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CENTRÁLNE VYSÁVAČE
Lifetime warranty – doživotná záruka

Katalóg produktov
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ÚvodPredstavenie spoločnosti

Vážený zákazníci,

Centrálne vysávače dnes patria k štandardnému vybaveniu moderných budov. Je preukázané, že jeho pou-
žívaním sa výrazne skracuje nielen čas upratovania, ale najmä sa významne zvyšuje jeho účinnosť. V našom 
katalógu si Vám dovoľujeme predstaviť novinky v sortimente centrálnych vysávačov DUOVAC. Inovácie sa 
týkajú najdôležitejších komponentov systému centrálneho vysávača; teda nasávacieho agregátu, vysávacích 
hadíc a príslušenstva. Novinky prinášajú naozajstný dôkaz o tom, že kvalita je pre kanadského výrobcu, 
firmu Nuera, jednoznačne na prvom mieste.
Skutočnú revolúciu predstavuje v sortimente DUOVAC doživotná záruka na nasávacie agregáty, možnosť 
bezdrôtového ovládania vysávača alebo displej na rukoväti nasávacej hadice, kde môžete vidieť dôležité 
informácie o stave agregátu, prípadne regulovať jeho výkon. V nových modeloch dochádza k prepojeniu 
osvedčených konštrukčných prvkov a modernej technológie. Naproti všeobecnému trendu sa maximálne 
predlžuje životný cyklus centrálneho vysávača tak, aby nebolo nutné po pár rokoch prevádzky kupovať nový 
motor alebo celý vysávač.
Spoločnosť Newag, spol. s r.o. zaisťuje distribúciu centrálnych vysávačov DUOVAC v ČR a SR a je najdlhšie 
stabilne fungujúcou firmou, ktorá sa predajom a distribúciou centrálnych vysávačov zaoberá. V tomto odvetví 
má Newag bohaté skúsenosti od roku 1993. Staráme sa o záujemcov o centrálne vysávače, či už z radov 
odbornej verejnosti, alebo koncových zákazníkov. Naše služby spočívajú nielen vo výbere a kúpe centrálneho 
vysávača, ale sme tu pre zákazníkov aj v čase, kedy už je ich vysávač v prevádzke a potrebuje záručný alebo 
pozáručný servis.
Veľmi Vám ďakujeme za prejavený záujem o centrálne vysávače DUOVAC. Ak staviate alebo rekonštruujete 
Váš dom, radi Vám v prípade záujmu vypracujeme zdarma technický návrh a cenovú kalkuláciu. Ak Vás 
zaujíma inštalácia centrálneho vysávača do existujúceho objektu, poradíme s možnosťou inštalácie priamo 
na mieste.

Ing. Tomáš Vojtěch
Vedúci predaja centrálnych vysávačov DUOVAC
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Prehľad noviniek v sortimente DUOVAC

Spolu s inovovaným dizajnom a modernou technológiou nasávacieho agregátu, je po novom pri centrálnych vysávačoch DUOVAC možnosť bezdrôtového ovládania 
systému. Pre lepšiu orientáciu v dodávaných súpravách príslušenstva k jednotlivým agregátom uvádzame tabuľku, v ktorej sú možné kombinácie prehľadne vyzna-
čené. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete na str. 18-19.

Air 10 Symphonia 
150 I

Symphonia 
180 I

Symphonia 
180 E

Signature 
170 E Air 50 I Air 50 E

LW
BW      *      *      *  
FW

Centrálne vysávače

* Možné použiť iba ako druhú súpravu.

Kompaktný, tichý 
a výkonný centrálny vysávač

          DUOVAC air 10    Napätie    Príkon   Nasávací výkon Nasávací podtlak Prietok vzduchu  Chladenie motora

        A10-130I-EU-DI 230 V 1429 W 502 Airwatty 3 061 (mm/H2O) 55,6 l/s Prietokom



Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii

Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste
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Kompaktný, tichý 
a výkonný centrálny vysávač DUOVAC air 10

•

•

•

•

Úvodný model radu naozaj 
špičkovej kvality s doživotnou 
zárukou

•  Pre malé RD a byty do 150 m2 podlahovej plochy
• Základný, vysoko účinný filtračný systém 
zachytí až 97,5 % častíc s veľkosťou do 0,1 mikrónu, 
vrátane alergénov, baktérií aj vlhkosti. Zaisťuje 
vynikajúcu kvalitu vzduchu. Filter je možné prať 
v automatickej práčke.                                             
• Univerzálny systém je možné použiť s alebo 
bez filtračného vrecka. Ak je používaný s filtračným 
vreckom, prebieha dvojitá filtrácia, ktorá zaisťuje 
bezkonkurenčnú kvalitu vzduchu a zabraňuje 
kontaktu s prachom a alergénmi.
• K tejto vysávačovej jednotke si môžete vybrať 
z pestrej ponuky príslušenstva. Taktiež je možné 
medzi sebou kombinovať súpravy BW a LV, ak 
bude požadovaná druhá súprava pre garáž alebo 
poschodie domu.

Súprava DELUXE s novou 
bezdrôtovou technológiou 
Basic Wireless (BW)

Tradičná súprava DELUXE 
so systémom rozvodu nízkeho 
napätia Low Voltage (LV)

          DUOVAC air 10    Napätie    Príkon   Nasávací výkon Nasávací podtlak Prietok vzduchu  Chladenie motora

        A10-130I-EU-DI 230 V 1429 W 502 Airwatty 3 061 (mm/H2O) 55,6 l/s Prietokom

Cena vysavačové
jednotky: 588 €

Uvedené ceny sú bez DPH

Hadice s ovládáním Low Voltage

Hadice s ovládáním Basic Wireless

• Celokovové vyhotovenie – garancia       
spoľahlivosti. 

• Neuveriteľne nízka hladina hluku vďaka  
integrovanému tlmiču. Možnosť výfuku vzduchu 
ako do miestnosti – model A10-130i-EU-DI, 
tak aj mimo objektu – model A10-130i-EU-DE.

• Silný motor – AMETEK Lamb (USA), 
(až 5x väčší výkon než pri prenosných vysáva-
čoch). 

• Súčasťou je bezpečnostný podtlakový ventil.

• Veľká kapacita (21,1 l), odpadová nádoba 
z lešteného hliníka s ergonomickými držadlami 
a úchytkami pre jednoduché zaobchádzanie.

• Systém soft-start a soft-stop pomalého spus-
tenia a vypínania pre zdokonalenú funkčnosť 
a dlhšiu životnosť motora.

Klasická súprava 
príslušenstva PREMIUM 
s vypínačovou hadicou (LV)

Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 141 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 153 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 196 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 204 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 333 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 341 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Viac o príslušenstve:
Súprava DELUXE (BW), str. 12
Súprava DELUXE (LV), str. 11 
Súprava PREMIUM (LV), str. 14 
Vysielač Basic Wireless, str. 19

Vysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 94 €
Určené pre štrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Ďalej k dispozícii
(iba pre bezdrôtovú technológiu):

Zá
ru

ka
 5 

ro
ko

v



    

Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste

Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii
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Inovovaný model 
najžiadanejšieho agregátu

 
DUOVAC Symphonia 150 I

• Pre malé a stredné RD a byty do 250 m2 
podlahovej plochy
• Základný, vysoko účinný filtračný systém za-
chytí až 97,5 % častíc s veľkosťou do 0,1 mikrónu, 
vrátane alergénov, baktérií aj vlhkosti. Zaisťuje 
vynikajúcu kvalitu vzduchu. Filter je možné prať
v automatickej práčke.
• Univerzálny systém je možné použiť 
s alebo bez filtračného vrecka. Ak je používaný 
s filtračným vreckom, prebieha dvojitá filtrácia, 
ktorá zaisťuje bezkonkurenčnú kvalitu vzduchu 
a zabraňuje kontaktu s prachom a alergénmi.
• K tejto vysávačovej jednotke si môžete vybrať 
z pestrej ponuky príslušenstva. Taktiež je možné 
medzi sebou kombinovať súpravy BW a LV, 
ak bude požadovaná druhá súprava pre 
garáž alebo poschodie domu.

• Výkonný a spoľahlivý motor 
AMETEK Lamb (USA) s nezávislým 
chladením BYPASS v priemyselnej 
kvalite.
• Patentovaný inovovaný dizajn.
• Vysoko odolná hadica s dĺžkou 
8,5 m alebo 10,4 m s oceľovým kordom 
(iba pri súpravách s 5-ročnou zárukou).
• Veľká kapacita (33,8 l), odpadová 
nádoba z lešteného hliníka s ergono-
mickými držadlami a úchytkami pre 
jednoduché zaobchádzanie.
• Systém soft-start a soft-stop 
pomalého spustenia a vypínania pre 
zdokonalenú funkčnosť a dlhšiu život-
nosť motora.

•

•

•

•

Základní sada 
s bezdrátovou 
technologií 

Sada s novou patentovanou 
dvoucestnou bezdrátovou 
technologií (vyobrazeno)

                 DUOVAC Symphonia 150 I      Napätie   Príkon Nasávací výkon  Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

     SYM-150I-EU-D 230 V 1 690 W 523 Airwatty 3 244 (mm/H2O) 53,8 l/s Bypass

DUOVAC Symphonia 180 I      Napätie   Príkon Nasávací výkon  Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

SYM-180I-EU-D 230 V 1 828 W 653 Airwatty 3 759 (mm/H2O) 62,9 l/s Bypass

Súprava DELUXE s novou 
bezdrôtovou technológiou 
Basic Wireless (BW)

Tradičná súprava DELUXE 
so systémom rozvodu nízkeho 
napätia Low Voltage (LV)

Klasická súprava 
príslušenstva PREMIUM 
s vypínačovou hadicou (LV)

Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 141 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 153 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 196 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 204 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Cena vysávačovej 
jednotky: 647 €

Hadica s ovládaním Low Voltage

Hadica s ovládaním Basic Wireless

Po novom vo vylepšenom dizajne 
a s najmodernejšou technológiou

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 333 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 341 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Vysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 94 €
Určené pre štrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Ďalej k dispozícii
(iba pre bezdrôtovú technológiu):

Zosilňovač signálu pre obzvlášť 
veľké budovy

ELE-REP-EU cena 86 €
Podľa potreby zosilňuje signál 
do odľahlých častí veľkých domov.

Uvedené ceny sú bez DPH

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Viac o príslušenstve:
Súprava DELUXE (BW), str. 12
Súprava DELUXE (LV), str. 11 
Súprava PREMIUM (LV), str. 14 
Vysielač Basic Wireless, str. 19



Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii

Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste
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Skvelý výkon za 
prijateľnú cenuDUOVAC Symphonia 150 I DUOVAC Symphonia 180 I

• Pre malé a stredné RD a byty do 500 m2 
podlahovej plochy
• Základný, vysoko účinný filtračný systém za-
chytí až 97,5 % častíc s veľkosťou do 0,1 mikrónu, 
vrátane alergénov, baktérií aj vlhkosti. Zaisťuje 
vynikajúcu kvalitu vzduchu. Filter je možné prať
v automatickej práčke.
• Univerzálny systém je možné použiť 
s alebo bez filtračného vrecka. Ak je používaný 
s filtračným vreckom, prebieha dvojitá filtrácia, 
ktorá zaisťuje bezkonkurenčnú kvalitu vzduchu 
a zabraňuje kontaktu s prachom a alergénmi.
• K tejto vysávačovej jednotke si môžete vybrať 
z pestrej ponuky príslušenstva. Taktiež je možné 
medzi sebou kombinovať súpravy BW a LV, 
ak bude požadovaná druhá súprava pre 
garáž alebo poschodie domu.

• Výkonný a spoľahlivý motor 
AMETEK Lamb (USA) s nezávislým 
chladením BYPASS v priemyselnej 
kvalite.
• Patentovaný inovovaný dizajn.
• Vysoko odolná hadica s dĺžkou 
8,5 m alebo 10,4 m s oceľovým kordom 
(iba pri súpravách s 5-ročnou zárukou).
• Veľká kapacita (33,8 l), odpadová 
nádoba z lešteného hliníka s ergono-
mickými držadlami a úchytkami pre 
jednoduché zaobchádzanie.
• Systém soft-start a soft-stop 
pomalého spustenia a vypínania pre 
zdokonalenú funkčnosť a dlhšiu život-
nosť motora.

•

•

•

•

Základní sada 
s bezdrátovou 
technologií 

Sada s novou patentovanou 
dvoucestnou bezdrátovou 
technologií (vyobrazeno)

DUOVAC Symphonia 180 I      Napätie   Príkon Nasávací výkon  Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

SYM-180I-EU-D 230 V 1 828 W 653 Airwatty 3 759 (mm/H2O) 62,9 l/s Bypass

Súprava DELUXE s novou 
bezdrôtovou technológiou 
Basic Wireless (BW)

Tradičná súprava DELUXE 
so systémom rozvodu nízkeho 
napätia Low Voltage (LV)

Klasická súprava 
príslušenstva PREMIUM 
s vypínačovou hadicou (LV)

Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 141 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 153 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 196 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 204 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Cena vysávačovej 
jednotky: 784 €

Hadica s ovládaním Low Voltage

Hadica s ovládaním Basic Wireless

Nástupca populárnych farebných 
nasávacích agregátov vo 
vylepšenom dizajne

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 333 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 341 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Vysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 94 €
Určené pre štrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Ďalej k dispozícii
(iba pre bezdrôtovú technológiu):

Zosilňovač signálu pre obzvlášť 
veľké budovy

ELE-REP-EU cena 86 €
Podľa potreby zosilňuje signál 
do odľahlých častí veľkých domov.

Uvedené ceny sú bez DPH

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Viac o príslušenstve:
Súprava DELUXE (BW), str. 12
Súprava DELUXE (LV), str. 11 
Súprava PREMIUM (LV), str. 14 
Vysielač Basic Wireless, str. 19



    

Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste

Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii
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Vysávač pre náročných
Skvelý výkon za 
prijateľnú cenu DUOVAC Symphonia 180 E

•

•

              DUOVAC Signature 170 E      Napätie   Príkon Nasávací výkon  Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

      SIG-170E-EU-D 230 V 1 672 W 601 Airwatty 3 330 (mm/H2O) 56,9 l/s Bypass

Cena vysávačovej 
jednotky: 917 €

Hadica s ovládaním Basic Wireless

Hadica Full 2-WAY Wireless

               DUOVAC Symphonia 180 E      Napätie   Príkon Nasávací výkon  Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

                          SYM-180E-EU-D 230 V 1 828 W 653 Airwatty 3 759 (mm/H2O) 62,9 l/s Bypass

•

• Výkonný a spoľahlivý motor AMETEK 
Lamb (USA) s nezávislým chladením 
BYPASS v priemyselnej kvalite.
• Súčasťou jednotky je inteligentný 
modul pre bezdrôtovú obojsmernú ko-
munikáciu FW. Obsluhuje až 10 rôznych 
komponentov FW a BW.
• Vysoko odolná hadica s dĺžkou 8,5 m 
alebo 10,4 m s oceľovým kordom.
• Veľká kapacita (33,8 l), odpadová 
nádoba z lešteného hliníka s ergono-
mickými držadlami a úchytkami pre 
jednoduché zaobchádzanie.
• Systém soft-start a soft-stop pomalé-
ho spustenia a vypínania pre zdokona-
lenú funkčnosť a dlhšiu životnosť motora.
• Informácie vždy po ruke, displej 
priamo na hadici FW.

Nástupca populárnych farebných 
nasávacích agregátov vo 
vylepšenom dizajne
• Pre malé a stredné RD a byty do 500 m2 
podlahovej plochy
• Základný, vysoko účinný filtračný systém za-
chytí až 97,5 % častíc s veľkosťou do 0,1 mikrónu, 
vrátane alergénov, baktérií aj vlhkosti. Zaisťuje 
vynikajúcu kvalitu vzduchu. Filter je možné prať
v automatickej práčke.
• Univerzálny systém je možné použiť 
s alebo bez filtračného vrecka. Ak je používaný 
s filtračným vreckom, prebieha dvojitá filtrácia, 
ktorá zaisťuje bezkonkurenčnú kvalitu vzduchu 
a zabraňuje kontaktu s prachom a alergénmi.
• K tejto vysávačovej jednotke si môžete 
vybrať z pestrej ponuky príslušenstva. Taktiež                 
je možné medzi sebou kombinovať súpravy BW 
a LV, ak bude požadovaná druhá súprava pre 
garáž alebo poschodie domu.

Súprava DELUXE (FW) s novou patentovanou 
dvojcestnou bezdrôtovou technológiou 
Full 2-WAY Wireless 

Vysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 94 €
Určené pre štrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Ďalej k dispozícii
(iba pre bezdrôtovú technológiu):

Zosilňovač signálu pre obzvlášť 
veľké budovy

ELE-REP-EU cena 86 €
Podľa potreby zosilňuje signál do 
odľahlých častí veľkých domov. 

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-FW50-28 cena 415 €

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-FW70-28 cena 478 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-FW50-34 cena 423 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-FW70-34 cena 486 €

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-NR cena 243 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-NR cena 251 €

Prídavná súprava Basic Wireless

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Základná súprava Full 2-WAY Wireless

Viac o príslušenstve:
Súprava DELUXE (BW), str. 12
Súprava DELUXE (FW), str. 13
Súprava Basic Wireless, str. 19
Zosilňovač signálu Basic Wireless, str. 19

Zá
ru

ka
 5 

ro
ko

v

Uvedené ceny sú bez DPH



Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii

Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste

    

7

DUOVAC Signature 170 EVysávač pre náročných

•

•

•

              DUOVAC Signature 170 E      Napätie   Príkon Nasávací výkon  Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

      SIG-170E-EU-D 230 V 1 672 W 601 Airwatty 3 330 (mm/H2O) 56,9 l/s Bypass

Cena vysávačovej 
jednotky: 1 137 €

Hadica s ovládaním Basic Wireless

Hadica Full 2-WAY Wireless

Uvedené ceny sú bez DPH

•

Súprava DELUXE (FW) s novou patentovanou 
dvojcestnou bezdrôtovou technológiou 
Full 2-WAY Wireless 

Vysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 94 €
Určené pre štrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Ďalej k dispozícii
(iba pre bezdrôtovú technológiu):

Zosilňovač signálu pre obzvlášť 
veľké budovy

ELE-REP-EU cena 86 €
Podľa potreby zosilňuje signál do 
odľahlých častí veľkých domov. 

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-FW50-28 cena 415 €

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-FW70-28 cena 478 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-FW50-34 cena 423 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-FW70-34 cena 486 €

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-NR cena 243 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-NR cena 251 €

Prídavná súprava Basic Wireless

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Základná súprava Full 2-WAY Wireless

Viac o príslušenstve:
Súprava DELUXE (BW), str. 12
Súprava DELUXE (FW), str. 13
Súprava Basic Wireless, str. 19
Zosilňovač signálu Basic Wireless, str. 19

Zá
ru

ka
 5 

ro
ko

v

Nasávací agregát, ktorý 
umožňuje využitie v náročných 
podmienkach veľkých, 
atypických rodinných domov 
a menších penziónov.

• Pre rodinné domy, byty, penzióny a kancelárie       
do 800 m2

• Základný, vysoko účinný filtračný systém za-
chytí až 97,5 % častíc s veľkosťou do 0,1 mikrónu, 
vrátane alergénov, baktérií aj vlhkosti. Zaisťuje 
vynikajúcu kvalitu vzduchu. Filter je možné prať 
v automatickej práčke.
• Univerzálny systém je možné použiť s alebo 
bez prídavného papierového filtračného vrecka. 
Ak je používaný s filtračným vreckom, prebieha 
dvojitá filtrácia, ktorá zaisťuje bezkonkurenčnú 
kvalitu vzduchu a zabraňuje kontaktu s prachom 
a alergénmi.

• Vynikajúca nasávacia sila/výkon - Priemy-
selný motor AMETEK Lamb (USA) s turbínou 
Ø18,4 cm.
• Súčasťou jednotky je inteligentný modul pre 
bezdrôtovú obojsmernú komunikáciu FW. Ob-
sluhuje až 10 rôznych komponentov FW a BW.

• Povrch z kefovaného hliníka.
• Luxusný povrch – vyrobené z hodnotných 
materiálov a ušľachtilých kovov zaisťujúcich dlhú 
životnosť.
• Obrovská kapacita (42,3 l), odpadová nádoba 
z lešteného hliníka s ergonomickými držadlami 
a úchytkami pre jednoduché zaobchádzanie.
• Systém soft-start a soft-stop pomalého spus-
tenia a vypínania pre zdokonalenú funkčnosť 
a dlhšiu životnosť motora.
• Informácie vždy po ruke, displej priamo na 
hadici FW.



    

Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste

Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii

8

    

Najdokonalejší systém 
na trhu centrálnych vysávačov

 
DUOVAC air 50 I  Profesionálny stroj s veľkým 

priemyselným motorom

•

Hadica s ovládaním Low Voltage

Hadica s ovládaním Basic Wireless

Uvedené ceny sú bez DPH

               DUOVAC air 50 E    Napätie    Príkon Nasávací výkon Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

                 A50-170E-EU-D 230 V 1 672 W 601 Airwatty 3 330 (mm/H2O) 56,9 l/s Bypass

•

•

Cena vysávačovej 
jednotky: 1 059 €

• Vynikajúca nasávacia sila/výkon - 
Priemyselný motor AMETEK Lamb (USA) 
s turbínou Ø18,4 cm..
• Jednotka so zabudovaným modulom 
pre  pripojenie príslušenstva LV a BW.
• Patentovaný inovatívny dizajn.
• Luxusný povrch – vyrobené z hod-
notných materiálov a ušľachtilých kovov 
zaisťujúcich dlhú životnosť.
• Obrovská kapacita (42,3 l), odpadová 
nádoba z lešteného hliníka s ergonomický-
mi držadlami a úchytkami pre jednoduché 
zaobchádzanie.
• Možnosť vkladania plastových vreciek
Cleanhands do nádoby vysávača pre
bezkontaktnú manipuláciu s prachom.
• Systém soft-start a soft-stop pomalého 
spustenia a vypínania pre zdokonalenú 
funkčnosť a dlhšiu životnosť motora.

• Pre rodinné domy, byty, penzióny a kancelárie       
do 750 m2

• Základný, vysoko účinný filtračný systém zachy-
tí až 97,5 % častíc s veľkosťou do 0,1 mikrónu, 
vrátane alergénov, baktérií aj vlhkosti. Zaisťuje 
vynikajúcu kvalitu vzduchu. Filter je možné prať 
v automatickej práčke.
• Univerzálny systém je možné použiť s alebo 
bez prídavného papierového filtračného vrecka. 
Ak je používaný s filtračným vreckom, prebieha 
dvojitá filtrácia, ktorá zaisťuje bezkonkurenčnú 
kvalitu vzduchu a zabraňuje kontaktu s prachom 
a alergénmi.

Super tichá, inteligentná 
a výkonná vysávačová jednotka 
poskytujúca najvyšší výkon 
a komfort pri vysávaní. 

Klasická súprava 
príslušenstva PREMIUM 
s vypínačovou hadicou (LV)

Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 141 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 153 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 196 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 204 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 333 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 341 € Zá

ru
ka

 na
 sú

pr
av

u 5
 ro

ko
v

Vysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 94 €
Určené pre štrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Ďalej k dispozícii
(iba pre bezdrôtovú technológiu):

Zosilňovač signálu pre obzvlášť 
veľké budovy

ELE-REP-EU cena 86 €
Podľa potreby zosilňuje signál 
do odľahlých častí veľkých domov.

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Viac o príslušenstve:
Súprava DELUXE (BW), str. 12
Súprava DELUXE (LV), str. 11 
Súprava PREMIUM (LV), str. 14 
Vysielač Basic Wireless, str. 19

                          DUOVAC air 50 I      Napätie   Príkon Nasávací výkon  Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

                             A50-170I-EU-D 230 V 1 672 W 601 Airwatty 3 330 (mm/H2O) 56,9 l/s Bypass

Súprava DELUXE s novou 
bezdrôtovou technológiou 
Basic Wireless (BW)

Tradičná súprava DELUXE 
so systémom rozvodu nízkeho 
napätia Low Voltage (LV)



Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii

Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste
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Najdokonalejší systém 
na trhu centrálnych vysávačov

 
DUOVAC air 50 E

•

               DUOVAC air 50 E    Napätie    Príkon Nasávací výkon Nasávací podtlak Prietok vzduchu Chladenie motora

                 A50-170E-EU-D 230 V 1 672 W 601 Airwatty 3 330 (mm/H2O) 56,9 l/s Bypass

Uvedené ceny sú bez DPH

Súprava DELUXE (FW) s novou patentovanou 
dvojcestnou bezdrôtovou technológiou 
Full 2-WAY Wireless 

Hadica s ovládaním Basic Wireless

Hadica Full 2-WAY Wireless

•

•

• Pre rodinné domy, byty, penzióny a kancelárie       
do 750 m2

• Základný, vysoko účinný filtračný systém zachy-
tí až 97,5 % častíc s veľkosťou do 0,1 mikrónu, 
vrátane alergénov, baktérií aj vlhkosti. Zaisťuje 
vynikajúcu kvalitu vzduchu. Filter je možné prať 
v automatickej práčke.
• Univerzálny systém je možné použiť s alebo 
bez prídavného papierového filtračného vrecka. 
Ak je používaný s filtračným vreckom, prebieha 
dvojitá filtrácia, ktorá zaisťuje bezkonkurenčnú 
kvalitu vzduchu a zabraňuje kontaktu s prachom 
a alergénmi.

Cena vysávačovej 
jednotky: 1 227 €

• Vynikajúca nasávacia sila/výkon - Priemy-
selný motor AMETEK Lamb (USA) s turbínou 
Ø18,4 cm.
• Súčasťou jednotky je inteligentný modul 
pre bezdrôtovú obojsmernú komunikáciu FW. 
Obsluhuje až 10 rôznych komponentov FW 
a BW.
• Patentovaný inovatívny dizajn.
• Luxusný povrch – vyrobené z hodnotných 
materiálov a ušľachtilých kovov zaisťujúcich 
dlhú životnosť.
• Obrovská kapacita (42,3 l), odpadová 
nádoba z lešteného hliníka s ergonomickými 
držadlami a úchytkami pre jednoduché zaob-
chádzanie.
• Systém soft-start a soft-stop pomalého spus-
tenia a vypínania pre zdokonalenú funkčnosť 
a dlhšiu životnosť motora.
• Informácie vždy po ruke, displej priamo na 
hadici FW.

•

Super tichá, inteligentná 
a výkonná vysávačová jednotka 
poskytujúca najvyšší výkon 
a komfort pri vysávaní. 

Vysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 94 €
Určené pre štrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Ďalej k dispozícii
(iba pre bezdrôtovú technológiu):

Zosilňovač signálu pre obzvlášť 
veľké budovy

ELE-REP-EU cena 86 €
Podľa potreby zosilňuje signál do 
odľahlých častí veľkých domov. 

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-FW50-28 cena 415 €

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-FW70-28 cena 478 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-FW50-34 cena 423 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-FW70-34 cena 486 €

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-NR cena 243 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-NR cena 251 €

Prídavná súprava Basic Wireless

Zá
ru

ka
 na

 sú
pr

av
u 5

 ro
ko

v

Základná súprava Full 2-WAY Wireless

Viac o príslušenstve:
Súprava DELUXE (BW), str. 12
Súprava DELUXE (FW), str. 13
Súprava Basic Wireless, str. 19
Zosilňovač signálu Basic Wireless, str. 19

Zá
ru

ka
 5 

ro
ko

v
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Záruka 5 rokov
Nejlepší vo svojej kategórii

5 rokov záruky na všetky diely a súpravy na tejto stránke.
Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom listě.

    

Uvedené ceny sú bez DPH

Súprava COMFORT (LV) obsahuje

BOY-LV28N Vypínačová hadica 24V (8,5 m) pre PAK-LV50 (60)-28

BOY-LV34N Vypínačová hadica 24V (10,4 m) pre PAK-LV50 (60)-34

ACC-31-NUERA Podlahová nasávacia hubica 30 cm

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedacie súpravy

ACC-17-C Štrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplnky

ACC-01 Držiak hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-79-NUERA Držiak teleskopickej tyče

Súprava COMFORT  

LOW VOLTAGE (LV)

Komfortná súprava príslušenstva s vysoko odolnou hadicou a er-
gonomickým držadlom s vypínačom. Súčasťou súpravy sú všetky 
základné kvalitné nástavce vrátane držiaka na hadicu, držiaka 
teleskopickej tyče a tašky na doplnky. Táto súprava neobsahuje 
návlek na hadicu.

Súprava COMFORT LOW VOLTAGE (LV)

Systém rozvodu nízkeho napätia –
 s klasickým ovládaním 24 V 

BOY-LV28N ACC-31-NUERA

ACC-22 ACC-01 ACC-41-BL ACC-79-NUERA

BOY-LV34N ACC-56-NUERA ACC-17-C

Systém rozvodu nízkeho napätia –
 s klasickým ovládaním 24 V Súprava COMFORT (LV)

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-LV45-28 cena 157 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-LV45-34 cena 165 €



Záruka 5 rokov
Nejlepší vo svojej kategórii

5 rokov záruky na všetky diely a súpravy na tejto stránke.
Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom listě.

    

Uvedené ceny sú bez DPH

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-LV50-28 cena 196 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-LV50-34 cena 204 €

Súprava DELUXE (LV)

Súprava DELUXE (LV) obsahuje

BOY-LV28N Vypínačová hadica 24V (8,5 m) pre PAK-LV50 (60)-28

BOY-LV34N Vypínačová hadica 24V (10,4 m) pre PAK-LV50 (60)-34

ACC-CB28 Návlek na hadicu so zipsom (8,5 m) pre PAK-LV50 (60)-28

ACC-CB34 Návlek na hadicu so zipsom (10,4 m) pre PAK-LV50 (60)-34

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy 

ACC-17-E-NUERA Podlahová otočná hubica na neprístupné miesta

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedacie súpravy

ACC-17-C Štrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplnky

ACC-01 Držiak hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-79-NUERA Držiak teleskopickej tyče

Súprava DELUXE (LV) 
LOW VOLTAGE (LV)

Luxusná súprava príslušenstva s vysoko odolnou hadicou a ergono-
mickým držadlom s vypínačom. Súčasťou súpravy sú všetky potrebné 
kvalitné nástavce vrátane látkového poťahu na hadicu, ktorý bráni 
náhodnému poškodeniu interiéru.

Súprava DELUXE LOW VOLTAGE (LV)

Systém rozvodu nízkeho napätia –
 s klasickým ovládaním 24 V 

BOY-LV28N ACC-CB28

ACC-41-BL

ACC-17-E-NUERA ACC-56-NUERA ACC-17-C ACC-22 ACC-01

BOY-LV34N ACC-CB34 ACC-1005-NUERA

ACC-79-NUERA

11

Súprava COMFORT (LV)
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Záruka 5 rokov
Nejlepší vo svojej kategórii

5 rokov záruky na všetky diely a súpravy na tejto stránke.
Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom listě.

Systém dvojcestnej bezdrôtovej
technológie Full 2-WAY WirelessSúprava DELUXE (BW)Systém bezdrôtového 

rozvodu BASIC WIRELESS 

    

Súprava DELUXE (BW) obsahuje

BOY-BW28N Hadica s mikrospínačom (8,5 m) pro PAK-BW50 (60)-28

BOY-BW34N Hadica s mikrospínačom (10,4 m) pro PAK-BW50 (60)-34

ACC-CB28 Návlek na hadicu so zipsom (8,5 m) pro PAK-BW50 (60)-28

ACC-CB34 Návlek na hadicu so zipsom (10,4 m) pro PAK-BW50 (60)-34

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy 

ACC-17-E-NUERA Podlahová otočná hubica na neprístupné miesta

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedacie súpravy

ACC-17-C Štrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplnky

ACC-01 Držiak hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-79-NUERA Držiak teleskopickej tyče

ELE-RBW-EU Prijímač 868 MHz na bezdrôtové ovládanie jednotky

Súprava DELUXE 
 BASIC WIRELESS (BW)

Luxusná súprava príslušenstva s vysoko odolnou hadicou a ergo-
nomickým držadlom s mikrospínačom a bezdrôtovým ovládaním 
vrátane prijímača ELE-RBW-EU. Súčasťou súpravy sú všetky 
potrebné kvalitné nástavce vrátane látkového poťahu na hadicu, 
ktorý bráni náhodnému poškodeniu interiéru. 

Sada DELUXE BASIC WIRELESS (BW)

BOY-BW28N ACC-CB28

ACC-41-BL

ACC-17-E-NUERA ACC-56-NUERA ACC-17-C ACC-22 ACC-01

BOY-BW34N ACC-CB34 ACC-1005-NUERA

ACC-79-NUERA ELE-RBW-EU

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-EU cena 333 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34-EU cena 341 €K druhej súprave alebo vysávačovej hadici BW už nie je potrebný 

prijímač ELE-RBW-EU, podrobnosti na strane 19. Uvedené ceny sú bez DPH



Záruka 5 rokov
Nejlepší vo svojej kategórii

5 rokov záruky na všetky diely a súpravy na tejto stránke.
Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom listě.

Súprava DELUXE (FW)Systém dvojcestnej bezdrôtovej
technológie Full 2-WAY Wireless

    

Súprava DELUXE (FW) obsahuje

BOY-FW28G Hadica s displejom a reguláciou otáčok (8,5 m) pre PAK-FW50 (70)-28

BOY-FW34G Hadica s displejom a reguláciou otáčok (10,4 m) pre PAK-FW50 (70)-28

ACC-CB28 Návlek na hadicu so zipsom (8,5 m) pro PAK-FW50 (70)-28

ACC-CB34 Návlek na hadicu so zipsom (10,4 m) pro PAK-FW50 (70)-34

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy 

ACC-17-E-NUERA Podlahová otočná hubica na neprístupné miesta

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedacie súpravy

ACC-17-C Štrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplnky

ACC-01 Držiak hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-79-NUERA Držiak teleskopickej tyče

BTO-20-NUERA Kobercová rotačná turbokefa pre PAK-FW70-28 (34)

Súprava DELUXE 
Full 2-WAY Wireless (FW)

Luxusná súprava príslušenstva s vysoko odolnou hadicou a ergo-
nomickým držadlom so zabudovaným displejom, ktorý informuje 
o všetkých prevádzkových stavoch centrálnej jednotky. Umožňuje 
reguláciu výkonu, osvetlenie neprístupných miest. Komunikuje 
bezdrôtovo. Súčasťou súpravy FW70 je taktiež rotačná turbokefa 
na koberce.

Súprava DELUXE Full 2-WAY Wireless (FW)

BOY-FW28G ACC-CB28

ACC-41-BL

ACC-17-E-NUERA ACC-56-NUERA ACC-17-C ACC-22 ACC-01

BOY-FW34G ACC-CB34 ACC-1005-NUERA

ACC-79-NUERA BTO-20-NUERA

Ako druhá súprava v dome môže byť použitá PAK-BW50-28 (34)-NR, 
alebo aj samostatná hadica BOY-BW-28 (34)N. Podrobnosti na str. 15.

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-FW50-28 cena 415  €

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-FW70-28 cena  478 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-FW50-34 cena 423 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-FW70-34 cena  486 €

Uvedené ceny sú bez DPH

13
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Záruka 2 roky 

2 roky záruky na všetky diely a súpravy na tejto stránke.
Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom listě.

    

Súprava PREMIUM

Súprava PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)

Súprava PREMIUM obsahuje

BIP-30-0001 Vypínačová hadica s ergonomickou rukoväťou 24V (9,1 m)

BIP-35-0001 Vypínačová hadica s ergonomickou rukoväťou 24V (10,4 m)

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy

ACC-17-C Štrbinový nástavec (23 cm)

ACC-01 Držiak hadice

ACC-41 Teleskopická tyč chrómová

ACC-79-NUERA Držiak teleskopickej tyče

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedacie súpravy

ACC-22 Taška na doplnky

Veľmi kvalitná súprava príslušenstva s hadicou s vypínačom v ruko-
väti. Súprava obsahuje najpoužívanejšie nástavce a kvalitnú kom-
binovanú hubicu na vysávanie kobercov a hladkých podláh.

BIP-30-0001 ACC-1005-NUERA

ACC-41 ACC-56-NUERAACC-79-NUERA ACC-22

BIP-35-0001 ACC-17-C ACC-01

Súprava PREMIUM (LV)Systém rozvodu nízkeho napätia –
 s klasickým ovládaním 24 V 

Uvedené ceny sú bez DPH

Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m
NEW-PAK-LV9 cena 141 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
NEW-PAK-LV10 cena 153 €

LOW VOLTAGE (LV)
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Doplnkové súpravy a hadiceSady a hadice BW, FW na použitie ako 
druhá súprava do rodinného domu

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m
PAK-BW50-28-NR cena 243 €

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m 
PAK-BW50-34-NR cena 251 €

Prídavná súprava Basic Wireless

Doplnková súprava obsahuje

BOY-BW28N Hadica s mikrospínačom (8,5 m) pro PAK-BW50 (60)-28

BOY-BW34N Hadica s mikrospínačom (10,4 m) pro PAK-BW50 (60)-34

ACC-CB28 Návlek na hadicu so zipsom (8,5 m) pro PAK-BW50 (60)-28

ACC-CB34 Návlek na hadicu so zipsom (10,4 m) pro PAK-BW50 (60)-34

ACC-1005-NUERA Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy  

ACC-17-E-NUERA Podlahová otočná hubica na neprístupné miesta

ACC-56-NUERA Kombinovaný nástavec na prach a sedacie súpravy

ACC-17-C Štrbinový nástavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplnky

ACC-01 Držiak hadice

ACC-41-BL Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-79-NUERA Držiak teleskopickej tyče

Doplňkové sady BW a FW

Vo viacposchodových domoch bývajú často požadované ďalšie prí-
davné súpravy príslušenstva vrátane hadíc. V takom prípade už sú-
prava nemusí byť vybavená prijímačom ELE-RBW-EU, čo podstatne 
zníži cenu takejto súpravy. Je možné si zvoliť iba hadicu BW alebo 
FW a doplniť ju o akékoľvek hubice a nástavce.

90 €20 €

Záruka 5 rokov
5 rokov záruky na všetky diely a súpravy na tejto strane 
okrem vypínačovej hadice BIP-30 (35)-0001, kde je záru-
ka 2 roky. 

Uvedené ceny sú bez DPH

Uvedené ceny sú bez DPH

    Vysávačové hadice

BOY-BW28N (8,5 m)

ACC-CB28 (8,5 m)

BOY-BW34N (10,4 m)

ACC-CB34 (10,4 m)

149 € 156 €

120 €

BOY-LV28N (8,5 m) BOY-LV34N (10,4 m) BOY-FW28G (8,5 m)

BOY-FW34G (10,4 m) BIP-30-0001 (9,1 m) BIP-35-0001 (10,4 m)

125 €

35 €

117 €

131 €

321 €

39 €329 €

BTO-082 BTO-20-NUERABTO-10

    Užitočné doplnky  - turbokefy

BTO-10 Turbokefa BLUE ZOOM
BTO-082 Miniturbo
BTO-20-NUERA Kobercová rotační turbokefa

176 €



Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste

Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii
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PríslušenstvoVysávačové hubice a doplnky 
pre centrálne vysávanie

    

Užitočné doplnky – nasávacie hubice

3 €

38 €

Uvedené ceny sú bez DPH

23 €

ACC-17-E-NUERA

ACC-56-NUERA

H1804ACC-1005-NUERA

ACC-17-C

Tlmič hluku Quiet Pro

8 €

17 €

ACC-41-BL ACC-22 ACC-01ACC-79-NUERA

4 € 14 € 4 €

11 €

ACC-1005-NUERA
Kombinovaná hubica na koberce 
a hladké podlahy  

ACC-17-E-NUERA
Podlahová otočná hubica na 
neprístupné miesta

H1804
Nasávacia hubica pre plávajúce 
podlahy

ACC-31-NUERA Podlahová nasávacia hubica 30 cm

ACC-56-NUERA
Kombinovaný nástavec na prach 
a sedacie súpravy

ACC-17-C Štrbinový nástavec (23 cm)

ACC-79-NUERA Držiak teleskopickej tyče

ACC-41-BL Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-22 Taška na doplnky

ACC-01 Držiak hadice

Tlmič hluku Quiet Pro, navrhnutý metódou StopNoise, má útlm hluku 23,5 dB (platí pre vysávače s inštalovaným motorom 
DOMEL s výkonom 590 AirWatt; pre iné modely môže byť odchýlka útlmu ±5 dB). „StopNoise“ je názov pre metódu, pri ktorej 
je útlm hluku tlmiča optimalizovaný s ohľadom na dosiahnutie maximálneho útlmu hluku pri najmenších stavebných rozmeroch 
a nízkej tlakovej strate. Vysoký útlm hluku tlmiča Quiet Pro je dosahovaný kombináciou absorpčného princípu a spätnej reflexie 
hluku.
V prípade bežnej inštalácie, kedy je výdych z vysávača vyústený na fasádu RD, je hygienický limit pre denný čas vo vonkajšom 
chránenom priestore podľa NV148/2006 Zb. pre hluk šírený z výdychu vysávača splnený už vo vzdialenosti 2 m od ústia pre 
30-minútovú prevádzku vysávača.

Jedine tlmič hluku Quiet Pro znižuje hladinu hluku šírenú z výdychového potrubia vysávača pod
hygienický limit v dennom čase. Výrobok Quiet Pro je exkluzívne dodávaný iba pre vysávače HUSKY
a DUOVAC.

Centrálne vysávače DUOVAC vybavené novým tlmičom Quiet Pro, navrhnuté metódou StopNoise, spĺňajú*) 
Nariadenie vlády Českej republiky NV 148/2006 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku, 
v znení neskorších predpisov. NV je platné pre všetky typy centrálnych vysávačov a ďalšie zariadenia šíriace 
hluk a dodávané na trh v ČR.

29 €

*) V prípade plnenia NV148/2006 Zb. ide o hluk šírený z tlmeného výdychu vysávača do vonkajšieho priestoru. NV je plnené v dennom čase, za predpokladu nižšie uvedených 
podmienok. V prípade zložitejších inštalácií nás kontaktujte, poradíme Vám.

Znížená cena
  78,- €

Uvedené ceny sú bez DPH

ACC-31-NUERA

Chytré doplnky, 
bez ktorých sa nezaobídete   

117- €

Záruka 5 rokov
Nejlepší vo svojej kategórii

5 rokov záruky na všetky diely 
a súpravy na tejto stránke.
Viac informácií o záruke 
u predajcu alebo v záručnom 
listě.



172 roky záruky na všetky diely a súpravy na tejto stránke. Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

Chytré doplnky, 
bez ktorých sa nezaobídete   Štrbinové zásuvky

VAC PAN

ACC-16-1

NEW-022

NEW-010

VAC PAN I

NEW-021

ACC-16-N

TUY-224

ACC-16-3

TUY-220

NEW-020

VAC PAN I
Lopatka na smeti slúži na odsávanie prachu, omrviniek a iných nečistôt do systému cen-
trálneho vysávača DUOVAC. Montuje sa k podlahe do soklov kuchynských liniek, do soklov 
šatňových skríň v zádverí a pod. V zádverí a v priestore kuchyne dochádza k častejšiemu 
znečisteniu podlahy prinesením špiny z vonku alebo napadaním omrviniek na zem 
z kuchynskej linky pri varení. Lopatka VAC PAN I sa spúšťa nohou a nečistoty je potrebné 
k nej namiesť zmetákom. VAC PAN I neodporúčame inštalovať do stien a sadrokartónových 
priečok. V takom prípade už nie je možná demontáž bez jej deštrukcie!
VAC PAN II
Kombinovaná zásuvka, ktorá je určená na montáž na stenu a umožňuje vysávanie nečistôt 
zo zeme aj pomocou hadice centrálneho vysávača dĺžky 8,5 m, 10,4 m. Zapína sa posu-
nutím viečka zásuvky smerom dole. Tým sa zopne agregát centrálneho vysávača DUOVAC 
a zásuvka funguje ako lopatka na smeti. Pre využitie VAC PANU II ako vysávačovej zá-
suvky stačí len odklopiť viečko a zasunúť hadicu. Najväčšou prednosťou kombinovanej 
zásuvky je možnosť dodatočnej inštalácie na miesto klasickej vysávačovej zásuvky bez 
akýchkoľvek zásahov do omietky a muriva.

NEW-010 Celoantikorová zásuvka Magic Sweep

ACC-16-1 Plastová zásuvka biela

ACC-16-3 Plastová zásuvka biela – slonová kosť

ACC-16-N Plastová zásuvka čierna

NEW-020  Prepájacia súprava CONNECTION KIT (dl. 0,5 m)

NEW-021 Prepájacia súprava CONNECTION KIT (dl. 0,75 m) 

NEW-022 Prepájacia súprava CONNECTION KIT (dl. 1 m)

TUY-220 Kombinovaná zásuvka krátka

TUY-224 Kombinovaná zásuvka krátka

78 €

15 € 65 €

39 € 39 € 39 €

19 € 65 €

12 €
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DRAWER VAC

NEREZOVÁ KLAPKA VÝFUKU 
VZDUCHU

VC-86

NEW-041NEW-040

DRAWER VAC – praktický pomocník pri upratovaní v kuchyni. V kombi-
nácii s centrálnym vysávačom DUOVAC vám nespadne na zem už ani 
smietka! Jednoducho otvoríte skrinku, vytiahnete DRAWER VAC a rukou 
nametiete omrvinky na lopatku, ktoré v okamihu zmiznú v centrálnej 
vysávačovej jednotke.

Výfuková klapka z antikorovej ocele je zložená z dvoch častí, vnútornej s klapkou a kry-
cieho rámčeka. Tým sú úplne zakryté skrutky. Klapka je navyše vo vyhotovení NEW-040 
na rúrku 50,8 mm a NEW-041 na rúrku 63 mm. Vzhľadom na profesionálne spracovanie, 
vrátane vyriešeného odvodu dažďovej vody, je tento výrobok úplne ojedinelý na trhu.

109 €

39 €39 €

VAC PAN II

Záruka 5 rokov
Nejlepší vo svojej kategórii



Doživotná záruka na všetky súčasti 
vysávačovej jednotky a 5 rokov na 
servis
 
5 rokov záruky na příslušenstvo
(súčasti a prácu)
 
Jednoduché a bez ťažkostí    

Viac informácií o záruke u predajcu 
alebo v záručnom liste

Doživotná záruka
Nejlepší vo svojej kategórii
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Dvojcestná 
bezdrôtová technológia Full 2-WAY Wireless (FW)

ACC-VP-02

FW

BW

ŠZ

CVJ

EXT
modul

• Pri objednaní centrálnej vysávačovej jednotky (CVJ) s bezdrôtovým pripojením FW vrátane sú-
pravy PAK-FW50-28 (34) alebo súpravy PAK-FW70-28 (34) je súčasťou aj kompletné ovládanie 
a externý modul pre bezdrôtovú obojsmernú komunikáciu s informáciami zobrazovanými na 
displeji v rukoväti hadice.

• Štrbinová zásuvka (ŠZ) musí byť pripojená pomocou ACC-VP-02.
• Nie je možné pripojiť akékoľvek LV príslušenstvo!
• Externý modul môže prijímať až 10 rôznych komponentov Wireless technológie vrátane
      BW hadíc a príslušenstva.
• Vedľa seba môže byť takmer neobmedzené množstvo vysávačových jednotiek a BW aj FW
      systémy sa nebudú vzájomne ovplyvňovať.
• Je možné vzájomne kombinovať hadice a súpravy príslušenstva BW a FW.

Obojsmerné bezdrôtové pripojenie 
Full 2-WAY Wireless (FW)

ELE-REP-EU

Patentovaná obojsmerná komunikácia medzi vysávačovou jednot-
kou a hadicou centrálneho vysávača predstavuje revolučnú inováciu 
v odvetví centrálnych vysávačov. Používateľ, ktorý chce mať dôležité 
informácie o priebehu vysávania k dispozícii, ich vidí priamo na dis-
pleji rukoväti hadice, s ktorou vysáva. Má teda prehľad o všetkých 
stavoch vysávačovej jednotky bez toho, aby musel chodiť k vzdia-
lenému vysávaču!

Bezdrôtová technológia

Vysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

ACC-VP-02 cena 94 €
Určené pre štrbinové zásuvky Vac Pan 
a Magic Sweep.

Prijímač bezdrôtového ovláda-
nia BASIC WIRELESS

ELE-RBW-EU cena 90 €
Prijímač signálu na spúšťanie BW 
vysávačovej jednotky.

Zosilňovač signálu pre obzvlášť 
veľké budovy

ELE-REP-EU cena 86 €
Podľa potreby zosilňuje signál do 
odľahlých častí veľkých domov.

Zá
ru

ka
 5 

ro
ko

v

Uvedené ceny sú bez DPH

DUOVAC air 50 možnosť 
kombinácie FW a BW
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Pripojenie s rozvodom nízkeho napätia (LV) 
a bezdrôtová technológia (BW)

LOW VOLTAGE (LV)
BASIC WIRELESS (BW)

    

Hadica s vypínačom BOY-LV28 (34) N
• Základné jednoduché zapojenie rozvodu nízkeho napätia 24V.
• Zasunutím hadice do hadicovej zásuvky (HZ) sa prepojí 24V 

okruh a CVJ sa zopne.
• Systém LV je možné kedykoľvek premeniť na BW pomocou súpra-

vy PAK-BW50-28 (34) EU. Možné použiť v prípade poškodenia 
rozvodu LV.

• Štrbinová zásuvka (ŠZ) je pripojená paralelne k všetkým HZ.

HZ

HZ

HZ ŠZ

ŠZ

ACC-VP-02 ELE-RBW-EU

LV

CVJ

CVJ

Nová bezdrôtová technológie
BASIC WIRELESS – bezdrôtové ovládanie (BW)

Hadica s vypínačom bez displeja BOY-BW28 (34) N
• Pri objednávke BW príslušenstva PAK-BW50-28(34)EU je súčasťou súpravy 

BW prijímač ELE-RBW-EU.
• Ak potrebujete pripojiť štrbinovú zásuvku (ŠZ) bez použitia vodiča, potrebu-

jete vysielač ACC-VP-02. Možné kombinovať s pripojením LV. Napr.: štrbino-
vá zásuvka, zásuvka v garáži a pod.

• Ako druhé príslušenstvo (BW) do domu si môžete objednať iba hadicu BOY-LV28 (34)N s teleskopic-
kou tyčou ACC-41-BL a akýmkoľvek nástavcom.

• Prijímač ELE-RBW-EU zvládne až 10 rôznych komponentov BW.
• Systém pracuje na frekvencii 868 MHz a funguje bezchybne pre malé, stredné aj veľké domy. Pre 

extra veľké inštalácie je možné pre zvýšenie dosahu BW použiť zosilňovač signálu ELE-REP-EU.

DUOVAC air 10 možnosť 
kombinácie LV a BW

DUOVAC air 10 možnosť 
kombinácie LV a BW

Tradičné pripojenie s rozvodom nízkeho 
napätia LV LOW VOLTAGE 24 V



Nejdokonalejší systém 
na trhu centrálních vysavačů

NEWAG spol. s r. o.
výhradný dovozca výrobkov DUOVAC
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky - Hodkovice, Praha Západ
Česká republika
tel.: +421 944 458 776
e-mail: info@newag.cz

Špecialista na centrálne vysávače Dodávku a inštaláciu vo vašom regióne zaisťuje:

www.centralne-vysavace-duovac.sk

Centrálne vysávače


