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Oryginalne, kanadyjskie odkurzacze centralne marki 
Saniflo produkowane są przez doświadczonego, 
światowego lidera w tej branży
- firmę Nuera Air, która od ponad 50 lat 
wyznacza kierunek rozwoju technologii systemów 
centralnego odkurzania na świecie.

Marka Saniflo łączy w sobie wszystkie najistotniejsze 
cechy, z punktu widzenia rozwiązań technicznych 
i komfortu użytkowania tj. najwyższa jakość, 
niezwodne silniki oraz skuteczną filtrację. 
System wewnętrznych kanałów wyciszających 
zapewnia najniższy wśród odkurzaczy centralnych 
współczynnik hałasu.

Wiedza producenta pozwoliła stworzyć szeroką 
gamę jednostek Saniflo do odkurzania na sucho, 
o parametrach umożliwiających obsługę zarówno inwestycji indywidualnych (domy jednorodzinne), jak i bardzo dużych 
obiektów komerecyjnych (pensjonaty, hotele, duże firmy).  
 
 Jednostki centralne Saniflo wyposażone są w jedną z najprostszych w obsłudze filtracji na rynku. Tworzą ją 
bardzo wydajny system podwójnej filtracji, wykorzystujący filtrację cykloniczną w połączeniu z filtrem DuoFib Velcro i 
najnowocześniejszą technologią SILPURE. Jest to nowa, antybakteryjna generacja materiału wykorzystująca naturalną 
siłę srebra, która hamuje rozwój bakterii i zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Filtr DuoFib Velcro można wyprać w 
pralce bądź wypłukać pod bieżącą wodą. Po wysuszeniu DuoFib Velcro montujemy ponownie w jednostce centralnej. 
Dodatkowo każda jednostka centralna może zostać wyposażona w wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowy. 
Dzięki niemu filtr DuoFib Velcro pozostanie czysty, a cała obsługa odkurzacza ograniczy się jedynie do wymiany 
wielowarstwowego antyalergicznego worka jednorazowego na nowy. Po wszystkich wykonanych czynnościach należy 
jedynie założyć lekki aluminiowy zbiornik i przymocować go za pomocą wygodnych ergonomicznych zapięć.
 Prosty i niezawodny wskaźnik LED przypomina użytkownikowi o wymianie zapełnionego jednorazowego worka 
lub wyczyszczeniu filtra DuoFib Velcro.

Wlot powietrza

Zintegrowany 
tłumik/rura
wylotowa

Aluminiowy zbiornik
na zanieczyszczenia

Ergonomiczne
zapięcie

Jednorazowy
worek filtracyjny
(opcjonalnie)

Filtr DuoFib
(możliwość 

prania w pralce)

Moduł kontrolera 
wewnętrznego
z SOFT-START
i wskaźnik LED

Dlaczego SANIFLO?

• 50 lat doświadczenia producenta - kanadyjskiej firmy Nuera Air
• Wysoka skuteczność filtracji Hybrid Cyclonic to doskonała jakość powietrza
   - ulga dla alergików
• Niezawodne i trwałe silniki Ametek Lamb i Domel
• Innowacyjna technologia budowy odkurzacza
• Nowoczesny design
• Niezawodny serwis
• 5 lat pełnej gwarancji na wszystkie modele SANIFLO

Cyklonowa filtracja w połączeniu z filtrem DuoFib 
to udoskonalony proces filtracji zatrzymujący 
najdrobniejsze cząstki kurzu, tak małe jak 0,1 mikrona 
(dla porównania: średnica włosa wynosi 0,6 mikronów)
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Gwarancja 5 lat
Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych 
w celu zapewnienia długiej żywotności
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m
Komplet worków jednorazowych
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne:

•
•
•

•
•
•
•

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna SM10 

Kod: S10130EUS

 Jednostka centralna Saniflo SM10 polecana jest do domów o max. powierzchni 180m2 wraz z instalacją 
składającą się z max. 5 punktów ssących. Odkurzacz ten posiada niezawodny silnik AMETEK Lamb zapewniający 
optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Jednostka ta pracuje wraz z wielowarstwowym 
antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 15l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami 
wyciszającymi sprawiło, że jednostka Saniflo SM10 może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a 
hałas podczas sprzątania nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia 
wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się 
odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej filtracji w jaką wyposażona została jednostka centralna 
Saniflo SM10. W takim przypadku zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy 
nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2dB.

Napięcie 220-240V

Moc 1429W

Max podciśnienie 300mbar

Przepływ powietrza 56l/s

Moc ssąca 530 Air Watt

Rodzaj filtracji worek jednorazowy 15l

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 48cm x 29cm x 30cm

Waga 9kg

Max długość instalacji 30m

Zalecana max liczba gniazd 5

Rodzaj sprzątania sucho

Sprawdź

aktualne promocje

na stronie

www.topvac.pl

Saniflo SM10 S10130EUS

5

LA
T GWARANCJI

LAT GWARANCJI

MAX
180m2

-%

HAH AMETEK 52 dB

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Zestawy do sprzątania
na stronie

9

Materiały instalacyjne
na stronie

24

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

25

Vroom
na stronie
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Napięcie 220-240V

Moc 1690W

Max podciśnienie 340mbar

Przepływ powietrza 58,7l/s

Moc ssąca 580 Air Watt

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + 
worek jendorazowy 15l

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 57cm x 29cm x 34cm

Waga 10,6kg

Max długość instalacji 60m

Zalecana max liczba gniazd 7

Poj. zbiornika 21l

Rodzaj sprzątania sucho

Gwarancja 5 lat
Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
o poj. 15l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START
Luksusowe  wykończenie - wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia  długiej żywotności
Duży, lekki zbiornik aluminiowy o poj. 21l wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego 
opróżniania
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca
o dł. 9,1m – 15,2m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m
W komplecie worek jednorazowy
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne:

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna SM20

Saniflo SM20 S20260EUS

Kod: S20260EUS

 Jednostka centralna Saniflo SM20 polecana jest do domów o max. powierzchni ok. 250m2 wraz z instalacją 
składającą się z max. 7 punktów ssących. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom zmieści się nawet w małej kotłowni 
czy pomieszczeniu gospodarczym, a wydajny silnik zapewni optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. 
Silnik został wyposażony w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. 
Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 15l. Zastąpienie 
zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że jednostka Saniflo SM20 może 
zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a hałas podczas sprzątania nie będzie przeszkadzał innym 
domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa 
może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej 
podwójnej filtracji, w jaką wyposażona została jednostka centralna Saniflo SM20. W takim przypadku zaleca się jedynie 
zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną 
oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2dB.

Sprawdź

aktualne promocje

na stronie

www.topvac.pl

SOFT
ENGINE
START 60 dBHAH AMETEK

-%
MAX
250m25

LA
T GWARANCJI

LAT GWARANCJI

Wally Flex
na stronie

18

Zestawy do sprzątania
na stronie

9

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

25

Zestaw HAH - wąż ukryty
w ścianie
na stronie
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Gwarancja 10 lat
Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym 
o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali 
szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty
Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca
o dł. 9,1m – 15,2m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m – 12,2m
W komplecie worek jednorazowy
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna SM40

Kod: S40190EUS

 Jednostka centralna Saniflo SM40 polecana jest do domów o max. powierzchni 400m2 wraz z instalacją 
składającą się z max. 12 punktów ssących. Jednostka ta posiada duży zbiornik na zanieczyszczenia oraz wydajny 
silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik  wyposażono w system 
łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. Jednostka ta może pracować wraz 
z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu 
wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że jednostka Saniflo SM40 może zostać zamontowana blisko 
pomieszczeń mieszkalnych, a hałas podczas sprzątania nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku 
braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w 
pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej podwójnej filtracji, 
w jaką wyposażona została jednostka centralna Saniflo SM40. W takim przypadku zaleca się jedynie zastosowanie 
dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo 
zmniejszy emitowany przez nią hałas o około 2dB. Wskaźnik LED umieszczony na obudowie informuje użytkownika o 
aktualnym stanie jednostki.

Napięcie 220-240V

Moc 1798W

Max podciśnienie 363mbar

Przepływ powietrza 62,8l/s

Moc ssąca 700 Air Watt

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + 
worek jendorazowy 30l

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 76cm x 32cm x 34cm

Waga 11,4kg

Max długość instalacji 80m

Zalecana max liczba gniazd 12

Poj. zbiornika 34,4l

Rodzaj sprzątania sucho

Sprawdź

aktualne promocje

na stronie

www.topvac.pl

Saniflo SM40 S40190EUS

10LA
T GWARANCJI

LAT GWARANCJI

MAX
400m2

HAH 60 dB

SOFT
ENGINE
START

-% Al

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Zestawy do sprzątania
na stronie

9

Materiały instalacyjne
na stronie

24

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

25

Vroom
na stronie
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Jednostka centralna SM60

Saniflo SM60 S60280PLS

10LA
T GWARANCJI

LAT GWARANCJI

MAX
500m2

HAHDOMEL

SOFT
ENGINE
START 63 dB

Parametry Techniczne:

Kod: S60280PLS

Napięcie 220-240V

Moc 1981W

Max podciśnienie 390mbar

Przepływ powietrza 59,1l/s

Moc ssąca 683 Air Watt

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + 
worek jednorazowy 30l

Wymiary (wys. x gł. x szer.) 67cm x 32cm x 34cm

Waga 11kg

Max długość instalacji 80m

Zalecana max liczba gniazd 13

Poj. zbiornika 34,4l

Rodzaj sprzątania sucho

Gwarancja 10 lat
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym  workiem jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 34,4l wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego 
opróżniania
Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca
o dł. 9,1m – 18m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m – 15,2m
W komplecie worek jednorazowy

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Najważniejsze cechy:

 Jednostka centralna Saniflo SM60 polecana jest do domów o max. powierzchni ok. 500m2 wraz z instalacją 
składającą się z max. 13 punktów ssących. Silnik został wyposażony w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, 
dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym 
workiem jednorazowym o poj. 30l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi 
sprawiło, że jednostka Saniflo SM60 może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a hałas podczas 
sprzątania nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu 
powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. 
Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej podwójnej filtracji, w jaką wyposażona została jednostka centralna 
Saniflo SM60. W takim przypadku zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy 
nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2dB.

Al-%

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Zestawy do sprzątania
na stronie

9

Gniazda ssące
na stronie

23

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

25

Węże ssące
na stronie
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Gwarancja 5 lat
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym  workiem jednorazowym o poj. 30l
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 43,2l wyposażony w ergonomiczne uchwyty
do jego opróżniania
Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący z pokrowcem i bez pokrowca
o dł. 9,1m-18m
W komplecie worek jednorazowy oraz tłumiki hałasu

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Najważniejsze cechy:

Jednostka centralna SM80, SM90

Kod: S90200EUS

Sprawdź

aktualne promocje

na stronie

www.topvac.pl

Saniflo SM90 S90200EUS

5LA
T GWARANCJI

LAT GWARANCJI

MAX
1500m2

Parametry Techniczne:
Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 87cm x 35cm x 37cm

Moc 3250W Waga 18,6kg

Ilość silników 2 Max długość instalacji 150m

Max podciśnienie 523mbar Zalecana max liczba gniazd 30

Przepływ powietrza 50,0l/s Poj. zbiornika 43,2l

Moc ssąca 1100 Air Watt Rodzaj sprzątania sucho

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + 
worek jednorazowy 30l

Gwarancja 5 lat
Możliwość sprzątania przez 2 osoby jednocześnie
Mocne i niezawodne silniki DOMEL
Wskaźnik LED w standardzie
System łagodnego uruchamiania SOFT-START 
Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów
i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
Duży i lekki zbiornik aluminiowy  wyposażony w ergonomiczne uchwyty
W komplecie tłumiki
Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA
Możliwość stosowania  antybakteryjnego worka ochronnego na filtr

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Najważniejsze cechy:

Kod: S80200EUS

Sprawdź

aktualne promocje

na stronie

www.topvac.pl

Saniflo SM80 S80200EUS

5LA
T GWARANCJI

LAT GWARANCJI

MAX
2x300m2

Parametry Techniczne:
Napięcie 220-240V Wymiary (wys. x gł. x szer.) 88cm x 35cm x 37cm

Moc 3082W Waga 18,6kg

Ilość silników 2 Max długość instalacji 2x55m

Max podciśnienie 313mbar Zalecana max liczba gniazd 2x8

Przepływ powietrza 101,4l/s Poj. zbiornika 42,3l

Moc ssąca 1081 Air Watt Rodzaj sprzątania sucho

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon

DOMELHAH

-%

62 dB

SOFT
ENGINE
START

Al ON
OFF

DOMEL 63 dB

SOFT
ENGINE
START

-%

Al

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Zestawy do sprzątania
na stronie

9

Materiały instalacyjne
na stronie

24

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

3

Gwarancja szczegóły
na stronie

25

Vroom
na stronie
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Akcesoria do sprzątania

 Oprócz standardowych akcesoriów, wyposażonych w delikatne, końskie 
włosie dedykowanych do powierzchni twardych, proponujemy ssawki specjalistyczne 
takie, jak na przykład: płaskie lance ssące do trudno dostępnych miejsc, delikatne 
polerki, turbo szczotki stworzone dla efektywnego odkurzania dywanów i wykładzin, 
końcówki czyszczące powierzchnie tapicerowane, ssawki precyzyjne do klawiatury, 
zestawy do pielęgnacji zwierząt czy pokrowce na węże chroniące meble oraz 
ościeżnice, mogące ulec uszkodzeniu podczas sprzątania. 

BIP25PBL/BIP30PBL/BIP35PBL/BIP40PBL/BIP45PBL wąż ssący Basic 
o dł.7,6m/9,1m/10,6m/12,2m/13,7m z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem
ACC1024   rura teleskopowa z klipsem
ACC79BK   wieszak na rurę teleskopową
ACC56BK   ssawka obrotowa dwufunkcyjna
ACC17CBK ssawka szczelinowa
ACC31BK   szczotka do podłóg gładkich z włosiem końskim o szerokości 30cm
ACC01        wieszak na wąż ssący

•

•
•
•
•
•
•

W skład zestawu wchodzą:

Promocyjna cena zestawu do sprzątania Basic przy zakupie z jednostką centralną!
Zobacz aktualną promocję na naszej stronie internetowej www.topvac.pl

Zestaw do sprzątania Basic

Zestaw do sprzątania Basic

dł. węża  kod

7,6m     PAKLV3525S

9,1m  PAKLV3530S

10,6m  PAKLV3535S

12,2m  PAKLV3540S

13,7m  PAKLV3545S

Zestaw do sprzątania z wężem Superior BW 
oraz odbiornikiem technologii bezprzewodowej

dł. węża  kod

9,1m  PAKLV35BW30S

10,6m  PAKLV35BW35S

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Wally Flex
na stronie

18

Materiały instalacyjne
na stronie

24

System HAH - wąż ukryty
w ścianie
na stronie 

16

Gwarancja szczegóły
na stronie

25

Vroom
na stronie
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Najważniejsze zalety:
- 5 lat gwarancji na wszystkie modele GREENline 
- nowoczesna technologia
- skuteczna i wygodna filtracja 
- niezawodny serwis
- nowoczesny design
- szeroki wybór akcesoriów
- wysokiej jakości materiały instalacyjne Vaculine
- bardzo atrakcyjna cena

Worek
jednorazowy

Filtr poliestrowy
HEPA oraz 
materiałowy
filtr ochronny

Wersja Prestige PLUS

 Wszystkie jednostki z serii GREENline wyposażone są w 
przyjazną użytkownikowi filtrację COMFORT, na którą składa się 
zmywalny, poliestrowy filtr HEPA. Dodatkowo każda jednostka centralna 
posiada dodatkowy filtr workowy, chroniący główny filtr oraz ułatwiający 
czyszczenie odkurzacza. Dla maksymalnej wygody użytkownika 
urządzenia z serii GREENline wyposażone zostały w worek jednorazowy, 
dzięki któremu czas  obsługi odkurzacza skraca się do kilkudziesięciu 
sekund.

 Najmocniejszą jednostkę GREENline wyposażono w system Prestige Plus, w 
którym mamy regulację mocy ssącej umieszczoną na rękojeści węża ssącego. Dzięki temu 
moc odkurzacza może zostać dostosowana do aktualnych potrzeb użytkownika. System 
ten poza regulacją mocy ssącej posiada również wyświetlacz informujący użytkownika o 
najważniejszych parametrach jednostki centralnej. Odkurzacz wskazuje takie parametry 
jak: konieczność wyczyszczenia/wymiany filtra, przegrzanie silnika czy potrzeby 
wykonania naprawy/przeglądu.
W system PRESTIGE PLUS wyposażono model: GREENline 250.
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Pakiet promocyjny GREENline 120
z zestawem do sprzątania Standard z wężem 
o dł. 9 m bez włącznika on/off

Gwarancja 5 lat
Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Parametry Techniczne:

•
•
•
•
•

Najważniejsze cechy:

Kod: GL120

Napięcie 230V

Moc 1350W

Silnik/Typ Domel / Thru Flow

Przepływ powietrza 190 m3/h

Moc ssąca 570 Air Watt

Max podciśnienie 318mbar

Zalecana max liczba gniazd 4

Max długość instalacji 25 (mb)

Gwarancja 5 lat

Filtracja Worek jednorazowy 15l

Rodzaj sprzątania sucho

GREENline 120

Kod: GL1201
Pakiet PROMOCYJNY

Sprawdź

aktualne promocje

na stronie

www.topvac.pl

Jednostka centralna GREENline 120

MAX
150m25LA

T GWARANCJI
LAT GWARANCJI

HAH DOMEL

-%

52 dB

Vroom
na stronie

19

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Wallyflex
na stronie

18

Zestawy do sprzątania
na stronie

13

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

10

Gwarancja szczegóły
na stronie
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Jednostka centralna GREENline 150

Vroom
na stronie

19

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Pakiet promocyjny GREENline 150 z zestawem 
do sprzątania Komfort z wężem o dł. 9 m z 
włącznikiem on/off

Gwarancja 5 lat
Jednostka współpracuje z systemem HAH:
wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 12,2m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Parametry Techniczne:

•
•

•
•
•

Najważniejsze cechy:

Kod: GL150

Napięcie 230V

Moc 1750W

Silnik/Typ Domel / Thru Flow

Przepływ powietrza 219 m3/h

Moc ssąca 550 Air Watt

Max podciśnienie 360mbar

Zalecana max liczba gniazd 8

Max długość instalacji 40 (mb)

Gwarancja 5 lat

Filtracja Comfort

Rodzaj sprzątania sucho

GREENline 150

Kod: GL1502
Pakiet PROMOCYJNY

Sprawdź

aktualne promocje

na stronie

www.topvac.pl

Wallyflex
na stronie

18

MAX
250m25LA

T GWARANCJI
LAT GWARANCJI

HAH DOMEL

-%

Zestawy do sprzątania
na stronie

13

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

10

Gwarancja szczegóły
na stronie
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wąż ssący bez włącznika on/off  o dł. 9 m
wieszak na wąż ssący
rura teleskopowa
wieszak na rurę teleskopową
szczotka do tapicerki
szczotka do podłóg dwuklawiszowa
ssawka szczelinowa
szczotka okrągła do mebli
uchwyt na szczotki

Jednostka centralna GREENline 250

Pakiet promocyjny GREENline 250 z zestawem 
do sprzątania Prestige z wężem o dł. 9 m z 
włącznikiem on/off i regulacją mocy ssącej Power 
Control

Gwarancja 5 lat
Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca
o dł. 9,1m – 15,2m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwójny system filtracji z opcjonalnym workiem jednorazowym
Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Parametry Techniczne:

•
•

•
•
•

Najważniejsze cechy:

Kod: GL250

Napięcie 230V

Moc 1600W

Silnik/Typ Domel / Thru Flow

Przepływ powietrza 224 m3/h

Moc ssąca 618 Air Watt

Max podciśnienie 330mbar

Zalecana max liczba gniazd 10

Max długość instalacji 45

Gwarancja 5 lat

Filtracja Comfort / Prestige PLUS

Rodzaj sprzątania sucho

GREENline 250

Kod: GL2503
Pakiet PROMOCYJNY

Sprawdź

aktualne promocje

na stronie

www.topvac.pl

Zestaw do sprzątania GREENline

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W skład zestawu wchodzą:

Zestaw Standard

wąż ssący z włącznikiem on/off o dł. 9 m
wieszak na wąż ssący
rura teleskopowa
wieszak na rurę teleskopową
szczotka do tapicerki
szczotka do podłóg dwuklawiszowa
ssawka szczelinowa
szczotka okrągła do mebli
uchwyt na szczotki
szczotka do podłóg gładkich o szer. 30 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W skład zestawu wchodzą:

wąż ssący o dł. 9 m z włącznikiem on/off i 
regulacją mocy ssącej Ergo Power Control
wieszak na wąż ssący
rura teleskopowa
szczotka do tapicerki
szczotka do podłóg dwufunkcyjna
ssawka szczelinowa
szczotka okrągła do mebli
szczotka do podłóg gładkich o szer. 30 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W skład zestawu wchodzą:

Zestaw Prestige

Zestaw Komfort

Kod: GL1

Kod: GL2

Kod: GL3

MAX
350m2

HAH DOMEL

-%
5LA

T GWARANCJI
LAT GWARANCJI

Vroom
na stronie

19

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Wally Flex
na stronie

18

Skuteczna
filtracja więcej

na stronie 

10

Gwarancja szczegóły
na stronie

25

Materiały instalacyjne
na stronie

24 13



Wally Flex

Kaseta montażowa HAHŁuk HAH 90°Jednostka centralna

Szufelka automatyczna

Vroom

Gniazdo ssące HAH

Gniazdo garażowe

Schemat instalacji jedn
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Wally Flex

Kaseta montażowa HAHŁuk HAH 90°Jednostka centralna

Szufelka automatyczna

Vroom

Gniazdo ssące HAH

Gniazdo garażowe

ostki centralnej Saniflo
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System HAH wąż ukryty w ścianie,  uwalnia nas od noszenia, rozwijania, a po skończonej pracy zwijania i chowania standardowego węża systemu centralnego odkurzania. 
Dzięki specjalnie wykonanej instalacji wąż chowany jest w rurociągu. Kiedy chcemy odkurzać wyciągamy odpowiednią ilość węża, blokujemy go żeby podczas pracy nie 
cofnął nam się do instalacji, montujemy rączkę i zaczynamy sprzątać. Po skończonej pracy wąż zostaje samoczynnie wciągnięty do instalacji. Dzieje się to dzięki sile ssącej 
jednostki centralnej Saniflo/GREENline. W systemie HAH najczęściej stosuje się węże o długościach od 9m do 18m. Z jednego punktu ssącego możemy obsłużyć nawet do 
200m2 powierzchni. Wąż ssący standardowo wyposażony jest w materiałowy pokrowiec, dzięki czemu nie musimy się obawiać o uszkodzenie mebli czy podłóg. Pokrowiec 
ten można również w łatwy sposób ściągnąć i wyprać w pralce. Do oferty wprowadzono nowe gniazdo HAH. Zostało ono zmniejszone dokładnie  o  38%  w  stosunku  do  
swojego  poprzednika.  Poza  zmianą  wymiarów, dokonano  modyfikacji  w  konstrukcji  gniazda.  W  celu  poprawy ergonomii poprawie uległo aż 
7 elementów produktu!
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W skład zestawu wchodzi:
• rura 2m (wąż 9,1m/5szt, 12,2m/7szt, 15,2m/8szt, 18m/10szt)
• złączka do rur  (wąż 9,1m/4szt, 12,2m/6szt, 15,2m/7szt, 18m/9szt)
• uchwyt do rury (wąż 9,1m/5szt, 12,2m/7szt, 15,2m/8szt, 18m/10szt)
• kaseta do gniazda ssącego HAH
• łuk HAH 90o / 3szt
• łuk HAH 45o/ 1szt
• łuk HAH 22,5o/ 1szt
• klej 60ml

Zestaw instalacyjny HAH

W skład zestawu wchodzi:
• wąż ssący HAH z pokrowcem lub bez pokrowca
• gniazdo ssące HAH

• Dobór jednostki centralnej jest uzależniony od ilości gniazd ssących oraz długości węża
• Koszty robocizny mogą różnić się od poglądowych
• Konkretne konfiguracje zestawów HAH dostępne na stronie www.topvac.pl

W skład zestawu wchodzi:
• rura teleskopowa
• wieszak na rurę teleskopową
• ssawka okrągła do mebli
• szczotka do podłóg dwufunkcyjna z wysuwanym włosiem
• szczotka do podłóg gładkich o szer. 30cm
• ssawka szczelinowa
• praktyczna torba na akcesoria

dł. węża  kod

9,1m     HS13

12,2m  HS14

15,2m  HS15

18m     HS16

Zestaw do sprzątania HAH

I etap - INSTALACJA 

 Montaż systemu HAH węża ukrytego w ścianie możemy podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie rozkładamy orurowanie zgodnie z instrukcją montażu 
systemu HAH. Natomiast w drugim etapie montujemy gniazda ssące, węże, funkcjonalne dodatki oraz odpowiednio dobraną jednostkę centralną i akcesoria.

 Zestaw instalacyjny na jedno gniazdo HAH składa się z różnych ilości materiałów pvc w zależności od przyjętej długości węża (9,1m/12,2m/15,2m/18m). 
System HAH nie musi być drogi, ponieważ z jednego gniazda HAH możemy posprzątać ok. 120m2 powierzchni.   Koszt I etapu - wykonanie jednego gniazda HAH (materiał 
i robocizna) wynosi około 800,00zł netto.

II etap - PODŁĄCZENIE
Zestawy sprzątające i podłączeniowe potrzebne  do skompletowania II etapu.

ZESTAWY JUMBO

System HAH można również zainstalować w domach już zamieszkałych. W tym celu  mamy przygotowane kompletne zestawy Jumbo HAH. 
Zestawy obejmują materiały potrzebne do wykonania I i II etapu systemu Hide-A-Hose. W zależności od potrzeby wyróżniamy zestawy z 
gniazdem białym lub kremowym oraz węże z pokrowcem i bez pokrowca o długościach: 9,1m/12,2m/15,2m/18m.

Zestaw podłączeniowy HAH

Zestaw z wężem
z pokrowcem
kod: HSINS-REG30

Zestaw z wężem
bez pokrowca
kod: HSINS-RFX30

Wąż ukryty w ścianie - HAH

Kod: HS500S

Zestaw nie zawiera rękojeści kod HS302180C
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 Luksusowe urządzenie z rozciągliwym wężem, wygodnym włącznikiem i 
przydatnymi ssawkami. Niewielka kasetka montowana jest na ścianie na wysokości 
około 100cm od gotowej posadzki. Kaseta zintegrowana jest z wężem ssącym, który 
podczas sprzątania rozciąga się do ok. 4m. Z wyglądu przypomina suszarkę do włosów, 
ale działanie ma odwrotne. Wally Flex najczęściej montowany jest w kuchni, garderobie i 
łazience. Dzięki temu w szybki i wygodny sposób posprzątasz powstałe zanieczyszczenia. 
Wally Flex wyposażony jest w podręczny zestaw ssawek.

Akcesoria do sprzątania - Wally Flex

kolor  kod

biały  WALL01WH

czarny  WALLY01BK
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 Idealne rozwiązanie na szybkie pozbycie się zanieczyszczeń. VROOM to kaseta  z 
wężem ssącym - zawsze „pod ręką”  i gotowa do działania. Wystarczy wyciągnąć odpowiednią 
długość węża, zabezpieczyć blokadą i już sprawnie działamy. Urządzenie najczęściej montowane 
jest w zabudowie meblowej. Przeznaczone jest do codziennego użytku, aby w łatwy i szybki 
sposób pozbyć się powstałych zanieczyszczeń. VROOM automatycznie wyłącza się po schowaniu 
go z powrotem do kasetki. VROOM dostępny jest z wężem o długości 5,5m oraz 7,4m. Urządzenie 
wyposażone jest w podręczny zestaw ssawek.

Akcesoria do sprzątania - Vroom

dł. węża  kod

5,5m  VR0921518

7,4m  VR0922024
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Węże ssące

 Elastyczne węże odporne na uszkodzenia, ergonomiczne obrotowe 
uchwyty, włączniki w rękojeściach to tylko kilka walorów nowoczesnych węży do 
odkurzaczy centralnych. Bardzo ciekawym i przydatnym elementem akcesoriów 
do sprzątania jest pokrowiec na wąż, który chroni go przed zabrudzeniem, jak 
również zabezpiecza podłogi i meble przed zarysowaniem, a krawędzie ścian 
przed otarciem. Pokrowiec zakładany jest na wąż w bardzo wygodny sposób 
przy pomocy zamka błyskawicznego, który jest na całej długości pokrowca. Bez 
problemów możemy zdjąć pokrowiec, wyprać i ponownie użytkować. 

- mechaniczna regulacja siły ssania 
- system 2 obrotowych końcówek (360O)

ERGO POWER CONTROL

Pokrowiec na wąż z zamkiem błyskawicznym. 
Zabezpiecza przed zarysowaniem podłóg, mebli 
oraz ochrania krawędzie ścian przed otarciem.

POKROWIEC NA WĄŻ

Wąż z 2-letnią gwarancją, lekki, wytrzymały 
i niezawodny z włącznikiem on/off do rury 
teleskopowej z klipsem, występuje w długości: 
7,6m/9,1m/10,6m/12,2m/13,7m/30,5m.

BASIC

Wąż z 2-letnią gwarancją, elastyczny z 
włącznikiem on/off do rury teleskopowej bez 
klipsa, wąż wyposażony w obrotowy uchwyt i 
wtyczkę do gniazda co zapobiega skręceniu się 
węża, występuje w długości 9m.

ERGO SWIVEL

Wąż ssący z 2-letnią gwarancją, elastyczny i 
trwały z włącznikiem on/off do rury teleskopowej 
z klipsem, występuje w długości: 9,1m/10,6m.

VALUEFLEX
nowość

Dł. 3m pozwala na zachowanie komfortu 
sprzątania wężem z włącznikiem on/off, w 
przeciwieństwie do zwykłych przedłużek.

PRZEDŁUŻENIE DO WĘŻA
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Materiały eksploatacyjne

 Jednostki centralne Saniflo to przede wszystkim wygoda 
użytkowania połączona z prostą obsługą. Każdy model Saniflo wyposażono w 
filtr  DuoFib Velcro, który wystarczy naciągnąć na metalowy stelaż przy pomocy 
praktycznych gumek, znacznie ułatwiających użytkownikowi czyszczenie 
odkurzacza oraz montaż i demontaż filtra. W filtrze zastosowano nową 
generację antybakteryjną SILPURE z jonami srebra. Rozwiązanie to w znacznym 
stopniu hamuje rozwój bakterii w tkaninie filtra i zapobiega nieprzyjemnym 
zapachom. Filtr DuoFib można wyprać np.: w pralce lub pod bieżącą wodą. 
W jednostkach centralnych Saniflo istnieje dodatkowa możliwość stosowania 
worków jednorazowych o dużej pojemności, które po napełnieniu wymieniamy 
na nowy bez kontaktu z kurzem.

Filtr wylotu HEPA Husky
kod: FILTRE197HU

Filtr HEPA można zastosować we wszystkich modelach odkurzaczy Saniflo, gdy nie 
ma możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku. Wyłapuje on 
99,97% zanieczyszczeń większych od 0,3 mikrona. Producent nie daje gwarancji przy 
zastosowaniu filtra do jednostek innych producentów (zwłaszcza wykorzystujących 
filtrację tzw. „prawdziwy cyklon”, gdzie część zanieczyszczeń wyrzucana jest na zewnątrz 
urządzenia). Stosując filtr wylotu powietrza HEPA Twój odkurzacz będzie pracował ciszej 
o około 2 dB.

Wielowarstwowy
antyalergiczny
worek jednorazowy
kod: FILTRE186

DuoFib Velcro
kod: FILTRE206
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Szufelki automatyczne 

 Szufelki automatyczne przeznaczone są do szybkiego usuwania 
zanieczyszczeń z powierzchni gładkich. W łatwy i szybki sposób przy jednym  
naciśnięciu przycisku możemy w mgnieniu oka posprzątać zanieczyszczenia. 
Szufelki automatyczne wystepują w kilku  kolorach i wzorach 
do wyboru.

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
Dostępne w szerokiej palecie kolorystycznej

VACPAN

Idealnie nadaje się do niskich cokołów z uwagi 
na sposób montażu podłączenia szufelki.

VACUSWEEP

Szufelki przeznaczone do montażu w ścianie 
przy pomocy krzynki montażowej.

LEOVAC

Szufelki  automatyczne przeznaczone
do montażu w ścianie przy pomocy skrzynki 

montażowej.

LEOVAC

Konstrukcja szufelki z szerokim wlotem na 
zanieczyszczenia, znacznie ułatwia sprzątanie. 

CANSWEEP

Szufelka charakteryzuje się diodami LED oraz niespotykanym 
kolorem stali szczotkowanej. Diody LED zapalają się przy 
każdym włączeniu urządzenia. Szufelka stanowi idealne 
rozwiązanie przy stalowych i aluminiowych dodatkach np. w 
kuchni.

VACPAN LED

POLECAMY

Pełna kolorystyka dostępna jest
na stronie www.topvac.pl
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Wygląd

Materiały

 Gniazda ssące są końcowym elementem instalacji systemu centralnego odkurzania widocznym w 
pomieszczeniach mieszkalnych. Odpowiednio dobrane do wnętrza mogą stanowić element dekoracyjny, wszystko 
zależy jaki efekt końcowy chcemy uzyskać.  Liczba i rozmieszczenie gniazd ssących musi być zaplanowane w taki 
sposób, aby po podłączeniu do nich węża można było posprzątać cały dom. Podczas przygotowania projektu lokalizacji 
gniazd należy pamiętać o tym, żeby nie zasłaniać ich meblami.

 Gniazda ssące możemy podzielić na dwa rodzaje – z tworzywa 
sztucznego oraz metalowe. Gniazda z tworzywa sztucznego montujemy przede 
wszystkim w ścianach, natomiast gniazda metalowe montujemy w podłodze, 
ponieważ są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne.

 Wszystkie gniazda ssące uruchamiają się przy pomocy węża ssącego 
i tutaj możemy rozróżnić dwa typy węża: z włącznikiem on/off na rękojeści oraz 
węże, które załączają system poprzez włożenie końcówki węża do gniazda 
ssącego, najczęściej stosowane są jako węże garażowe. Węże z włącznikiem on/
off gwarantują komfort podczas sprzątania i jak tylko zajdzie potrzeba możemy 
przerwać pracę i wygodnie wyłączyć system na rękojeści.

Gniazda ssące

Działanie

 Należy dopasować wygląd gniazd ssących do aranżacji naszych 
wnętrz, gdyż staną się one integralną częścią wystroju. Szeroka paleta 
kolorystyczna gniazd ssących zadowoli nawet najbardziej wymagających 
klientów. Gniazda ssące występują w wersji kwadratowej i prostokątnej. Dla 
lepszego dostosowania gniazda do naszego wystroju, możemy zastosować 
różnego rodzaju ramki dekoracyjne, które podkreślą wygląd gniazda.

5LA
T GWARANCJI

LAT GWARANCJI

Trwałe i niezawodne gniazdo Vega

nowość

Gniazda ssące

Pełna kolorystyka dostępna jest
na stronie www.topvac.pl

POLECAMY
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 Rura ta posiada certyfikaty potwierdzające wysoką 
jakość i jest dedykowana do systemu centralnego odkurzania.
Rura dwuwarstwowa występuje w gotowych zestawach 
instalacyjnych skonfigurowanych według konkretnej ilości 
gniazd ssących oraz z przeznaczeniem do systemu tradycyjnego 
jak również do systemu Hide-A-Hose.

Materiały instalacyjne

Dwuwarstwowa rura z powłoką antystatyczną
kod: TUY73BK

Kod Kpl. dla danej ilości 
gniazd ssących

KIT 1 1
KIT 2 2
KIT 3 3
KIT 4 4
KIT 5 5
KIT 6 6
KIT 7 7

 Rura dwuwarstwowa z zastosowaną wewnątrz 
specjalną powłoką zapobiegającą elektryzowaniu się instalacji 
centralnego odkurzania. Ściana rury w przekroju składa się z 
dwóch warstw PVC. Zewnętrzna biała warstwa  zwiększa 
wytrzymałość i odporności na uszkodzenia mechaniczne, 
natomiast specjalna wewnętrzna ciemna warstwa rury  
wykonana jest z PVC o podwyższonych właściwościach 
antystatycznych oraz zwiększonej odporności na zabrudzenia 
jak i ścieranie. 
 Rura ta posiada również właściwości niskoszumowe. 
Podwójna ściana zwiększa wytrzymałość rury podczas prac 
budowlanych oraz znacznie wydłuża czas eksploatacji systemu. 

 Vaculine – oryginalne, kanadyjskie materiały PVC. Stosując materiały instalacyjne
Vaculine mamy gwarancję szczelności i drożności systemu orurowania na wiele lat. Zarówno rury 
jak i wszystkie kształtki systemu produkowane są z czystego surowca. Gotowe zestawy instalacyjne 
zostały zaprojektowane do kompleksowego montowania instalacji w istniejących już domach 
oraz tych dopiero w budowie. Zestawy skompletowane są od 1 punktu do 7 punktów ssących 
z uwzględnieniem wyprowadzenia instalacji pod szufelkę automatyczną lub inne peryferyjne 
urządzenie. 

nowość
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Warunki gwarancji

1. Producent NUERA AIR 1490 Dagenais Blvd. W Laval, QC H7L 5C7 CANADA  zapewnia bezawaryjne działanie swoich urządzeń w okresie gwarancji, a firma „TopVac” jako 
generalny importer w Polsce i gwarant zobowiązuje się w ramach gwarancji usunąć bezpłatnie wady powstałe z winy producenta.

2. Gwarancja obejmuje tylko te sytuacje, gdy urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta, a odkurzacz jest prawidłowo eksploatowany zgodnie z 
instrukcją dołączoną do jednostki centralnej.

3. Odkurzacz centralny może być użytkowany do zbierania kurzu domowego w prywatnych mieszkaniach i domach.
Podstawowy okres gwarancji:
● jednostki centralne: 5 lat robocizna i części (z wyjątkiem modelu Saniflo SM40 i SM60 10 lat gwarancji na części). Świadczenia w ramach 10-letniej gwarancji zostaną 
uwzględnione tylko wtedy gdy: 
- W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym
- Zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu  na osobę wskazaną na karcie rejestracyjnej
W przypadku nie dopełnienia powyższych warunków na jednostki centralne obowiązuje 5 lat gwarancji (robocizna i części);
● gniazda ssące: 2 lata;
● akcesoria i zestawy sprzątające 2 lata;
● w przypadku wystawienia dowodu zakupu jednostki centralnej na klienta końcowego będącego podmiotem gospodarczym, gwarancja wynosi do 5 lat;
4.  W przypdaku użytkowania odkurzacza w warunkach innych niż domowe np.  firmach, hotelach, pensjonatach i budynkach użyteczności publicznej itp.  
Podstawowy okres gwarancji:
● jednostki centralne: 2 lat robocizna i części; 
● gniazda ssące: 1 rok;
● akcesoria i zestawy sprzątające 1 rok;

5. Wady i uszkodzenia należy zgłaszać niezwłocznie u instalatora Saniflo lub importera „TopVac”.

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie zasadniczo w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy, w uzasadnionych 
sytuacjach [brak odpowiednich części zamiennych] czas wydłuża się do 21 dni.

7. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie centralnym, w siedzibie generalnego importera TopVac lub u instalatora [sprzedawcy] Saniflo, sposób naprawy ustala 
gwarant.

8. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie [odkurzacz nie może zostać na stałe sklejony z instalacją PVC], do miejsca naprawy na własny koszt lub 
skorzystać odpłatnie z firmy instalacyjnej, jeśli gwarancja zostanie uznana urządzenie zostanie naprawione i odesłane bezpłatnie.

9. Kupujący podpisując kartę rejestracyjną akceptuje warunki gwarancji i obsługi.

10. Gwarancja nie obejmuje:
● Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w skutek niewłaściwej 
eksploatacji i nie przestrzegania instrukcji obsługi.
● Wszelkich uszkodzeń mechanicznych w tym też powstałych w czasie 
dostawy do i z serwisu.
● Wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii, uszczelek oraz filtrów.
● Uszkodzeń powstałych podczas montażu jednostki oraz gdy urządzenie 
podłączone zostanie do nieprawidłowo wykonanej instalacji – za fachowość i 
jakość wykonania instalacji ponosi odpowiedzialność firma instalacyjna.
● Uszkodzeń wszystkich elementów systemu centralnego odkurzania 
powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowanie 
atmosferyczne, zalanie itd.
● Wad wynikłych ze stosowania części nieoryginalnych Saniflo, nie 
pochodzących od producenta.
● W sytuacji kiedy jednostka centralna zostanie na stałe sklejona z instalacja 
PVC

11. Świadczenia w ramach gwarancji zostaną uwzględnione tylko wtedy gdy, 
zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu.

12. W przypadku spraw spornych właściwym jest Sąd w Poznaniu.
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 TopVac to importer najwyższej jakości kompletnych systemów 
centralnego odkurzania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie 
projektowania systemów, ich serwisowania oraz obsługi klientów na terenie całego 
kraju. Nasi współpracownicy posiadają dostęp do wszystkich nowości z branży 
odkurzaczy centralnych, pakietu szkoleń marketingowo-produktowych, pełnego 
wsparcia w postaci działu technicznego, biura handlowego i przedstawicieli 
handlowych, a także profesjonalnych materiałów reklamowych. W relacjach 
handlowych stawiamy zawsze na długofalową współpracę.

 Kompletny (działający) system odkurzania centralnego, na który składają się:
- Ekspozytor (wyposażony w instalację PVC, gniazda ssące 4szt., szufelkę automatyczną, podłączenia, certyfikat) wymiary:
- wys. 190cm, szer. 100cm, głęb. 55cm
- jednostka centralna Saniflo SM20/GREENline 150
- dla jednostki Saniflo SM20 zestaw do sprzątania Basic z wężem o dł. 9,1m
- dla jednostki GREENline zestaw do sprzątania Komfort z wężem o dł. 9,1m
Prezenter może zostać wyposażony w dodatkowe akcesoria, takie, jak: system Hide-A-Hose, Vroom, Wally Flex, które wspomagają 
sprzedaż. O szczegóły prosimy zapytać dział handlowy Saniflo, GREENline

Katalogi i ulotki

Baner wiszący

marka kod

Saniflo 9950

Baner do powieszenia, akcentujący dostępność 
odkurzaczy centralnych Saniflo/GREENline
wymiary: wys. 100cm, szer. 200cm

Katalogi i ulotki dostarczane w zależności od 
zapotrzebowania 

Prezenter z gniazdami ssącymi i wyrzutowymi (wiszący)
Prezenter składający się z 36 najlepiej sprzedających 
się gniazd ssących i wyrzutowych wymiary:
wys. 100cm, szer. 85cm, gł. 12cm

kod

00106

Rollup
Baner stojący, z zaprezentowanymi

jednostkami centralnym Saniflo wymiary:
wys. 200cm, szer. 87cm

kod

99802

UWAGA!
Firmy, które posiadają działającą ekspozycję 
oraz odbyły szkolenie z systemów centralnego 
odkurzania Saniflo/GREENline, będą umieszczone 
jako Autoryzowani Dystrybutorzy marki na 
stronie internetowej www.topvac.pl

marka kod

Saniflo 00108

Współpraca
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