Povrchové provedení

Technické parametry
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Příslušenství GarageVac
Veškeré příslušenství je dodáváno
u obou variant upevnění.
2-dílný nástavec

10

Štěrbinový nástavec

77,5

Kartáč na
přístrojovou desku

69

na čalounění
s kartáčem

72,5

Teleskopická tyč včetně
podlahového nástavce
s kartáčem

5

35

22,5
10

Ohebná
hadička
pro nepřístupná místa
Držák
tyče

Povrchové provedení

Zapuštěné provedení

Můžete ho namontovat
kdekoliv. Lze jej dokonce
i přenášet. Montáž na
4 šrouby nebo suchý zip.

Jednoduchá a snadná
instalace do sádrokartonu
nebo boku skříňky.

Model GH-220
Model GF-220
Montáž na povrch
K zabudování do stěny
s přívodním kabelem
a svorkovnicí pro pevný
o délce 1,5 m.
přívod 240 V.
Specifikace vysavače GarageVac:

Revoluční
design
Nástěnný vysavač šetří
prostor ve Vaší garáži.
GarageVac předčí Vaše
očekávání díky výkonu,
všestrannosti snadné
instalaci. Elastická hadice
až 12,2 m dlouhá umožní
vysávání i před garáží!

230/240 V, 6 A, 50/60 Hz, sací výkon 400 Airwatt,
2500 mm/H2O = 24,5 kPa
Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

12metrová
elastická
hadice

Výhradní dovozce
NEWAG spol. s r.o.
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky - Hodkovice
tel: 261 221 528
zelená linka: 800 139 076
e-mail: info@newag.cz

Dostupné barvy

Racing červená

Elegantní černá Světle šedá

Moderní bílá

www.GarageVac.cz

www.GarageVac.cz

Zapuštěné provedení

Průlom v úklidu
Vaší garáže a auta!
Seznamte se s novým vysavačem GarageVac,
který v sobě spojuje výkon, snadnou obsluhu
a jednoduchou instalaci. Představuje významné
vylepšení pro každou garáž.
Je vždy po ruce
GarageVac si poradí s každým úkolem

Instalace do 10 minut
Ať si vyberete zapuštěné provedení
nebo povrchový model, podle toho
který lépe vyhovuje Vašim
potřebám, instalace je provedena
během chvilky. Zvládne ji každý
sám.

Všestranné nástavce
usnadní jakékoliv
vysávání

Na trhu nejlepší
záruka 3 roky,
možnost prodloužení
až na 6 let

Design, který šetří místo
Kompaktní přístroj GarageVac
potřebuje plochu pouze necelých
Sáček z mikrovlákna
2
0,25 m , což je oproti jiným
o pěti vrstvách
systémům méně než polovina.
Zabudovaná přihrádka na
nástavce umožňuje přehledné
skladování veškerého příslušenství.

Šikovné nástavce se dostanou všude
Neexistuje kout nebo škvíra, kam byste se nedostali
s podlahovým nástavcem, teleskopickou tyčí, prodlouženým kartáčem na palubní desku, ohybnou štěrbinovou
hadičkou, štěrbinovým nástavcem nebo kartáčem na
čalounění. Unikátní dvanáctimetrová hadice se smrští
na 2,5 m a lze ji snadno omotat kolem vysavače.

Šetrné k prostředí
GarageVac je vybaven HEPA filtrem — díky němu se
neuvolňuje do prostředí prach nebo alergeny. A díky
sáčku o objemu více než 3,5 l není nutné provádět
častou výměnu.

12metrová hadice
se smrští na 2,5 m
a lze ji snadno
obtočit kolem
vysavače
Sáček
o objemu 3,7 l

Výkonný motor
se sacím výkonem
400 Airwattů
poskytuje
dostatečnou sílu
pro každý úklid

Další vlastnosti, které činí
GarageVac tak jedinečným
Nemusíte jej nikam přenášet,
proto nepřekáží. Za rozumné peníze
nahradí centrální vysavač tam, kde
už není jeho instalace možná.
GarageVac lze umístit prakticky
všude - ať je Vaše garáž jakákoliv,
GarageVac se do ní bude hodit.
Manipulace pouze s lehkou
elastickou hadicí.
Můžete vysávat auto v garáži nebo
před vjezdem do ní.

