
KATALÓG 2015

Centrálne vysávače
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Najzdravší vysávač pre Váš čistý domov
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Centrálne vysávače DUOVAC majú 
mnoho výhod oproti klasickým 
prenosným či robotickým vysávačom. 
Vychádzajú všetky z jednoduchého 
princípu, ktorého dôsledkom je čistý 
domov zbavený prachu a alergénov.

Na prvom mieste je čistý domov
Princíp vyfukovania povysávaného a prefiltrovaného vzduchu 
mimo bytu či domu nám taký domov zaručí. Centrálne vysávače 
ani nevíria prach, to je skrátka fakt, ktorý sa nedá spochybniť. 
Všetok vzduch s prachom, nečistotami, roztočmi a alergénmi je 
vysávaný hubicou a veľkým ťahom silného motora nasávaný 
cez hadicu a potrubie až do vysávačovej jednotky, kde po pre-
filtrovaní opúšťa vysávaný objekt. Vysávačová jednotka, alebo 
samotný centrálny vysávač, je najčastejšie umiestnená v pivnici, 
garáži, komore, pod schodmi alebo v inom nebytovom priestore, 
takže ju pri vysávaní ani nepočujeme. Tým sa centrálne vysávače 
stávajú najzdravšími vysávačmi pre váš domov.

Na plný výkon!
Keď máte požadovaný výkon vo vysávačovej hubici, nemusíte 
prechádzať koberec niekoľkokrát, aby ste úspešne povysávali 
všetky nečistoty a prach. Výkonné centrálne vysávače vám 
ušetria prácu a čas, ktorý môžete venovať príjemnejším ve-
ciam než vysávaniu. Ušetríte logicky i elektrickú energiu, 
pretože vysávač nebude musieť bežať tak dlho.

Jednoduchá obsluha
Upratovanie s centrálnym vysávačom je jednoduché. Pretože 
ľahká vysávačová hadica meria 9 – 10 m, stačí tak väčšinou 
len jedna zásuvka na celé poschodie domu. Tá býva obvykle 
umiestnená na chodbe. Preto používateľ z jedného mi-
esta postupne povysáva všetky miestnosti na poschodí, a to 
i vrátane schodišťa, ktorého upratovanie je s prenosným 
vysávačom veľmi problematické a s robotickým vysávačom 
takmer nemožné.

Záruka 25 rokov
Na centrálne vysávače DUOVAC je unikátna záruka 25 rokov. 
To je absolútna výnimka v tejto konzumnej dobe, keď väčšina 
výrobkov určených na vybavenie domácnosti je zaradená 
v kategórii „spotrebný tovar a elektronika“ s obmedzenou 
životnosťou. Vysávače DUOVAC navyše na svoj chod nepot-
rebujú výmenné filtre a vrecúška. Je na voľbe používateľa, či 
ich bude chcieť vo vysávači mať, alebo nie. Stály a patentovaný 
samočistiaci filter Silpure s obsahom striebra zabraňuje 
nárastu a množeniu baktérií a na jeho dôkladné vyčistenie ho 
stačí len vyprať v automatickej práčke.

Centrálne vysávače sú dokonalými
pomocníkmi pre 21. storočie, dobu,
keď každý preferuje zdravý a čistý
domov.

3 dôvody, prečo DUOVAC

Jednoduchá obsluha
Pri vysávaní s centrálnym vysávačom manipulujete iba s ľahkou, pružnou hadicou
a neprenášate celý vysávač. Oceníte i ticho pri vysávaní.

Vysoký výkon a životnosť
Vďaka vysokému výkonu priemyselného motora povysávate všetky nečistoty rýchlo, 
účinne a zbavíte sa vo vašej domácnosti prachu a alergénov. Navyše, iba pri centrál-
nych vysávačoch DUOVAC získate unikátnu záruku 25 rokov!

Pozn.: Centrálne vysávače DUOVAC nespadajú do nového nariadenia EÚ, čo sa týka 
obmedzenia a zníženia výkonu vysávačov.

Všetko pre vaše zdravie
Centrálny vysávač odvádza všetok nasatý vzduch vrátane nečistôt, alergénov 
a roztočov potrubným rozvodom mimo obytných priestorov. Po prefiltrovaní sa ten-
to vzduch, na rozdiel od bytových či robotických vysávačov, už nevracia späť do obyt-
ných priestorov, ale mimo objektu. Tým je zaistená 100 % filtrácia. Nedochádza 
ani k víreniu dosiaľ nepovysávaného prachu, ako je to pri mobilných vysávačoch, čo 
uľahčuje život nielen alergikom.
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Doživotná záruka 

na centrálny vysávač

Postaráma se o Vás

Newag spol s r.o.

Ing. Tomáš Vojtěch
tel.: +421 944 458 776
e-mail: tomas.vojtech@newag.cz

Spoločnosť Newag, spol. s r. o., ako výhradný 
dodávateľ centrálnych vysávačov DUOVAC pre 
Českú republiku a Slovenskú republiku, kladie 
veľký dôraz na kvalitu vyhotovenia celého sys-
tému, zázemie a dokonalý zákaznícky servis. 
S dobrým zázemím je spojená nielen možnosť 
vypracovania optimálnej cenovej kalkulácie podľa požiadaviek zákazníka tak, aby 
bol systém navrhnutý čo najefektívnejšie a pre používateľa čo najkomfortnejšie, ale 
tiež aby mal každý zákazník stabilné zázemie vo všetkých fázach prevádzky a po celý 
čas používania centrálneho vysávača. Technický návrh a cenovú kalkuláciu vypracujú 
všetkým záujemcom vyškolení obchodní partneri vo všetkých regiónoch. Snažíme sa byť 
všetkým zákazníkom DUOVAC nablízku.

www.duo-vac.sk
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Doživotná záruka

DUOVAC – kvalita, ktorá vydrží!

Centrálne vysávače DUOVAC sú v našich domácnostiach 
známe už viac ako 15 rokov, a to hlavne pre svoju veľkú 
spoľahlivosť a kvalitnú konštrukciu. Celokovové vyhotovenie 
a výkonný priemyselný motor umožňujú výrobcovi poskytn-
úť svojím zákazníkom celkom neobvyklú doživotnú záruku. 
Životnosť vysávača je stanovená na dlhých 25 rokov, pričom 
prvých 5 rokov nemusí zákazník platiť ani náklady spoje-
né s prípadnou výmenou chybného dielu vrátane dopravy. 
Zostávajúcich 20 rokov platí záruka na všetky diely okrem 
filtrov a náhradných uhlíkov pre motor. Dopravu do ČR a SR 
zaisťuje výhradný dovozca na svoje náklady a zákazník platí 
len štandardnú dopravu v rámci ČR a SR.

Výnimočné výrobky umožňujú poskytovať výnimočnú 
záruku.

Doživotná záruka je poskytovaná iba na vysávače osa-
dené tzv. bypass motormi. Pri vysávači DUOVAC Senza 
s motorom chladeným nasávaným vzduchom poskytujeme 
záruku 5 rokov, avšak vrátane práce a dopravy spojenej 
s prípadnou výmenou chybného dielu. Vždy sa pýtajte pri 
nákupe vysávača na záručné podmienky a presvedčte sa, 
že sme naozaj výnimoční.

Váš DUOVAC tím

Motory DUOVAC
Motor je srdcom centrálneho vysávača a tým i najdôležitejšou súčasťou celého systému. Veľmi dôležité je vedieť, akým typom motora je vysávač vy-
bavený. A to nielen z hľadiska výkonu a prevádzkových parametrov, ale najmä z hľadiska konštrukcie a chladenia. Motory sa rozdeľujú na chladené 
prietokom (Through flow) a chladené nezávisle (Bypass). Prietokom chladené motory majú prednosť v lepších parametroch nasávacieho výkonu 
alebo v  spotrebe elektrickej energie. Pracujú však pri výrazne vyšších otáčkach ako Bypass nezávisle chladené motory, a preto majú kratšiu životnosť. 
V ponuke DUOVAC sú tak modely s prietokom chladenými motormi, ako aj modely s nezávisle chladenými motormi. Prietokové motory Through flow 
ponúkajú komfort nadštandardnej päťročnej záruky, motory s nezávislým chladením Bypass ponúkajú dokonca záruku doživotnú.

„Through flow – štandardná záťaž“
Motor chladený vysávaným vzduchom je určený iba na suché nasávanie. Prakticky všetky domáce 
prenosné vysávače (asi 99 %) majú tento typ motora. Jeho prednosťou je vyššia účinnosť, medzi 
 40-45 % a nižšia cena. Nevýhodou týchto motorov je, že keď dôjde k zníženiu prietoku vzduchu, 
zapchaniu hubi  prisatiu k nejakému povrchu a pod., tak motor nie je chladený a dochádza k jeho 

prehrievaniu. To býva ošetrené tepelnou alebo elektronickou poistkou, ktorá prístroj včas vypne.
Vždy sa pýtajte pri výbere vášho nového centrálneho vysávača, aký typ motora je vo výrobku osadený. Centrálne jednotky DUOVAC s Through flow 
motormi odporúčame iba pre menšie a stredné rodinné domy s kratšími potrubnými rozvodmi a upratovaním v rozsahu do 5 hod. týždenne. Na vysá-
vacie jednotky je poskytovaná záruka 5 rokov.

„Bypass – vysoká záťaž“
Také označenie nesú všetky naše centrálne jednotky, ktoré sú osadené priemyselnými Bypass mo-
tormi (motormi s obtokovým a nezávislým chladením). Bývalo dobrým zvykom, že väčšina centrálnych 
vysávačov v minulosti bola osadená takými motormi. Vďaka tomu si vyslúžili centrálne vysávače kredit 
bezporuchových výkonných strojov, ktoré po nainštalovaní slúžia bezchybne dlhé roky. 

Môžu bežať prakticky bez prestania a pri znížení prietoku vzduchu nemôže dôjsť k ich poškodeniu, pretože sú stále chladené vzduchom z miestnosti, 
kde je vysávač umiestnený. Nevýhodou je nižšia účinnosť motora, medzi 35 – 40 %. Centrálne vysávače s Bypass motormi nie sú obmedzené veľkosťou 
domu a ani počtom prevádzkových hodín denne alebo týždenne. Výber vhodnej jednotky je daný iba jej výkonom. Na vysávacie jednotky je posky-
tovaná záruka 25 rokov.
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Motory a filtrácie

Novinkou pre centrálne vysávače DUOVAC je revolučné zlepšenie, ktoré sa týka filtračného systému. Všetky 
jednotky vyrobené od novembra 2012 sú vylepšené o permanentný filter s ochranou, ktorá bráni rastu 
baktérií. Permanentný filter obsahuje patentovanú prírodnú látku Silpure, ktorá zabraňuje rastu baktérií 
na textile. V čase, keď sa vysávač nepoužíva, sa baktérie množia a upchávajú filter. Silpure je nová generácia 
antibakteriálnej úpravy, ktorá využíva prirodzené antibakteriálne sily striebra na zastavenie rastu baktérií, 
zabraňuje upchávaniu filtra a šíreniu baktérií spôsobujúcich zápach.

Silpure vyrába spoločnosť Thomson Research Associates (TRA), ktorá bola založená pred 50 rokmi v kanads-
kom Toronte. Riešenia TRA sú uvádzané na trh po celom svete, v roku 2005 bola technológia Silpure za-
vedená a nadšene prijatá medzi výrobcami spodnej bielizne, športového oblečenia, posteľnej bielizne ale 
i zdravotníckeho vybavenia. Nové partnerstvo medzi firmami Duovac a TRA prináša to najekologickejšie 
riešenie v boji proti baktériám a choroboplodným zárodkom. Filtre Silpure je možné navyše vyprať v auto-
matickej práčke, testy preukázali rovnakú funkciu filtra i po 50 pracích cykloch. Bakteriálny filter spĺňa test 
podľa normy ISO 20743.

Nový antibakteriálny filter SILPURE 

Bakteriálny filter spĺňa test podľa normy ISO 20743

Na obrázku vľavo je filter s obsahom látky Silpure, 

vpravo je filter bez látky Silpure.

Centrálne vysávače DUOVAC sú dodávané v celokovovom vyhotovení, čo má významný vplyv na optimálne chladenie motora, vyššiu odolnosť a v neposled-
nom rade na zamedzenie pôsobenia statickej elektriny tak v priestore motora, ako aj v priestore odpadovej nádoby.

Nasávací kôš
Tvar a veľkosť nasávacieho koša zaisťuje skvelý prietok 
vzduchu a ľahkú demontáž filtra.

Ľahká montáž a demontáž filtra
Filter drží v žliabku na nasávacom koši a jeho demontáž 
je veľmi jednoduchá. Zvládne to každý a pretože je filter 
možné prať v automatickej práčke, je možné mu vždy 
vrátiť parametre, ktoré mal, keď bol nový!

Veľká nádoba
Až 42,3 l môže byť objem odpadovej nádoby cen-
trálneho vysávača DUOVAC. To zjednodušuje údržbu 
a znižuje počet ciest s odpadom.

Filter SILPURE
Filter má najlepšie parametre na trhu s centrálnymi 
vysávačmi. Účinnosť 97,5 % pri veľkosti častíc 0,1 μm. 
Pri filtrácii sú všetky nečistoty tlačené k obvodu nádoby 
a vzduch v okolí filtra zostáva najčistejší. Tento spôsob 
filtrácie zaisťuje stály prietok vzduchu a tým i komfortný 
výkon pre obsluhu.

Vstup nasávaného vzduchu
Vysaté nečistoty sú do odpadovej nádoby privedené pod 
optimálnym uhlom, ktorý zaisťuje samočistiaci efekt 
s cyklónovou separáciou

Motor s dvoj- alebo trojstupňovou turbínou a ne-
závislým chladením (Bypass) priemyselnej kvality v ce-
lokovovom vyhotovení.

Modelovo bol použitý vysávací agregát Air 50.
Rovnaký systém filtrácie majú všetky vysávače DUOVAC.

Konštrukcia centrálnych vysávačov DUOVAC

Celokovové vyhotovenie
Všetky nasávacie agregáty DUOVAC sú v celokovovom 
vyhotovení priemyselnej kvality.

Možnosť vkladania papierových vrecúšok
Je možné ich vkladať iba do vysávačov s filtráciou II. 
generácie, kde sú vďaka veľkej nádobe a stredovému 
filtru vytvorené ideálne podmienky na kvalitnú 
separáciu nečistôt. Vrecúška zaisťujú bezkontaktnú 
manipuláciu s prachom!
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DUOVAC Sensa

  K vybranému 
modelu si môžete 
vybrať súpravy 
príslušenstva:
Viac informácií na strane 11–12

Záruka sa vzťahuje na materiál, prácu a dopravu. Záruka sa 
vzťahuje na motor, ovládaciu dosku, telo vysávača.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

Výnimočná záruka 
5 rokov
na agregát i príslušenstvo

DUOVAC  Sensa SEN-260I-EU-D

Napätie (V) 240

Bypass chladenie motora NIE

Výrobca motora AMETEK Lamb

Počet turbín/priemer (cm) 2 / Ø 14,6

Príkon max. (W) 1690

Nasávací podtlak (mm/H2O/kPa) 3472/34

Prietok vzduchu (l/s) 59,5

Nasávací výkon (W) 580

Filtrácia Samočistiaca cyklónová

Filtračné papierové vrecúška Voliteľné

Veľkosť nádoby (l) 25,7

Soft start + Soft stop ÁNO

Tabuľka parametrov
Výhody Sensa

Podlahová plocha
do 350 m2

Počet zásuviek
3–6 ks

Max. celková dĺžka potrubia
45 m

Štrbinová zásuvka
Áno – je možná

Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná

Hadica v stene
Nie – nie je možná

• Pre byty a malé rodinné domy do 
350 m2 podlahovej plochy.

• Celokovové vyhotovenie – zabraňuje 
tvorbe statickej elektriny.

• Kónická nádoba (25,7 l) z brúseného 
hliníka – podporuje cyklónový efekt 
a samočistiacu funkciu filtra.

• Spoľahlivý, prietokom chladený mo-
tor – má špičkové parametre, ideálne 
využitie je v bytoch a rodinných domoch.

• Samočistiaci filter – uľahčuje údržbu 
a je možné ho vyprať v práčke.

• Agregát ponúka i možnosť využitia 
papierových vrecúšok, kde sa zachytia 
všetky vysaté nečistoty.

• Sensa má využitie v bytoch i rodinných 
domoch.

• Jeho výhodou je veľký nasávací výkon, 
minimálna hlučnosť a veľký objem ná-
doby.

• Throgh flow motor Ametek Lamb (USA) 
s dvojstupňovou turbínou – spoľahlivý, 
pracujúci pri nízkych otáčkach.

• Soft start a Soft stop šetrí motor.
• Vynikajúci pomer výkon/cena.

Výkonný a veľmi tichý 
nasávací agregát pre byty
a menšie rodinné domy

DUOVAC Sensa
SEN-260I-EU-D
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DUOVAC Symphonia 150 I

  K vybranému 
modelu si môžete 
vybrať súpravy 
príslušenstva:
Viac informácií na strane 11–12

Doživotná záruka 
25 rokov
celkom unikátna v odbore

Doživotná záruka na všetky súčasti vysávačovej jednotky  
a 5 rokov na servis. Výnimočná záruka 5 rokov na príslušenstvo.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

DUOVAC Symphonia SYM-150I-EU-D

Napätie (V) 240

Bypass chladenie motora ÁNO

Výrobca motora AMETEK Lamb

Počet turbín/priemer (cm) 2 / Ø 14,6

Príkon max. (W) 1690

Nasávací podtlak (mm/H2O/kPa) 3244/31,81

Prietok vzduchu (l/s) 53,8

Nasávací výkon (W) 523

Filtrácia Samočistiaca cyklónová

Filtračné papierové vrecúška Voliteľné

Veľkosť nádoby (l) 34

Soft start/Soft stop/IPMS ÁNO

Tabuľka parametrov
Výhody Symphonia

Podlahová plocha
do 380 m2

Počet zásuviek
7–8 ks

Max. celková dĺžka potrubia 
60 m

Štrbinová zásuvka
Áno – je možná

Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná

Hadica v stene
Áno – je možná

Centrálny vysávač DUOVAC 
Symphonia 150 I
- najžiadanejší model tejto 
značky

• Pre malé a stredné rodinné domy 
a byty do 380 m2 podlahovej plochy.

• Celokovové vyhotovenie   zabraňuje 
tvorbe statickej elektriny.

• Kónická nádoba (34 l) z brúseného 
hliníka   podporuje cyklónový efekt 
a samočistiacu funkciu filtra.

• Priemyselný motor s Bypass chladením
- vydrží záťaž v podobe dlhej hadice 

a rúrového rozvodu.
• Samočistiaci filter   uľahčuje údržbu 

a je možné ho vyprať v práčke.
• Agregát ponúka i možnosť využitia 

papierových vrecúšok, kde sa zachytia 
všetky vysaté nečistoty.

• Symphonia 150 I je najpredávanejším 
nasávacím agregátom DUOVAC.

• Oslovil už množstvo zákazníkov, ktorí 
sú spokojní predovšetkým vďaka jeho 
jedinečným parametrom, prijateľnej 
cene a mimoriadnej spoľahlivosti.

• Vhodný pre stredne veľké rodinné 
domy, čo je najpočetnejšia skupina no-
vostavieb.

DUOVAC Symphonia 150 I
SYM-150I-EU-D
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DUOVAC Symphonia 280 I DUOVAC Air 50 I
N

A
JP

R
ED

Á
V

A
N

ĚJ
ŠÍ

 M
O

D
EL

  

DUOVAC Symphonia SYM-280I-EU-D

Napätie (V) 240

Bypass chladenie motora ÁNO

Výrobca motora DOMEL

Počet turbín/priemer (cm) 3 / Ø 14,6

Príkon max. (W) 1981

Nasávací podtlak (mm/H2O/kPa) 3977/39

Prietok vzduchu (l/s) 65,5

Nasávací výkon (W) 683,3

Filtrácia Samočistiaca cyklónová

Filtračné papierové vrecúška Voliteľné

Veľkosť nádoby (l) 34

Soft start/Soft stop ÁNO

Tabuľka parametrov
Výhody Symphonia

Podlahová plocha
do 600 m2

Počet zásuviek
15 ks

Max. celková dĺžka potrubia
40–100 m

Štrbinová zásuvka
Áno – je možná

Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná

Hadica v stene
Áno – je možná

Centrálny vysávač DUOVAC 
Symphonia 280 I
- je mimoriadne výkonný 
vysávač za bezkonkurenčnú 
cenu

• Vďaka svojím parametrom ide 
o najpredávanejší model DUOVAC.

• Tento vysávač je možné použiť najmä 
vďaka prijateľnej cene v stredne veľkých 
a atypických rodinných domoch.

• Mimoriadne technické parametre 
umožňujú inštaláciu i vo väčších a veľkých 
rodinných domoch.

• Najlepší pomer kvalita/cena/výkon!

• Pre stredné a naozaj veľké rodinné 
domy do 600 m2 podlahovej plochy.

• Celokovové vyhotovenie   zabraňuje 
tvorbe statickej elektriny.

• Kónická nádoba (34 l) z brúseného 
hliníka   podporuje cyklónový efekt 
a samočistiacu funkciu filtra.

• Priemyselný motor s Bypass chladením
- vydrží záťaž v podobe dlhej hadice 

a potrubného rozvodu.
• Samočistiaci filter   uľahčuje údržbu a je 

možné ho vyprať v práčke.
• Agregát ponúka i možnosť využitia 

papierových vrecúšok, kde sa zachytia 
všetky vysaté nečistoty.

DUOVAC Symphonia 280 I
SYM-280I-EU-D

K vybranému 
modelu si môžete 
vybrať súpravy 
príslušenstva:
Viac informácií na strane 11–12

Doživotná záruka 
25 rokov
celkom unikátna v odbore

Doživotná záruka na všetky súčasti vysávačovej jednotky  
a 5 rokov na servis. Výnimočná záruka 5 rokov na príslušenstvo.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.
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DUOVAC Symphonia 280 I DUOVAC Air 50 I

  

DUOVAC Air 50 I
A50-170I-EU-D

Podlahová plocha
do 500 m2

Počet zásuviek
15 ks

Max. celková dĺžka potrubia 
až 80 m

Štrbinová zásuvka
Áno – je možná

Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná

Hadica v stene
Áno – je možná

DUOVAC Air 50 I A50-170I-EU-D

Napätie (V) 240

Bypass chladenie motora ÁNO

Výrobca motora Ametek Lamb

Počet turbín/priemer (cm) 2 / Ø 18,4

Príkon max. (W) 1672

Nasávací podtlak (mm/H2O/kPa) 3330/32,66

Prietok vzduchu (l/s) 56,9

Nasávací výkon (W) 601

Vstavaný tlmič výfuku ÁNO

Filtrácia Samočistiaca cyklónová

Filtračné papierové vrecúška Voliteľné

Veľkosť nádoby (l) 42,3

Soft start/Soft stop ÁNO

Tabuľka parametrov
Výhody Air 50 I

Centrálny vysávač DUOVAC 
Air 50 I – veľmi tichý vysávač, 
ktorý zvládne náročnú 
prevádzku

• Pre stredné a veľké rodinné domy, kancelárie 
a penzióny do 500 m2 podlahovej plochy.

• Celokovové vyhotovenie   zabraňuje tvorbe stat-
ickej elektriny.

• Kónická nádoba (42,3 l) z brúseného hliníka
- podporuje cyklónový efekt a samočistiacu funkciu 

filtra.
• Motor s Bypass chladením s priemerom 18,4 cm
– vďaka veľkému priemeru turbíny a nízkym 

otáčkam zvládne záťaž napr. pri vysávaní 
v penzióne alebo menšom hoteli.

• Samočistiaci filter   uľahčuje údržbu a je možné 
ho vyprať v práčke.

• Agregát ponúka i možnosť využitia papierových 
vrecúšok, kde sa zachytia všetky vysaté nečistoty.

• Air 50 zvládne upratovanie i v tých objektoch, 
kde sa vyžaduje náročnejšia prevádzka, ako 
v rodinných domoch.

• Náročnejšiu prevádzku bez problémov zvládne 
vďaka motoru s väčším priemerom turbíny, ktorý 
pracuje pri nižších otáčkach.

• Tiež objem prachového kanistra predurčuje vysávač 
na prevádzku v penziónoch a administratívnych 
budovách.

K vybranému 
modelu si môžete 
vybrať súpravy 
príslušenstva:
Viac informácií na strane 11–12

Doživotná záruka 
25 rokov
celkom unikátna v odbore

Doživotná záruka na všetky súčasti vysávačovej jednotky  
a 5 rokov na servis. Výnimočná záruka 5 rokov na príslušenstvo.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.
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DUOVAC Signature 200

Podlahová plocha
nad 500 m2

Počet zásuviek
nad 15 ks

Max. celková dĺžka potrubia
až 60–150 m

Štrbinová zásuvka
Ano – je možná

Vroom samonavíjacia hadica
Ano – je možná

Hadica v stene
Ano – je možná

DUOVAC Signature 200 SIG-200-EU-D

Napätie (V) 240

Bypass chladenie motora ÁNO

Výrobca motora Ametek Lamb

Počet turbín/priemer (cm) 2 / Ø 14,6

Príkon max. (W) 2x1541

Nasávací podtlak (mm/H2O/kPa) 3226/32

Prietok vzduchu (l/s) 84,7

Nasávací výkon (W) 1083

Vstavaný tlmič výfuku NIE

Filtrácia Samočistiaca cyklónová

Filtračné papierové vrecúška NIE

Veľkosť nádoby (l) 42,3

Soft start/Soft stop ÁNO

Tabuľka parametrov
Výhody Signature 200

Centrálny vysávač DUOVAC 
Signature 200 – veľmi tichý 
vysávač, ktorý zvládne náročnú 
prevádzku

• Pre stredné a veľké rodinné domy, 
kancelárie a penzióny nad 500 m2 pod-
lahovej plochy.

• Dva motory s nezávislým chladením 
vytvoria bezkonkurenčný nasávací 
výkon.

• Celokovové vyhotovenie   zabraňuje 
tvorbe statickej elektriny.

• Kónická nádoba (42,3 l) z brúseného 
hliníka   podporuje cyklónový efekt 
a samočistiacu funkciu filtra.

• Samočistiaci filter   uľahčuje údržbu a je 
možné ho vyprať v práčke.

• Signature 200 zvládne upratovanie 
i v tých objektoch, kde sa vyžaduje veľmi 
náročná prevádzka.

• Ide o dvojmotorový nasávací agregát 
s mimoriadnym výkonom.

• Tiež objem prachového kanistra a plocha 
filtra predurčuje vysávač na prevádzku 
v penziónoch a administratívnych bu-
dovách.

DUOVAC Signature 200
SIG-200I-EU-D

  K vybranému 
modelu si môžete 
vybrať súpravy 
príslušenstva:
Viac informácií na strane 11–12

Doživotná záruka 
25 rokov
celkom unikátna v odbore

Doživotná záruka na všetky súčasti vysávačovej jednotky  
a 5 rokov na servis. Výnimočná záruka 5 rokov na príslušenstvo.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.
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DUOVAC Signature 200 Systém rozvodu 
nízkeho napätia 24 VSúpravy príslušenstva

Záruka 5 rokov na súpravy Premium, Deluxe LV a Deluxe BW platí pre súpravy zakúpené s nasávacím agregátom. Pri nákupe samostatnej 
súpravy platí štandardná záruka 2 roky. 

Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m
PAK-LV50-30-DV

Súprava s dĺžkou hadice 10,6 m
PAK-LV50-35-DV

BIP-30-DV Vypínačová hadica 24 V (9,1 m)

BIP-35-DV Vypínačová hadica 24 V (10,6 m)

ACC-CB30 Návlek na hadicu so zipsom (8,5 m)

ACC-CB35 Návlek na hadicu so zipsom (10,4 m)

G-015 Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy

ACC-17-E Podlahová otočná hubica na neprístupné miesta

ACC-56 Kombinovaný nadstavec na prach a sedacie súpravy

ACC-17-C Štrbinový nadstavec (23  cm)

ACC-22 Taška na doplnky

ACC-01 Držiak hadice

ACC-1024 Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-79 Držiak teleskopickej tyče

Súprava DELUXE   LOW VOLTAGE (LV)

Luxusná súprava príslušenstva s vysoko odolnou hadicou 
a ergonomickým držadlom s vypínačom. Súčasťou súpravy sú 
všetky potrebné kvalitné nadstavce vrátane látkového poťahu 
na hadici, ktorý bráni náhodnému poškodeniu interiéru

Súprava PREMIUM  LOW VOLTAGE (LV)

BIP-30-PBL Vypínačová hadica s pištoľovou rukoväťou 24 V (9,1 m) 

BIP-35-PBL Vypínačová hadica s pištoľovou rukoväťou 24 V (10,6 m) 

ACC-1007 Klasická nasávacia hubica s výsuvnými kefkami

ACC-17-C Štrbinový nadstavec (23  cm)

ACC-01 Držiak hadice

ACC-1024 Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-79 Držiak teleskopickej tyče

ACC-56 Kombinovaný nadstavec na prach a sedacie súpravy

ACC-22 Taška na doplnky

Veľmi kvalitná súprava príslušenstva s hadicou s vypínačom v ru-
koväti. Súprava obsahuje najpoužívanejšie nadstavce a kvalitnú 
kombinovanú hubicu na vysávanie kobercov a hladkých podláh.

Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m
PAK-NEW-PRE-30PBL

Súprava s dĺžkou hadice 10,6 m
PAK-NEW-PRE-35PBL
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ELE-RBW-EU

Prijímač signálu na spúšťanie BW 
vysávačovej jednotky.

ACC-VP-02

Určené pre štrbinové zásuvky Vac 
Pan, Magic Sweep a Vroom

ELE-REP-EU

Podľa potreby zosilňuje signál 
do odľahlých častí veľkých domov

Bezdrôtová technológiaVysielač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

Prijímač bezdrôtového 
ovládania BASIC WIRELESS

Zosilňovač signálu
pre obzvlášť veľké budovy

5 ROKOV
ZÁRUKA 5 ROKOV

ZÁRUKA5 ROKOV
ZÁRUKA

Systém 
bezdrôtového 
rozvodu

Súpravy príslušenstva

Bezdrátové ovládání na frekvenci 868 MHz

Hadice s ovládáním Basic Wireless

BOY-BW28N Hadica s mikrospínačom (8,5 m)

BOY-BW34N Hadica s mikrospínačom (10,4 m)

ACC-CB28 Návlek na hadicu so zipsom (8,5 m)

ACC-CB34 Návlek na hadicu so zipsom (10,4 m)

ACC-1005 Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy

ACC-17-E Podlahová otočná hubica na neprístupné miesta

ACC-56 Kombinovaný nadstavec na prach a sedacie súpravy

ACC-17-C Štrbinový nadstavec (23 cm)

ACC-22 Taška na doplnky

ACC-01 Držiak hadice

ACC-1024 Teleskopická tyč chrómová s poistkou

ACC-79 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 potreb-
né kvalitné nadstavce vrátane látkového poťahu na hadici, ktorý 
bráni náhodnému poškodeniu interiéru.

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

Súprava s dĺžkou hadice 10,4 m
PAK-BW50-34EU

Súprava s dĺžkou hadice 8,5 m

PAK-BW50-28NR

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

Prídavná súprava Basic Wireless

Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–12 m)

A705 B

Kompletná súprava so všetkými potrebnými nad-
stavcami vrátane elastickej hadice, ktorá má 
schopnosť sa natiahnuť zo skladnej dĺžky 2,5 m až 
na 12 m.

Garážová súprava s elastickou hadicou

Obsah súpravy:
- elastická hadica 2,5   12 m
- teleskopická alumíniová tyč
- kombinovaná podlahová hubica (šírka 26 cm)
- hubica na čalúnenie
- kefa guľatá štetinový na prach
- štrbinový nadstavec
- taška na doplnky
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Hadica v stene
Posúva možnosti 

centrálnych vysávačov
ešte ďalej

Súprava príslušenstva pre systém „HADICA V STENE“
Sada „Hadice ve zdi“ obsahuje

Veľmi kvalitná súprava 
príslušenstva, ktorá ob-
sahuje najpoužívanejšie 
nadstavce a kvalitnú 
kombinovanú hubicu 
na vysávanie kobercov 
a hladkých podláh.

    

        

INŠTALAČNÉ KOMPONENTY „HADICA V STENE“

OSTATNÉ KOMPONENTY „HADICA V STENE“

Montážna škatuľa na 
inštaláciu do tehlového muriva

HS4000W (biela)       
HS4000A  (béžová)  

Zásuvka biela alebo béžová 
pre „Hadicu v stene“

NEW-HVZ-001     HS3000R              HS202140        

HS302120 (9,1 m) 
HS302121 (12,2 m)  
HS302122 (15,3 m) 

HS202141  

HS302180         HS202142        

Montážny rámček
a záslepka zásuvky - biela

Špeciálne dlhé koleno 90o F/F 
pre „Hadicu v stene“

Hadica bez rukoväti vrátane 
poťahu

Špeciálne dlhé koleno 45o

 F/F pre „Hadicu v stene“

Odnímateľná rukoväť hadice 
s poistkou pre teleskop

Špec. dlhé koleno 22,5o 
F/F pre „Hadicu v stene“

Odnímateľná rukoväť hadice s poistkou
Nutná súčasť systému „Hadica v stene“. Medzikus medzi hadicou a teleskopickou tyčou. Rukoväť je kompatibilná so všetkými súpravami opatrenými poistkou BL.
Hadica bez rukoväti vrátane poťahu
Špeciálna patentovaná hadica, ktorá sa jednoducho „vtiahne“ do zásuvky s rúrkovým rozvodom, kde zostane uložená v čase keď ju nepoužívate. Dodáva sa v troch 
dĺžkach: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m. Dlhšie hadice vyžadujú silnejšie vysávačové jednotky. Použitie dlhších hadíc je komfortnejšie, pretože obsluha si vytiahne zo zásuv-
ky iba potrebnú dĺžku hadice a môže ihneď vysávať. Už nebudete musieť nikdy prenášať vysávač a pri tomto revolučnom systéme už ani hadicu! Hadica je vrátane 
ochranného poťahu, ktorý je možné vyprať a navyše chráni nábytok pri upratovaní.

Otvoríme dvierka zásuvky, vytiahneme 
potrebnú dĺžku hadice a zaistíme ju.

Nasadíme na rukoväť a začneme vysávať. Na záver jednoducho zapcháme dlaňou 
koncovku hadice a tá sa sama podtlakom 
„vtiahne“späť do steny.

Zavrieme dvierka zásuvky.

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA 3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

Súprava „Hadica v stene“

NEW-PAK-HVZ

G-015 Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy

G-011 Podlahová nasávacia hubica pre rýchle upratovanie (šírka 36 cm)

ACC-56-GY Kombinovaný nadstavec na prach a čalúnenie

ACC-17C-GY Štrbinový nadstavec (dĺžka 23 cm)

ACC-1024 Teleskopická tyč s poistkou

ACC-79-GY Držiak teleskopickej tyče

ACC-22-CZ Taška na doplnky
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VROOM, SPOT by VROOM
a WALLY FLEX

Chytré
hadice

    

    

VROOM – STROPNÉ A NÁSTENNÉ DRŽIAKY – SPOT by VROOM

WALLY FLEX

Montážna škatuľa na inštaláciu 
do tehlového muriva

NEW-HVZ-001 SP3000R    NEW-061K   

NEW-065 

NEW-WALLY  

NEW-062K  

NEW-064K 

9215CE (5,5 m)  9220 (7,3 m)  

Montážny rámček a záslepka 
zásuvky pre Spot by Vroom

Stropný držiak krátky vrátane 
montážneho dielu

Obojstranný držiak na pevné 
pripojenie na stenu alebo skriňu

WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříně

Otočný držiak na stenu vrátane 
hadice a pripojení

Stropný držiak dlhý nastaviteľný 
s možnosťou skrátenia

VROOM Central CE 
samonavíjací hadice

VROOM Central 
samonavíjacia hadica

Spot-15-W (4,5 m)*  
Spot-15-WB (4,5 m)*
*nutné objednať s SP3000R

SPOT by VROOM vrát. hadice 
zásuvka biela alebo čierna

Novinka, ktorú nájdete iba pri centrálnych vysávačoch dodávaných spoločnosťou Newag spol. s  r. o. 
Stropné držiaky slúžia na inštaláciu samonavíjacej hadice Vroom Central na strop v garáži alebo 
dielni. V ponuke sú dva typy držiakov: pevný NEW -061K, ktorý priblíži rukoväť vyťahovacej hadice 
až o 60 cm, a model NEW- 064K, ktorý je nastaviteľný v rozsahu 60–100 cm podľa výšky stropu.
Pokiaľ chcete mať Vroom Central primontovaný na stene a nechcete, aby vám prekážal keď nie 
je práve používaný, môžete si objednať otočný a sklopný držiak NEW 062K. Otočné rameno má 
dva aretačné rýchloupínače, ktorými je možné nastaviť odpor natáčania Vroom, prípadne jeho 
zafixovanie v požadovanej polohe.
Uvedené držiaky sú dodávané vrátane montážneho dielu NEW-065.

Je flexibilná hadica, ktorá sa dá natiahnuť na dĺžku až 5 metrov. Inštaluje 
sa na stenu, priamo na spodný diel zásuvky TUY 08C PL (typ US CAN). Mož-
nosť montáže i na spodný diel zásuvky ABB 5530U A67107. Pri plánovaní 
potrubného rozvodu je dobré počítať s inštaláciou Wally Flex a pripraviť 
spodné diely tam, kde bude požadované umiestnenie Wally Flex. Wally Flex 
je vynikajúci pomocník pre rýchle upratovanie v zádverí domu, kuchyni, 
kúpeľni a pod. Možno i dodatočná montáž na bočnú stenu skrinky kuchyn-
skej linky a ako dodatočná montáž ku kuchynskej štrbine Vac Pan.

3ROKY
ZÁRUKA3ROKY

ZÁRUKA3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA
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Vysávačové nadstavce

BTO-05-BK        

Stedná turbokefa

    

G-015            

Kombinovaná hubica
na koberce a hladké podlahy

G-009          

H1804                 
BIO90014                  
(náhradné klzné vankúšiky)

SZN352               
8049-01            
(náhradný poťah)

G-003                   G-011               

G-004       

ACC-31-DV       

ACC-17-GY     

G-016 (plast/plast) ACC-1007-GY            G-002-BK (kov/plast) 

BTO-10                     
NEW-VACUBUMPER  
(návlek na turbokefu)

BTO-11                 
NEW-VACUBUMPER  
(návlek na turbokefu)

BTO-20-GY      

9008                      
9008-01                 
(náhradný mikropoťah)

ACC-17-E-DV          

BTO-12                    
NEW-VACUBUMPER 
(návlek na turbokefu)

BTO-30-GY          

Hubica so zamatkami 
na sedacie súpravy

TWINNER nasávacia hubica 
na hladké povrchy

Dust Mop hubica
na hladké a citlivé podlahy

Rotujúci nadstavec na sedacie 
súpravy a hlboké koberce

Podlahová nasávacia hubica
pre rýchle upratovanie (š.36 cm)

Dvojdielny nadstavec/kefa 
na sedacie súpravy

Podlahová nasávacia hubica
pre rýchle upratovanie (š. 30 cm)

Hubica na čistenie sedacích 
súprav s nízkou kefou

Klasická nasávacia hubica
s výsuvnými kefkami

Klasická nasávacia hubica
s výsuvnými kefkami

Nasávacia hubica s výsuvnými 
kefkami a ochranou gumou

Turbokefa BLUE ZOOM Turbokefa PLATINUM

Univerzálna turbokefa 
s reguláciou vzduchu

Centra Mop na hladké a citlivé 
podlahy s mikropoťahom

Podlahová otočná hubica 
s kefkami

Turbokefa BLACK ONYX

Malá turbokefa

TURBOKEFY

BIO90014                   

Náhradné klzné vankúšiky 
pre TWINNER
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Kefy a ostatné 
príslušenstvo

ACC-30              ACC-32                ACC-17-B             

ACC-22             

G-005         

SZN322                

ACC-24                  ACC-1024               
(i pre „Hadicu v stene“)

ACC-79                   

G-014                   

ACC-01                  

ACC-56              

ACC-74-NOIR          ACC-17C (dĺžka 23 cm)     
ACC-75NB (dĺžka 20 cm)

Kefa na domáce zvieratá 
s krátkym chlpom

Kefa na domáce zvieratá 
s dlhým chlpom

Kefa okrúhla DELUXE 
štetinová na prach

Taška na doplnky

Teleskopická tyč chrómová 
bez poistky

Vešiak na hadicu 
a príslušenstvo

Úzka hubica 
na neprístupné miesta

Teleskopická tyč
s ergonomickou poistkou

Držiak teleskopickej tyče

Štrbinový nadstavec 
flexibilný

Držiak hadice

Kombinovaný nadstavec 
na prach a čalúnenie

Univerzálny držiak 
príslušenstva

Štrbinový nadstavec

    DOPLNKY K VYSÁVAČOVÝM HADICIAM

ACC-03       ACC-07        ACC-0508        ACC-04              ACC-02            

Koncovka hadice
pre kovovú rukoväť ACC -04

Spojka hadíc 
Ø 32 mm

Zakrivená rukoväť 
plastová

Zakrivená rukoväť 
kovová

Koncovka hadice 
do zásuvky

8852                 

Webs B Gone dvojdielna tyč 
na neprístupné miesta

dĺžka 1,8 m

dĺžka 90 cm

Webs B Gone
Dvojdielna ľahká tyč na neprístupné 
miesta
Dlhá a ľahká dvojdielna tyč (1,8 m), ktorá je ideálna 
na upratovanie konzol, trámov, rohov miestností a iných 
zle dostupných miest. Je možné ju pripojiť na všetky typy 
hadíc centrálnych vysávačov. Pomocou otočného kĺbu si 
nastavíte vhodný uhol kefy alebo iného nadstavca a poho-
dlne môžete upratovať miesta rovno zo zeme.
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Vysávačové hadice

Náhradní rukojeť 
k BIP hadici

POI-08 (bez vypínača)  
POI-08C (s vypínačom) 
POI-20 (s poistkou)       

    

        

VYSÁVAČOVÉ HADICE

DOPLNKY K VYSÁVAČOVÝM HADICIAM NÁHRADNÉ DIELY K BIP HADICIAM

Vypínačová hadica GASPUMP 
s poistkou Ø 32 mm

BOY-BW28N (8,5 m)     
BOY-BW34N (10,4 m)   

Bezdrôtová hadica s poistkou 
a mikrospínačom Ø 35 mm

BIP-25-DV (7,6 m)     
BIP-30-DV (9,1 m)     
BIP-35-DV (10,6 m)   
BIP-40-DV (12,1 m)    

BIP-25 (7,6 m)        
BIP-30 (9,1 m)    
BIP-35 (10,6 m)       

BIP-25-PBL (7,6 m)   
BIP-30-PBL (9,1 m)   
BIP-35-PBL (10,6 m) 
BIP-40-PBL (12,1 m) 
BIP-45-PBL (13,6 m) 

BRR-25 (7,6 m)          
BRR-30 (9,1 m)         
BRR-35 (10,6 m)        

A002-B (2,5-12 m)    G-012 (2,5-10 m)         
G-013 (1,5-6 m)          

BIG-25-GV (7,6 m)    
BIG-30-GV (9,1 m)    
BIG-40-GV (12,1 m)  

BRS-60 (18,3 m)   
metráž - 1 meter         
Koncovky k hadici na str. 16

G-017 (30 m)       
metráž - 1 meter           
Koncovky k hadici na str. 16

ACC-CB28 (8,5 m)       
ACC-CB34 (10,4 m)       

ACC-CB30 (9,1 m)               
ACC-CB35 (10,6 m)         
ACC-CB40 (12,1 m)        

POI-21-C         G-006 (9,1 m)            

BOG-30 (9,1 m)           
BOG-50 (15 m)           

Vypínačová hadica pištoľová 
bez poistky Ø 32 mm

Vypínačová hadica pištoľová 
s poistkou Ø 32 mm

Vysávačová hadica bez poistky 
a vypínača Ø 32 mm

Vysávačová hadica garážová 
elastická bez poistky

Vysávačová hadica elastická 
bez poistky

Vypínačová hadica Elegance 
bez poistky

Vysávačová hadica
bez koncoviek Ø 32 mm

Vysávačová hadica
bez koncoviek Ø 32 mm

Návlek na hadicu
so zipsom pre Ø 32–35 mm

Návlek na hadicu
so zipsom pre Ø 32 – 35 mm

Náhradná rukoväť
k BIP hadici s poistkou

Poťah na hadicu 
látkový sivý

Vysávačová hadica garážová 
bez poistky

Vypínačová hadica bez 
poistky pre zásuvky BTicino

BW

BW

LV

LV

bezdrôtová technológia Basic Wireless (BW)

systém rozvodu nízkeho napätia Low Voltage (LV)

SZN231 (9m)        
SZN232 (11m)           

BIP-12-EXT (3,7 m)       
BIP-16-EXT (5 m)       

POI-23-C        

Predlžovací diel 
pre BIP hadice

Koncovka
k BIP hadici s poistkou

LV

LVLV

LV LV LV
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Štrbinové zásuvky

NEW-018 (bez výstupu pre hadicu)
NEW-019 (s výstupom pre hadicu)

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall

N
O

V
IN

K
A

Magic Sweep – kuchynská štrbina

Magic Sweep Wall – štrbinová celoantikorová 
zásuvka

Lopatka na smeti slúži na odsávanie prachu, omrviniek a iných nečistôt do systému centrálneho 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 sa spúšťa nohou a nečistoty 
k nej nametieme metličkou. Vac Pan neodporúčame inštalovať do stien a sadrokartónových priečok. V takom 
prípade už nie je možná demontáž bez jej deštrukcie!
Iba pri DUOVAC si môžete kúpiť vysoko kvalitnú celoantikorovú 
štrbinovú zásuvku Magic Sweep. 

Nová celoantikorová štrbinová zásuvka Magic Sweep Wall bola vyvinutá priamo na inštaláciu do muriva.
Uplatnenie nájde najmä v zádverí rodinných domov a bytov, na chodbách, v blízkosti krbov a všade tam, 
kde je potrebné často a rýchlo pozametať nečistoty. Patentovaná kombinácia štrbinovej zásuvky so zásu-
vkou na vysávačovú hadicu bola skonštruovaná prevažne na dodatočnú inštaláciu do existujúceho systému 
namiesto bežnej vysávačovej zásuvky. Vysekaním zásuvky získame pripájací bod na novú kombinovanú 
štrbinovú zásuvku a môžeme začať plne využívať všetky jej výhody.

ACC-16-1                     

TUY-220 (krátká)     

NEW-051       NEW-052               

ACC-16-3          

TUY-224 (dlouhá) 

NEW-053              

ACC-16-N      

ACC-86             

NEW-4775       

NEW-020 (0,5 m)      
NEW-021 (0,75 m)    
NEW-022 (1 m)      

NEW-010                    

ACC-29-1 (bílá)          
ACC-29-3 (slon. kost) 
ACC-29-N (černá)     

NEW-050               

Štrbinová zásuvka VAC PAN
BIELA

Zásuvka VAC PAN II 
krátka

Kuchynská 
štrbina STRIEBORNÁ

Kuchynská štrbina 
STAROSTRIEBORNÁ

Štrbinová zásuvka VAC PAN 
SLONOVÁ KOSŤ

Zásuvka VAC PAN II 
dlhá

Kuchynská štrbina 
ČIERNA

Štrbinová zásuvka VAC PAN 
ČIERNA

Drawer Vac   výsuvná zásuvka 
pod dosku kuchynskej linky

Spodný diel pre štrbinovú 
zásuvku (montáž do steny)

Prepájacia súprava 
Connection Kit

Celoantikorová zásuvka 
VAC PAN Magic Sweep

Vyrovnávací kryt 
pre VAC PAN

Kuchynská štrbina
BIELA

    ŠTRBINOVÉ ZÁSUVKY
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Vysávačové zásuvky
ABB TIME 
ELEMENT

TIME ARBO

5530E-A00210 01 (kryt)       
3901E-A00110 01 (rámček) 

5530E-A00210 01 (kryt)     
3901F-A00110 01 (rám.)

5530E-A00210 07 (kryt)    
3901E-A00110 07 (rám.)     

3901F-A50110 52        

5530E-A00210 33 (kryt)       
3901F-A00110 33 (rám.)

3901F-A50110 50      

5530E-A00210 08 (kryt)        
3901F-A00110 08 (rám.)   

5530E-A00210 04 (kryt)   
3901E-A00110 04 (rám.)  

5530E-A00210 02 (kryt)   
3901F-A00110 02 (rám.)   

5530E-A00210 22 (kryt)    
3901E-A00110 22 (rám.)    

3901F-A50110 53        

5530E-A00210 34 (kryt)         
3901F-A00110 34 (rám.)   

5530E-A00210 24 (kryt)      
3901E-A00110 24  (rám.)    

5530E-A00210 31 (kryt)       
3901F-A00110 31 (rám.)    

5530E-A00210 03 (kryt)        
3901E-A00110 03 (rámček) 

5530E-A00210 03 (kryt)      
3901F-A00110 03 (rám.)    

5530E-A00210 21 (kryt)     
3901E-A00110 21 (rám.) 

3901F-A50110 51            

5530E-A00210 32 (kryt)      
3901F-A00110 32 (rám.)  

Zásuvka ELEMENT 
BIELA / ĽADOVÁ BIELA

Zásuvka TIME
BIELA / ĽADOVO BIELA

Zásuvka ELEMENT 
KARAMELOVÁ

Rámček TIME ARBO 
ČEREŠŇA

Zásuvka TIME 
ŠAMPANSKÁ

Rámček TIME ARBO 
PRÍRODNÝ BUK

Zásuvka TIME 
TITÁNOVÁ

Zásuvka ELEMENT 
 BIELA/ĽADOVO SIVÁ

Zásuvka TIME
BIELA / ĽADOVO ZELENÁ

Zásuvka ELEMENT 
AGÁVE

Rámček TIME ARBO 
MAHAGÓN

Zásuvka TIME 
ANTRACITOVÁ

Zásuvka ELEMENT 
KARMÍNOVÁ

Zásuvka TIME 
ARKTICKÁ

Zásuvka ELEMENT 
BIELA / BIELA

Zásuvka TIME 
BIELA / BIELA

Zásuvka ELEMENT 
SLONOVÁ KOSŤ

Rámček TIME ARBO 
JELŠA

Zásuvka TIME 
STAROSTRIEBORNÁ

    VYSÁVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMČEKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

Vysávačové zásuvky ABB

Spoločnosť ABB s. r. o. Elektro Praga vyrába dizajnové rady Time, Element a Time Arbo v širokej 
farebnej škále vrátane rámčekov z prírodného materiálu Time Arbo a novo i dizajnu Neo a Fu-
ture Linear.

Spoločnosť NEWAG s. r. o. v spolupráci s firmou ABB Elektro Praga vyvinula zásuvky v dizajno-
vom rade Time a Eelement. Vysávačové zásuvky Duovac vo vyhotoveniach Time a Element boli 
navrhnuté a vyrobené priamo na prepájanie do viacnásobných rámčekov s ostatnými prvkami 
slaboprúdovej a silnoprúdovej inštalácie. Zásuvky prešli náročnými testami funkčnosti, trvanli-
vosti a kompatibility.

3ROKY
ZÁRUKA3ROKY

ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA3ROKY

ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

5530E-A00210 36 (kryt)       
3901F-A00110 36 (rám.)      

Zásuvka TIME
OCEL

3ROKY
ZÁRUKA
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Vysávačové zásuvkyABB NEO,
FUTURE LINEAR

5530M-A00200 61 (kryt) 
3901M-A00110 03 (rám.) 

5530M-A00200 03 (kryt)  
901M-A00110 42 (rám.)  

NEW-KIT ABB-E03 (T03) 
NEW-KIT ABB-T08 (titan) 

5530M-A00200 03 (kryt)   
3901M-A00110 44 (rám.)  

5530M-A00200 03 (kryt) 
3901M-A00110 43 (rám.)  

5530M-A00200 03 (kryt) 
3901M-A00110 03 (rám.) 

5530M-A00200 03 (kryt)  
3901M-A00110 01 (rám.) 

5530M-A00200 03 (kryt)   
 3901M-A00110 41 (rám.) 

Zásuvka NEO
ĽADOVÁ BIELA / GRAFITOVÁ

Zásuvka NEO
ĽADOVÁ ZELENÁ / BIELA

Komplet ABB BIELA TIME 
a ELEMENT, TITAN TIME

Zásuvka NEO 
ĽADOVÁ SIVÁ / BIELA

Zásuvka NEO
ĽADOVÁ ORANŽOVÁ / BIELA

Zásuvka NEO 
BIELA / BIELA

Zásuvka NEO
BIELA / ĽADOVO BIELA

Zásuvka NEO
ĽADOVÁ MODRÁ / BIELA

5530E-B7                    KP 67/3                    5530U-A67107          TUY-88                      

Záslepka pre základňu ABB 
TIME, ELEMENT, NEO, ARBO

El. škatuľa pod omietku na 
montáž viacnásob. rámčekov ABB

Základňa zásuvky ABB TIME, 
ELEMENT, NEO, ARBO

Základňa zásuvky ABB 
FUTURE LINEAR

Zásuvky Neo
Ide o veľmi netradičný dizajn vysávačových zásuviek, ktoré vynikajú jednoduchou a modernou líniou. 
Ponúkame širokú paletu farebných kombinácií za skvelú cenu. Vyberte si z rôznych pastelovo ľadových 
farebných kombinácií. Ľadová modrá, ľadová zelená a ľadová oranžová sú farby hravé a určené pre 
odvážnych. Biela, ľadová biela, ľadovo sivá a grafitová sú farby neutrálne určené predovšetkým do in-
teriérov, kde je často použitým materiálom sklo a nehrdzavejúca oceľ.

Rámčeky na usadenie elektroinštalačného prístroja sú v jednonásobnom až päťnásobnom univerzál-
nom vyhotovení, ktoré môžete použiť tak vodorovne, ako aj zvislo.

5530B-A0020084 (kryt) 
1754-0-4235 (rámček)    

5530B-A0020082 (kryt)  
1754-0-4230 (rámček)      

5530B-A00200884 (kryt)  
1754-0-4414 (rámček)       

5530B-A0020083 (kryt)      
1754-0-4301 (rám.)     

5530B-A00200866 (kryt) 
1754-0-4317 (rámček)     

5530B-A00200885 (kryt)   
1754-0-4419 (rámček)  

5530B-A0020081 (kryt)  
1754-0-4240 (rámček)   

Zásuvka FUTURE 
ŠTÚDIO BIELA

Zásuvka FUTURE 
SLONOVÁ KOSŤ

Zásuvka FUTURE 
MACHOVÁ BIELA

Zásuvka FUTURE 
HLINÍKOVÁ STRIEBORNÁ

Zásuvka FUTURE 
UŠĽACHTILÁ OCEĽ

Zásuvka FUTURE 
MACHOVÁ ČIERNA

Zásuvka FUTURE 
ANTRACITOVÁ

Nový dizajn – zásuvky Future Linear
V súlade s modernými trendmi v oblasti interiérov je rozšírená ponuka dizajnov vysávačových zásuviek 
ABB o líniovo jednoduchý dizajn Future Linear. Ide o dizajn „vyššej kategórie“. Ako už názov napo-
vedá, dizajnéri pracovali s rovnými líniami, ku ktorým pripojili také farebné odtiene a materiálové 
vyhotovenie, ktoré naozaj nestarnú.

Výber je z farebných, resp. materiálových vyhotovení nasledujúci: štúdio biela, machová biela, 
slonová kosť, machová čierna, antracitová, hliníková strieborná a ušľachtilá oceľ. Pri zásuvkách 
Future Linear nie je možné použiť viacnásobné rámčeky.

Upozornenie: Na inštaláciu je nutné použiť základňu zásuvky TUY- 88

3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA3ROKY
ZÁRUKA

3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA3ROKY
ZÁRUKA

Ďalšie farebné vyhotovenia všetkých typov zásuviek nájdete na www.duo -vac.sk
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Vysávačové zásuvky Ostatné
zásuvky 

TUY-190                     TUY-04-3                          

TUY-30-1                      TUY-296                       

TUY-01-1                     TUY-78-1                       

TUY-188                     

Vysávačová zásuvka 
SLONOVÁ KOSŤ

Vys. zásuvka obdĺžniková 
SLON. KOSŤ

Vysávačová zásuvka 
štvorcová BIELA

Úžitkový ventil 
s kontaktmi

Vysávačová zásuvka 
BIELA

Vys. zásuvka obdĺžniková 
BIELA

Vysávačová zásuvka 
BRONZOVÁ

    OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

TUY-162                  

Montážna záslepka 
zásuvky

Nastavovací diel
pod utopenú zásuvku

TUY-42               

        PODLAHOVÁ ZÁSUVKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE                                                   

TUY-901-GY       

Vysavačová zásuvka
Collection (šedostříbrná)

Vysávačové zásuvky Collection

Zásuvka je určená pre zákazníkov, ktorí majú starší typ obdĺžni-
kové vysávačovej zásuvky tzv. kanadského vzoru TUY-01, TUY-78 
a VC-81 atp.
Táto nová varianta, ktorá tu nikdy predtým nebola ponúknutá 
v troch farebných prevedeniach: slonová kosť, biela a sivá.

ZÁKLADNE ZÁSUVIEK

SD901                     SD911                       SD801                      

Spodný diel 
vývodom 90o

Vysávačová zásuvka 
(nehrdzavejúca oceľ)

Nadstavec na antikorovú 
zásuvku

3ROKY
ZÁRUKA 3ROKY

ZÁRUKA

TUY-08C-PL              

Základňa zásuvky
pre obdĺžnikové zásuvky

Základňa zásuvky
pre TUY -30 1 a TUY- 86 1 

TUY-88                      

Vysávačová zásuvka 
Collection

Vysávačová zásuvka 
Collection

TUY-901-AM (slon. kosť) TUY-901-WH (biela)     
     

KIT-NEW-1-ABB KIT-NEW-4-ABBKIT-NEW-3-ABB

KIT-NEW-1-ABB  KIT-NEW-3-ABB    

    INŠTALAČNÉ SÚPRAVY

KIT-NEW-4-ABB
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Filtračné vrecúška
a ostatné doplnky

FILTRE-199           FILTRE-198            

Filter SILPURE pre Air 50, 
Symphonia a Star

Filter SILPURE 
pre Air10

        PAPIEROVÉ FILTRAČNÉ VRECÚŠKA NÁHRADNÉ LÁTKOVÉ FILTRE

FILTRE-041 (1 ks)        
3 kusy                       

FILTRE-186 (1 ks)    
3 kusy                     

FILTRE-189 (1 ks)      
3 kusy                    

Ochranný filter pre model
Symphonia, Air50

Filtračné vrecúško pre Air 50, 
Signature a Symphonia

Filtračné vrecúško 
pre Spirit, Air10

V prípade potreby je možné takto označený filter vyprať v automatickej práčke na 30o

Tlmič hluku QUIET PRO

Zvukový tlmič s HEPA filtrom

NEW-040 (Ø 50,8 mm) 
NEW-041 (Ø 63 mm)   

TUY-52                  TUY-85                     

FILTRE-197-DV     

Antikorový kryt výfuku 
vzduchu vonkajší

Kryt výfuku vzduchu 
(plast)

Tlmič hluku 
štvorcový (plast)

Zvukový tlmič 
s HEPA filtrom

    

    

OSTATNÉ DOPLNKY

NEW-001                 

Tlmič hluku 
QUIET Pro

< 50 dB

SZN349 (21 l)           SZN348-1             SZN348 (23 l)        

Separátor stavebného prachu 
a popola vrát. hadice a hubice

Filter na popol 
pre SZN348

Separátor na vysávanie vody 
vrátane hadice a stierky

SEPARÁTORY

Tlmič hluku QUIET PRO 
spĺňa limity Nariadenia 
vlády ČR NV 148/2006 Zb. 
o ochrane zdravia pred 
nepriaznivými účinkami 
hluku, v znení neskorších 
predpisov.

Určený k všetkým 
vysávačom Duovac pri 
ktorých nie je možné 
zaistiť priamy odvod 
prefiltrovaného vzduchu 
mimo objektu. 

Antistatické potrubie pre centrálne vysávače

Patentovaná viacvrstvová antistatická rúrka pre rozvody centrálnych vysávačov. Vyznačuje sa elektric-
ky vodivou vnútornou vrstvou (čierne farby), ktorá zásadne znižuje tvorbu elektrostatického náboja 
na povrchu potrubia. Tým dochádza k zníženiu priťahovanie prachových častíc u potrubia vedeného 
po povrchu stien, ktoré býva spravidla v pivniciach, garážach a v miestnostiach, kde je umiestnená 
centrálna jednotka.
Vnútorná vodivá vrstva v potrubí je menej abrazívne a predlžuje životnosť potrubia zabudovaného 
v objekte.N
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Inštalačný materiál

TUY-64-NEW (dl. 3 m) 
TUY-63-NEW (dl. 1,5 m) 

TUY-20 (dlhé)   
TUY-18 (stredné)  

TUY-99             

TUY-21               

TUY-28                  

TUY-25             

TUY-19             

TUY-29             

TUY-62-NEW (dl. 3 m) 
TUY-61-NEW (dl. 1,5 m) 

TUY-26 (30o)             
TUY-24 (45o)     

Antistatické potrubie 
materiál PVC

Dlhé koleno 90o F/M 
Stredné koleno 90o F/M

Krátke koleno 90o

(iba pod TUY 08C PL)

Odbočka T 90o

Trojcestné koleno

Koleno 45o  F/M

Dlhé koleno 90o

Odbočka 45o  

Potrubie 
materiál PVC

Koleno 30o

Koleno 45o

V balení 10 ks V balení 10 ks

TUY-36                   

TUY-42                   

TUY-22                      

PCH-313                 

TUY-45                 

VC800 (1 m)             

PCH-312              

TUY-68                     

GE800                     

TUY-54                    

VC1455                 G-007                   

TUY-35                    

TUY-44                   TUY-163                    

Prepojka potrubia 
hladká priebežná

Nastavovací diel
pod utopenú zásuvku

Krátka odbočka 90o 

Svorka pre VC500

Príchytka potrubia 
plastová

Signalizačný kábel 24V
(100 m)

Gumová spojka

Príchytka kábla na potrubie 
plastová

Vakuometer

Lepidlo 65 ml

Protipožiarna objímka Čistič potrubia

Prepojka potrubia

Viečko na rúrku Extra krátke koleno 90o 
(iba pod TUY 08C PL)



NEWAG spol. s r. o.
výhradný dovozca výrobkov DUOVAC
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: +421 944 458 776 , +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz

Špecialista na centrálne vysávače Dodávku a inštaláciu vo vašom regióne zaisťuje

www.duo-vac.sk
Aktuálne ceny produktov sú uvedené v cenníku, na webových stránkach alebo u našich predajcov

Výhody centrálneho vysávača DUOVAC

●   Nevíri prach

●   Prefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objektu

●   Ticho pri vysávaní

●   Jednoduchá obsluha

●   Vysoká životnosť


