcze Plastiflex UA114J  36,00 1 36,00
4 Gniazdo ssawne Wally-Flex WF100  243,00 1 243,00
5 Automatyczna szufelka WP150W  116,00 2 232,00
6 Rury instalacyjne 506  7,23 60 433,80
7 Uchwyty do rur SV8088M  1,25 45 56,25
8 Łuki 90 SV8042  2,99 30 89,70
9 Łuki 45 SV8056  2,50 20 50,00

10 Trójnik 90 SV8048  3,90 3 11,70
11 Trójnik 45 SV8072  3,98 5 19,90
12 Złączka prosta SV8062  1,20 12 14,40
13 Podejście do gniazda kolano SV8052  2,40 8 19,20
14 Płytka montażowa wyk. plastikowe SV8001  8,80 8 70,40
15 Przykrywka pł. mont. do tynkowania SV8078  3,65 8 29,20
16 Przewód elektryczny OMY21  1,99 60 119,40
17 Wyrzutnia powietrza PF2224  25,99 1 25,99
18 Tłumik hałasu powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz SV8092-M  35,00 1 35,00

Razem zł netto 5621,94

Zestawienie materiałów

Projekt - MG Projekt



odkurzacze centralne

Santech Sp. z o.o.

ul. Tomaszowska 2

04-840 Warszawa

www.odkurzaczecentralne.pl

www.aeroVac.pl

www.vacumaid.pl

www.aeg.odkurzaczecentralne.pl

Santech to kompleksowy dostawca systemów centralnego odkurzania,  
oferuje artykuły takich producentów jak LMI, Electrolux, Plastiflex.

Produkty oferowane przez Santech sprzedawane są tylko w ogólnopolskiej sieci dystrybucji.

Santech prowadzi wsparcie sprzedaży swoich partnerów handlowych, organizuje szkolenia,  
wykonuje projekty instalacji centralnego odkurzania.

Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową, zawiera detaliczne ceny netto w zł.  
Dopuszcza się błędy w druku oraz zmiany cen bez powiadomienia. 

Wersja 3/2015.


