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VÁLASSZA AZ 
EGÉSZSÉGET

Az egyetlen takarítási 
módszer otthona egészséges 
tisztasága érdekében.

INTEGRÁLT PORSZÍVÓ RENDSZEREK

Manapság életünk 90%-át zárt épületekben 
töltjük, melyek levegője akár káros is lehet 
egészségünkre.



MIT JELENT AZ INTERGÁRLT      

Poratkák, mikroporok, mikroorganizmusok..., melyeket más takarító 
eszközök csak felkavarnak használat során. Hiába a szemmel látható 
tisztaság, ha a beszívott levegő visszatér otthonuk légterébe.

100%-os szűrési hatékonyságra semmilyen más
takarító eszköz nem képes, dolgozzon akár
magától, akár amikor nem tartózkodunk odahaza.

Az egyetlen olyan takarítási módszer 
a világon, amely kifújja otthonából 
az egészségre káros, szemmel 
láthatlan anyagokat.
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   PORSZÍVÓ RENDSZER

SISTEM AIR integrált porszívó rendszer:
EGÉSZSÉGES
Kültérbe juttatja az atkákat és mikroorganizmusokat

KÉNYELMES
Takarítás könnyű, fl exibilis csővel

ENERGIATAKARÉKOS
Kevesebbet fogyaszt a hagyományos háztartási 
porszívóknál

HIGIÉNIKUS
Kivehető, mosható szűrőbetét vagy eldobható porzsák

CSÖKKENTI A TAKARÍTÁSI IDŐT
Hosszantartó tisztaság a mikroporok kifújásával

HALK
A motor zúgása nem hallható a takarítás helyén

BIZTONSÁGOS
Nincs villamosvezeték, gyermekvédett

HATÉKONY
Alaposabb tisztaság a hagyományos 
eszközökkel szemben

ÉRTÉKNÖVELŐ
Csőrendszerét egyszer kell beszerelni és örökké tart

KOMPLETT
Változatos takarító fejekkel bármilyen tisztítás elvégezhető



Ha beteg az épület, a benne 
élők is megbetegedhetnek
Tapasztalta már a lenti tüneteket? Utalhatnak akár a Beteg Épület
Szindróma okozta egészségügyi problémákra

SZEMIRRITÁCIÓ ÉS SZEMIRRITÁCIÓ ÉS 
KÖNNYEZÉSKÖNNYEZÉS

DAGANATOS ÉS RÁKOSDAGANATOS ÉS RÁKOS
MEGBETEGEDÉSEKMEGBETEGEDÉSEK

MÁJAT ÉS VESÉT ÉRINTŐ MÁJAT ÉS VESÉT ÉRINTŐ 
BELSŐ SZERVI PANASZOKBELSŐ SZERVI PANASZOK

Tegye egészségessé a környezetet, amelyben él !

LÉGZŐSZERVI PANASZOKLÉGZŐSZERVI PANASZOK
ASZTMA ÉS KÖHÖGÉSASZTMA ÉS KÖHÖGÉS

SZÉDÜLÉS ÉSSZÉDÜLÉS ÉS
ÉMELYGÉS ÉMELYGÉS 

FEJFÁJÁS ÉS KONCENTRÁCIÓS FEJFÁJÁS ÉS KONCENTRÁCIÓS 
NEHÉZSÉGEKNEHÉZSÉGEK

ÁRTALMAS MIKROPOROK
A porszemcsék láthatalan részecskéi, telis-tele a légzőszervet irritáló anyagokkal. Nem léteznek 
porszívók, melyek hatékonyan megszűrik. Az integrált porszívó sem szűri meg 100%-osan, de a 
kültérbe juttatja..

Elhalt, lehullt hámsejtekkel táplálkoznak. Meleg, párás környezetben 
elszaporodnak, például az ágyunkban. Feltöredezett, mikroszkópikus 
méretű, levegőben szálló ürülékük a leggyakoribb légúti megbetege-
dések okozója.

PORATKÁK

ALLERGÉNEKEgy gramm por átlagosan 10.000 allergén anyagot 
is hordozhat magában. Ezek a levegővel áramlanak 
be ajtónyitáskor, vagy ruházatunkra tapadva jutnak 
otthonunkba.

A mikroszkópikus méretű penészgombák szinte mendenhol megtalál-
hatók környezetünkben, de főleg a nedves, párás közegeket kedvelik. 
Spórákkal szaporodnak, amelyek mérgező anyagokat, ún. mikotoxino-
kat tartalmaznak és különféle allergiás tüneteket okozhatnak.

PENÉSZEK

SZENNYEZŐDÉSEKÓzon, szén-monoxid, formaldehidek, 
benzinszármazékok, rovartetemek, kü-
lönféle váladékok,...jócskán előfordulhat-
nak légtereinkben. Rn
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Lakásoktól a családi házakig.
Hogy minden otthon
egészséges legyen.
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BEÉPÍTETT 
CSŐHÁLÓZAT
aljzat, falak,
álmennyezet

22
FALI
CSATLAKOZÓK
a csőhálózat látható 
elemei a lakásban

33
KÖZPONTI
PORSZÍVÓ
kiszolgáló helyiségben, 
erkélyen vagy falba       
              süllyesztve

44
FLEXIBILIS
GÉGECSŐ
amellyel takarítunk

Az integrált porszívó 
rendszer bármilyen 
épületben megvalósítható. 
Részei:  
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Bármilyen 
legyen,   
kicsi lakás vagy nagy családi ház: 
az otthonunk a legfontosabb hely 
mindannyiunk számára.

A Sistem Air tudja ezt! Megalkottunk 
egy komplett termékskálát, amelyben 
mindenki megtalálhatja a számára 
megfelelőt. Dolgozunk érte, hogy az 
integrált porszívó rendszer egészséges 
tisztasága minél több ember számára 
valósággá váljon.

Építkezik vagy 
átalakít?
Egy kérdést 
megér!
Garantáljuk, 
hogy hálás lesz 
nekünk az idő 
múlásával.
Lehet akár hagyományos tégla vagy 
passzív épület, könnyű szerkezetes, 
előre gyártott, bio- vagy gerendaház.
Mi képesek vagyunk megteremteni 
Önnek az egészséges Sistem Air 
otthont.
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Az online 
központi porszívó

Újdonság az ingrált rendszerek piacán.
Páratlan műszaki tudás, Air Cloud 
szervizasszisztens.

Felhasználóbarát technológia, választható 
BiVac hibrid üzemmódok.

Professzionális Sistem Air Air Cloud szolgáltatás: 
átvállaljuk készüléke felügyeletét a hosszú távú 
problémamentes működés érdekében.A szervizasszisztens

AIR CLOUD: 6 ÉV TELJES KÖRŰ
GARANCIA ONLINE HOZZÁFÉRÉSSEL

TECNO Prime

TERMÉK-
REGISZTRÁCIÓ
www.sistemair.hu/
AIR CLOUD garancia

AIR CLOUD
AKTÍV
élvezze a 6 év teljeskörű  
garancia összes előnyét

TECNO PRIME 
CSATLAKOZÁS
hálókábel vagy wi-fi  
kapcsolattal
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A világ legfejlettebb 
wireless markolat-
vezérléses rendszere
Kapcsolja szabadon készülékét a 
gégecső markolatáról!

Megreformálja a tradicionális takarítási 
szokásokat.

KOMPAKT
minimalizált méretek

ULTRA KÖNNYŰ
az előző generációhoz 
képest

MEGBÍZHATÓ
mindig bekapcsol, még 
lemerült akkumulátorral is

Önökkel együtt
terveztük meg,

Egy újabb világújdonság.
Levédett Sistem Air szabadalom. 
Garantált problémamentes használat.

Az új generációs Flisy 2 az innovatív 
fejlesztőmunka és a sok évnyi 
tapasztalat eredménye.
Köszönjük Önöknek!

és a legmodernebb elektronikai 
alkatrészeket építettük bele.

Flisy 2
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Exkluzív takarító fejek

TERMÉSZETES 
kíméletes
tisztítás bármilyen 
felületen

ERGONÓMIKUS 
maximális
komfortra
tervezve

KÉNYELMES 
könnyebb
kezelhetőség,
nagyobb tisztaság

Sistem Air, professzionalitás & innováció 
Több, mint 25 éve foglalkozunk integrált porszívó rendszerek fejlesztésével és gyártá-
sával. A 100%-ban olasz márka immár elismert név a szakmában az egész világon. 
Magyarországi gyári képviseletünk lassan 15 éve nyújt magas szintű szolgáltatást part-
nereinknek számára. 

Cégcsoportunk célja a központi porszívózás kultúrájának mind szélesebb körű terjesz-
tése. Az állandó fejlesztések és folyamatos technológiai kutatások eredményeként meg-
születő professzionális termékeink a legmagasabb szinten próbálják kielégíteni a piacon 
felmerülő felhasználói igényeket. 
Komplett termékskálát kínálunk a lakossági szektortól az ipariig. Termékeink között min-
denki megtalálhatja az igényeinek megfelelő készüléket és kiegészítőket az alap kate-
góriától a felső kategóriáig. Ami közös bennük: a hosszú távú megbízható SISTEM AIR 
minőség és szolgáltatás.
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TÖKÉLETES ZÁRÓDÁS
minőségi alapanyagok, precíz
összeszerelés

EURO DESIG fali csatlakozók,
a sokszínű elegancia

TÖKÉÉLETES ZÁÁRÓÓDÁÁS

STRAPABÍRÁS
semmi deformálódás hosszú távú,
gyakori használat mellett sem

100% made in Italy
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Sistem Air termékskála

Lakossági szektor

Ipari szektor

Professzionális
szektor

Lakossági szektor
klasszikus központi porszívók
családi házak, lakások

TECNO Prime

Revo Block Professional Revo Job Turbix Auto Jet Turbix

Industrial Clean Industrial Motor

TECNO Evox Speedy TECNO Star Dual Power

speciális központi porszívók
lakások, társasházi lakások

irodaházak, panziók, 
sport-, gyógyászati- 
és ipari létesítmények

irodaházak, szállodák, 
sport-, gyógyászati- 
és ipari létesítmények

UTÓLAGOS 
BEÉPÍTÉS

Az online központi porszívó

Csőhálózati 
kiépítést nem 
igényel

ROMBOLÁS NÉLKÜL, MEGLÉVŐ HÁZAKBA IS

Wolly 2 Sistem Cube Sistem Jolly

Speciális
leválasztó 
tartályok
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Hogyan juthat hozzá?

Mennyibe kerülhet?

A Sistem Air integrált porszívó rendszer telepítése nem igényel speciális 
szakembert vagy speciális beüzemelést. Az építkezésén dolgozó gépész, 
akár villanyszerelő is képes szakszerűen megcsinálni.

Ha építkezik vagy átalakít, és nem szerepel a tervekben integrált porszívó 
rendszer, hívjon bennünket mielőtt elkészül az aljzatbeton! Ingyenesen 
és mindenfajta elkötelezettség nélkül megtervezzük a rendszer nyomvonalát, 
elkészítjük költségvetését.

Az integrált porszívó rendszer manapság már nem luxuscikk. Ha kétségei lennének, 
forduljon hozzánk bizalommal tájékoztatásért! Említsünk meg két nagyságrendi 
számot:
Kérheti csak a csőrendszert, mert a készükéket a későbbiekben kívánja megvásárolni. 
Egy komplett csomag bekerülési ára, amely tartalmazza az összes anyagot egy adott 
alapterületű ház integrált porszívó rendszerének alapszereléséhez, bruttó 500 Ft/m2.  
A komplett rendszer (csőrendszer + csatlakozók + készülék + takarító készlet) árát 
bonyolultabb négyzetméterre lebontani, de bruttó 1.500 Ft/m2-től már elérhető.  
Most nehezen hisz nekünk, de az idővel be fogja látni: az integrált porszívó rendszer 
a legjobb ár/érték arányú gépészeti befektetés! ...mert minden épületet takarítani kell!

Egy rendszer mindenkinek

Amit gyakran megkérdeznek tőlünk...
Miben különbözik más takarító eszközöktől?
A központi porszívó rendszer egészségessé teszi otthonunk levegőjét, mentesít a tüdőmérgektől. A tisztaság hosz-
szabb ideig kitart, több szabadidőnk marad.

Meglévő házba is telepíthető rombolás nélkül?
Igen! A Jolly központi porszívónk használatához nem szükséges csőrendszert kiépíteni. Gégecső csatlakozója 
magán a berendezésen található. A készüléket süllyeszthető és elhelyezhető falon kívül is.

Miért ezt válasszam a hagyományos vagy a modern nyeles és robot porszívók helyett?
A központi porszívó az egyetlen takarítási módszer a világon, amely 100%-os szűrést garantál, mivel kifújja ottho-
nából a szemmel láthatatlan mikroporokat, poratkákat és egyéb allergén anyagokat. Hatékony, energiatakarékos, 
nincs vagy minimális a karbantartás igénye és sokkal hosszabb az élettartama.

Eltömődhet a központi porszívó csőrendszer? Időnként tisztítani szükséges?
Megfelelően telepített csőrendszer és rendeltetésszerű használat mellett a központi porszívó rendszer nem tömő-
dik el. Nincs szükség időnkénti tisztítására sem. A takarításhoz használt csövek 3 cm átmérőjűek, míg a telepített 
csőrendszer 5 cm-es. A használat során a rendszerben fellépő vákuum hatására, ami bekerül, az keresztül is 
megy a csőrendszeren, és semmi nem rakódik rá belső felületére.

Mindegyik helyiségbe tegyünk fali csatlakozót?
Nem szükséges. A takarítás egy könnyű, 9 méteres, fl exibilis gégecsővel történik, amivel kb. 50 m2-es felület 
biztonsággal takarítható.

•

•

•

•

•
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sistemair.hu

kozpontiporszivorendszer.hu

sistemair.hu

SISTEM AIR MAGYARORSZÁG 
9700 Szombathely, Dolgozók útja 1/A
Tèl. +36 94 509 209 - mobil +36 30 6600876 - info@sistemair.hu 

SISTEM AIR MAGYARORSZÁG
Budapesti bemutatóterem
Időpont egyeztetés: mobil +36 30 4483233 - budapest@sistemair.hu 
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