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Integrovaný centrální vysavač

Vysavač pro byty a apartmány

INVISIVAC = revoluční nové řešení 
centrálního vysavače pro byty a apartmány. 
Vysavače INVISIVAC se montuji pod nebo 
do skříňky kuchyňské linky. Lze jej rovněž 
umístit na stěnu nebo pod strop například 
v technické místnost. Vysávaný prach je 
shromažďován ve snadno přístupném 
papírovém vaku umístěném ve výsuvném 
mechanismu vysavače INVISIVAC.

Malý, ale výkonný

Centrální vysavač INVISIVAC je svými rozměry velmi kompaktním zařízením při zachování
vysokého výkonu a velmi tichého provozu. INVISIVAC je tak vysoce praktický, inovativní
centrální vysavač splňující řešení pro instalaci i v malých bytových prostorách.



Pro jakýkoliv prostor, umístěné kdekoliv

Malý rozměry, velký 
výkonem.
Rychlá a snadná montáž.

Pro instalaci do soklu pod 
skříňku nebo do kuchyňské 
linky.

Snadno vyměnitelný pětivrstvý papírový filtr je doplněný dobře přístupným filtrem, který lze 
snadno vyměnit nebo vyčistit.
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Rozměry a specifikace

Výhody InvisiVacu
Centrální vysavače lze hodnotit mnoha 
parametry, nejdůležitější jsou však tyto:

 ◄ Malé rozměry

 ◄ Vysoký výkon

 ◄ Vyměnitelný filtr

 ◄ Bohaté příslušenství

Technický nákres

Technická specifikace

Příkon (W) 1 700

Množství vzduchu (m3/hod) 170

Podtlak (mm/H2O) 2 600

Airwatts 450

Objem prachového vaku (L) 4

Váha (kg) 8

Hlučnost (dB) < 60

Vysoko otáčkový průtokový motor ano

Doporučení pro instalaci a umístění

Maximální podlahová plocha (m2) 250

Nejvzdálenější zásuvka od vysavače (m) 30

Maximální počet zásuvek 5

* Minimální instalační výška 130mm



Příslušenství

V naší nabídce je velmi široký výběr kartáčů a 
hubic. Především se jedná o hubice na pevný 
povrch (dlažby, parkety, plovoucí podlahy). 
Kartáčová lišta je osazena velbloudí srstí nebo 
umělým vláknem s prodlouženou životností. 
Nabízíme různé velikosti vzduchových kartáčů s 
vysokou účinností. Menší vzduchový kartáč Mini 
Turbo je novinkou vhodnou zejména na čalounění 
sedaček. Rotační kartáče od střední velikosti jsou 
určeny na kobercové plochy.

Hubice na čalounění 
3 v 1

Jedna z funkcí nástavce 
3 v 1 šikovně uchyceného 
na madle vysávací 
hadice. Stačí jej jen plně 
rozevřít do stran a vyčisti 
potahy. 

Štěrbinová hubice     
3 v 1

Zavřením hubice na 
čalounění získáte 
nástavec k vyčištění spár 
a záhybů. 

Kartáček 3 v 1

Opačným nasazením 
štěrbinové hubice získáte 
kartáček s jemnými ště-
tinami k očištění veške-
rých povrchů bez rizika 
jejich poškrábání. 

Speciální hubice

Kartáč určený pro 
úklid dlažby, parket, 
plovoucích podlah i 
linolea. 

Ergonomické madlo

Nové madlo příjemně padne 
do ruky, a protože je plně 
otočné kolem své osy, je ovladatelné jen konečky prstů bez zbytečného 
namáhání zápěstí. Vypínačem na rukojeti regulujete chod vysavače i 
množství přisávaného vzduchu.

HaDIcoVý SET
Ergo grIp
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Hadicové zásuvky

Zásuvky, popř. štěrbiny jsou to jediné, co vypovídá 
o skutečnosti, že je v domě nainstalován centrální 
vysavač. Firma SMART-VAC klade na vzhled 
zásuvek veliký důraz s vědomím toho, že musí 
splňovat nejen technickou, ale i estetickou funkci. 
Proto lze v široké škále nabízených zásuvek najít 
typy plastové i kovové, obdélníkové i čtvercové, 
bílé či barevné, zkrátka vhodné do každého 
interiéru.
Vysavačové zásuvky typu COMPACT - T a 
COMPACT - E jsou svým jedinečným designem 
předurčeny k instalaci do moderních interiérů. 
Vznikly jako reakce na požadavky zákazníků sladit 
jejich tvar s vypínači a zásuvkami elektrickými, 
telefonními apod. Jsou plně kompatibilní s el. 
zásuvkami TIME a ELEMENT firmy ABB, které jsou 
k instalacím používány nejčastěji.

Jedinečný design, vynikající 
kompatibilita se zásuvkami ABB a 
celá řada barevných kombinací.

Hranatější varianta zásuvek 
Compact E.

compact - E

compact - T

Elegantní spojení chromu a 
krémových barev.

Solo

Střídmé tvary zásuvky s 
nadčasovým designem.

Future linear

Jednoduchá klasika – design 
osvědčený léty.

Tango

Jedinečná kombinace zásuvek s 
rámečky z ušlechtilých materiálů 
jako jsou sklo, nerez či chrom.

Solo carat

čTVErcoVé záSuVKy



Potrubí

princip systému
Sací jednotka umístěná v soklu skříně nebo 
kuchyňské linky je propojena s vysavačo-
vými zásuvkami kruhovým potrubím. Vysa-
vačové zásuvky jsou navrženy tak, abyste 
mohli pohodlně dosáhnout hadicí do všech 
koutů vašeho bytu.

Nízkoprofilové potrubí

Legenda

V místech, kde dochází ke křížení s ostatními 
technologiemi nebo v objektech s malou 
konstrukční výškou podlahy, lze použít 
nízkoprofilové oválné potrubí s výškou 
pouhých 24mm.

- nízkoprofilové potrubí v podlaze




