


Sacia jednotka sa umiestňu-
je do technickej miestnosti, 
garáže alebo skladovacieho 
priestoru. Hadicové zásuvky sú 
prepojené so sacou jednotkou 
potrubným systémom, ktorý je 
zabudovaný do stavby. Ten sa 
môže inštalovať počas výstav-
by (hrubá stavba) alebo do ho-
tových domov.
Hadicové zásuvky sú rozmiest-
nené tak, aby hadice dočiahli 
do každého rohu. Bežné domy 
majú 3-5 hadicových vstupov. 
Všetok nasatý prach a špina sú 
odvádzané do sacej jednotky 
a najjemnejší prach a baktérie 
opúšťajú váš dom.

Dali sme vysávaču meno

Pred viac ako 100 rokmi prišiel 
Electrolux s prvým vysávačom, 
čo v tej dobe znamenalo úplne 
prevratný prístup k upratovaniu. 
A pred 60 rokmi stála značka 
BEAM, neskôr rovnako začlenená 
pod krídla koncernu Electrolux, 
pri zrode centrálneho vysávača.
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Prečo Electrolux?

Je mnoho dôvodov, prečo si kúpiť centrálny vysávač značky Electrolux, tu sú tie najdôležitejšie:
•	 Electrolux je svetoznáma značka hrdá na svoju storočnú tradíciu a štandard kvality.
•	 Vývoj v oblasti centrálneho vysávania je vyvrcholením snahy o dosiahnutie maximálnej účinnosti upra-

tovania. Tam, kde bežné domáce vysávače nespĺňajú nároky, nastupuje „kráľovská disciplína“ - systém 
centrálneho vysávania - a Electrolux je jej vedúcim predstaviteľom.

•	 Technológie, ktoré používa Electrolux vo svojich centrálnych vysávačoch, patria k úplnej špičke, ich kom-
binácie a zladenie do jedného celku predstavujú celkový technologický náskok pred konkurenciou. 

•	 Ak hovoríme o značke Electrolux, hovoríme tiež o hustej a prepojenej sieti obchodných špecialistov, vyba-
vených servisných centrách, výhodných záručných a pozáručných podmienkach a individuálnom prístupe 
ku každému zákazníkovi - presne podľa dlhoročných tradičných pravidiel spoločnosti Electrolux.

Best Product of the Year 2012 - najlepší centrálny 
vysávač roku 2012. Typ Oxygen 870A/875A získal 
prvenstvo v kategóriách:
•	 kvalita
•	 dizajn
•	 funkčnosť
•	 jednoduchosť obsluhy

Systém filtrácie centrálnych vysávačov 
s najvyššou účinnosťou s využitím 
bezúdržbového pohyblivého filtračného vaku. 

Filtrácia Gore

Výkonné motory - Len Electrolux dodáva do 
svojich agregátov novú generáciu vysoko 
efektívnych motorov so štvornásobnou 
životnosťou. 

Rad agregátov Oxygen je v kombinácii s filtrom 
True Hepa vhodný do nízkoenergetických a 
pasívnych domov. 

Agregáty Electrolux Oxygen spĺňajú normu EÚ 
o predpísanom maximálnom príkone domácich 
vysávačov.



Čistý vzduch by mal byť súčasťou vášho domova

Aj v 21. storočí zostáva čistý vzduch základným predpokladom ľudskej existencie. Výskum kvality 
vzduchu ukázal, že vďaka kvalitným izoláciám používaným v stavebníctve, nedostatočnom vetraní 
a všadeprítomnej vlhkosti je vzduch v uzavretých priestoroch dva až päťkrát viac znečistený ako  
vonkajší! Unikátnou vlastnosťou centrálneho vysávacieho systému Oxygen je dvojitá filtrácia. Vďaka 
umiestneniu jednotky centrálneho vysávača mimo obytných priestorov je 100 % nečistôt, prachu a 
alergénov odvádzaných mimo vášho domova. Vysatý vzduch sa tak nikdy nevracia späť do miest-
nosti ako pri používaní prenosných vysávačov. Navyše extrémne tichá prevádzka systému centrál-
neho vysávania neruší nikoho ďalšieho pri jeho činnosti.
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Pohodlie a všestrannosť

Dôkladné štúdium návykov pri upratovaní v domácnosti pomohlo vyvinúť mnohé vylepšenia aj v ob-
lasti centrálneho vysávania. Spolupráca s užívateľmi umožnila vznik praktického nadstavca s funk-
ciou 3 v 1, hadíc s ergonomickým držiakom s ľahkou manipuláciou len pomocou končekov prstov, aj 
kombinovanej hubice pre pevné podlahy a koberce. 

Hubica na čalúnenie 3 v 1
Jedna z funkcií nadstavca 3 
v 1 šikovne umiestneného na 
držiaku vysávacej hadice. 
Stačí ho len úplne roztiahnuť 
do strán a vyčistiť poťahy. 

Štrbinová hubica 3 v 1
Zatvorením hubice na 
čalúnenie získate nadstavec 
na vyčistenie škár a záhybov. 

Kefa na prach 3 v 1
Opačným nasadením 
štrbinovej hubice získate 
kefku s jemnými štetinami na 
očistenie všetkých povrchov 
bez rizika poškriabania. 

Špeciálna hubica
Kefa určená na upratovanie 
dlažby, parkiet, plávajúcich 
podláh a linolea.

Ergonomická rukoväť
Nová rukoväť príjemne „padne do ruky“, 
a pretože je úplne otočná okolo svojej 
osi, je ovládateľná len končekmi prstov 
bez zbytočného namáhania zápästia. 
Vypínačom na rukoväti regulujete chod 
vysávača aj množstvo prisávaného 
vzduchu. 



To, čo je najdôležitejšie, musí byť aj najlepšie

Filtrácia 
Centrálne vysávače Oxygen využívajú technológiu „Inverted system“. 
Ide o aplikáciu princípu veľkoplošného bezúdržbového vertikálne po-
hyblivého filtra, ktorý dokáže nečistoty zachytiť, oddeliť podľa veľkosti, 
veľké „odhodiť“ do prachovej nádoby a malé prepustiť do filtračného 
vaku, kde sa zachytia a po vypnutí vysávača samé spadnú do pra-
chovej nádoby. Práve táto kombinácia všetkých činností robí „inverted 
system“ neprekonateľným. Materiál filtra je vyrobený z tkaniny Gore, čo 
ešte zvyšuje účinnosť separácie nečistôt až na 98 % všetkých vysatých 
nečistôt až do veľkosti 0,3 mikrónu. 

Účinnosť 
V Electroluxe myslíme vždy na vás. To nás vždy inšpiruje. Mysleli sme na 
vás aj pri vývoji novej technológie motora HE. Dlhšia životnosť, vysoký 
výkon a inteligentný dizajn - motory HE od Electroluxu sú srdcom vý-
robkov, na ktoré sa môžete spoľahnúť dnes aj v budúcnosti. 

Motory 
Technológia motora HE využíva technologicky vyspelé a moderné materi-
ály konštrukčne navrhnuté tak, aby minimalizovali vznik odpadového ma-
teriálu. Nová konštrukcia motora absorbuje hluk a nové uloženie ložiska 
výrazne znižuje celkovú hlučnosť. Celková nižšia hmotnosť rotujúcich častí 
robí tieto motory kompaktné a hlavne účinnejšie. Ložiská tej najvyššej kva-
lity spolu s dynamickým uložením zaručujú zníženie hluku, vibrácií a opotre-
bovania. Výsledok? Dlhá životnosť motora HE!

Electrolux využíva prietokovú technológiu motorov na zaistenie lepšieho 
výkonu motora HE. Unikátne riešenie kombinuje najlepšie z oboch - vysoký 
výkon pri zachovaní kompaktnej veľkosti! Tajomstvo? Prietoková technoló-
gia mení viac elektrického príkonu na výkon vysávania (čistiacej sily) a tým 
je zaistená hlavná výhoda - vysoký výkon. 

S motormi Electrolux HE si užijete skutočnú bezstarostnosť. Motory sú na-
vrhnuté na štyrikrát dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými konkurenčný-
mi výrobkami! Navyše sú chránené dlhou záručnou lehotou. Motory HE = 
správna voľba pre výkon a správne rozhodnutie pre bezstarostné uprato-
vanie!
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Srdcom systému je jednotka centrálneho vysávača

Inovovaný rad Electrolux Oxygen ponúka 6 základných modelov, ktoré sa líšia vlastnosťami a 
výkonom v závislosti na potrebách, ktoré vznikajú pri upratovaní v konkrétnych podmienkach. 

Vzduchový výkon (AirWatt)

Sací podtlak (mm/H2O)

Prietok vzduchu (l/s)

Informačný displej

Filtrácia

Externý HEPA plus

Objem prachovej nádoby (l)

Kontrolné okno nádoby

Možnosť použiť vrecko

Rozmery (mm)

Odporúčaná dĺžka rozvodu (m)



Hadicové vstupy

Najviac viditeľné časti centrálneho vysávania sú hadicové zásuvky a preto kladieme vysoké 
nároky na ich dizajn. Dnes je v ponuke najširší sortiment vysavačových zásuviek z hľadiska 
materiálov, tvarov a farebných kombinácií. 
Vysavačové zásuvky ABB TIME, ELEMENT, SOLO, SOLO CARAT, FUTURE LINEAR a NEO sú 
určené do moderných interiérov. Všetky typy je možné zladiť s vypínačmi, elektrickými, tele-
fónnymi zásuvkami a pod. 

biela/ľadovo-biela

biela/ľadovo-biela

agáve/ľadovo-biela

arktická

biela/biela

biela/ľadovo-zelená

karmínová/ľadovo-šedá

starostrieborná

biela/ľadovo-šedá

biela/biela

slonová kosť/ľadovo-biela

šampanské

karamelová/ľadovo-šedá

titánová/titánová

búrková/ľadovo-šedá

atracitová

Aktuálna ponuka dekorov vysavačových zásuviek žiadajte u vášho obchodného zástupcu spoločnosti AEG.
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Vysavačové zásuvky ELEGANT od firmy Obzor - výrobné družstvo Zlín sú ďalším spestrením 
ponuky k centrálnym vysávačom Electrolux Oxygen. Základná farebná škála 22 odtieňov je prie-
bežne rozširovaná aj o metalické farby a rôzne kombinácie tak, aby farebne korešpondovala 
s akýmkoľvek interiérom. Aj pri tejto sade je možné zostavovať viacdielne kombinácie farebne 
zhodné s ostatnými spotrebičmi v domácnosti.

Odpoveďou na požiadavky zákazníkov nielen na kvalitu ale aj estetické vyhotovenie vysavačo-
vých vstupov je spolupráca výrobcov centrálnych vysávačov s renomovanou talianskou spoloč-
nosťou LEGRAND. Z ich portfólia vysavačových zásuviek ponúka firma Smart-Vac na našom trhu 
hneď dva najžiadanejšie modely - BTICINO a CELIANE. Obidva boli navrhnuté v dizajnových 
štúdiách renomovaných návrhárov. K dispozícii je množstvo modifikácií, ktoré sa líšia tvarom, 
použitým materiálom či farebnosťou, všetko v exkluzívnom vyhotovení. Z pestrej škály si môžete 
vybrať rámčeky nielen z plastu, ale aj z dreva, ušľachtilých kovov alebo skla, možností je mnoho. 

Vysavačové zásuvky COLOR rozširujú  ponuku o ďalšie modely s novou farebnou a povrcho-
vou úpravou a sú určené pre tých zákazníkov, ktorí preferujú ako materiál kov. Všetky modely 
zásuviek COLOR sú vyrobené výhradne z kovu a okrem 6 základných modifikácii je možné túto 
sadu doplniť podľa požiadaviek zákazníka o ďalšie modely, ktoré farebne vychádzajú z radu 
plastových zásuviek Compact.. Variácie sú prakticky neobmedzené, zákazníci si môžu vyberať z 
farebnej škály až 5000 odtieňov. 

biela/machovo-zelená

ľad

biela

bambus

slonovinová kosť

mirabelka

ozdobný bronz

purpur

čiernostrieborná

tyrkys

cín

biela/bielabiela/pieskovo-béžová biela/titánová biela/tmavomodrá



Inteligentné doplnky

Centrálne vysávače Electrolux majú v ponuke sériu šikovných doplnkov, ktoré upratovanie príjemne 
urýchlia. Veľmi praktickým doplnkom najmä v kuchyni je podlahová štrbina VacPan. Stačí pozametať 
smeti na hranu tzv. „automatickej lopatky“ a všetky nečistoty sú odvedené mimo vášho bytu. Wally-
Flex je flexibilná hadica na stene, ktorú je možné natiahnuť na 4 alebo až 8,5 m. Má široké využitie 
najmä vo vstupnej hale, kúpeľni a v kuchyni. Vroom je samonavíjacia vysúvacia hadica dĺžky do 5,5 
alebo 7,3 m. Hide-a-hose je hadica v stene, ktorá sa sama schová do potrubného rozvodu. S týmito 
doplnkami je upratovanie jednoduchšie a efektívnejšie. 

VacPan - podlahová štrbina

Vroom - vysúvacia hadicaštrbina

Hide-a-hose - hadica v steneštrbina

WallyFlex - flexibilná hadica
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Špeciálne príslušenstvo

Separačné nádoby majú rôzne rozmery a uplatňujú sa pri vysávaní hrubých nečistôt a vody. Chránia 
potrubný rozvod, aj filtračný systém. Typickým príkladom z praxe je čistenie krbov. Jemný a mastný 
popol sa hromadí v nádobe, ktorú je možné jednoducho vysypať. Kolieska separátora umožňujú 
ľahkú manipuláciu. Ako ochrana proti preplneniu pri vysávaní vody slúži plavákový systém umiest-
nený vo vrchnáku. Separátor je možné pripojiť do akejkoľvek hadicovej zásuvky v dome.

Separátor na popol
Slúži na vysávanie hrubých nečistôt a vychladnutého popo-
la z krbu, ak použijete filter, môžete vysávať aj vodu. Dodá-
vaný filter so špeciálnou úpravou Sanifilter microbial eliminu-
je nebezpečné vírusy, baktérie a parazity.

Separátor na vodu
Slúži na vysávanie vody a mokrých nečistôt. Ak použijete 
filter so špeciálnou úpravou Sanifilter microbial, môžete vy-
sávať aj vychladnutý popol z krbu. 
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