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Kurz domowy to mieszanka silnych alergenów, w ród których najsilniejszymi s

roztocza kurzu domowego. W czasie porz dków – odkurzania pod óg i trzepania 

po cieli – alergeny roztoczy unosz  si  w powietrzu. U ywanie tradycyjnego od-

kurzacza wyposa onego tylko w p ócienny worek zwi ksza ich ilo  w powietrzu 

a  pi ciokrotnie! Dlatego w domu alergika powinno si  u ywa  odkurzacza z fil-

trem o wysokiej skuteczno ci zatrzymywania alergenów (HEPA) lub filtrem wod-

nym, a jeszcze lepiej – wyposa y  dom w system centralnego odkurzania.  

Aby ograniczy  ilo  alergenów nale y codziennie odkurza  pod ogi, a przy-

najmniej raz w tygodniu – tapicerowane meble. Najlepiej sprz ta  przy otwartym 

oknie, kiedy osoby wra liwej na kurz nie ma w domu. W sypialni alergika nie po-

winno by  dywanów, wyk adzin dywanowych ani innych przedmiotów ch on -

cych kurz, takich jak zas ony, suszone kwiaty. Uczulonemu maluchowi lepiej te

nie kupowa  pluszowych zabawek. 

DOM PRZYJAZNY
ALERGIKOWI

Odkurzanie

Joanna D browska

W domu o powierzchni 

150-200 m2 powstaje 

rocznie ok. 20 kg 

kurzu, siedliska 

niebezpiecznych dla 

alergika roztoczy. Dobry 

odkurzacz jest wi c

niezb dny, powinien nie 

tylko zbiera  brud i kurz 

z ka dej powierzchni, 

ale skutecznie 

przefiltrowywa

wyrzucane powietrze. 

Oczekiwania takie 

spe niaj  niektóre 

modele tradycyjnych 

odkurzaczy oraz 

instalacja centralnego 

odkurzania
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Odkurzacz tradycyjny 
Z filtrem HEPA (z ang. High Efficiency 

Particulate Arresting – co oznacza wyso-

k  wydajno  w zatrzymywaniu cz ste-

czek). W ramce umieszczony jest poro-

waty materia  przypominaj cy w óknisty 

papier, który dzia a jak bibu a – wch ania 

z powietrza cz stki rednicy od 0,01 mi-

krona (mo e równie  poch ania  gazy 

i opary). Skuteczno  tych filtrów si ga 

niemal 100%.

Z filtrem wodnym. Odkurzacz taki ma 

zbiornik, w którym mieci s  zraszane lub 

wpadaj  do nalanej tam wcze niej wody. 

Woda wi e kurz, dlatego mniejsza jest ilo

zanieczyszcze  w wyrzucanym powietrzu, 

a samo powietrze jest dodatkowo nawil ane 

oraz ujemnie jonizowane, co poprawia mi-

kroklimat pomieszczenia. Zalet  tych od-

kurzaczy jest to, e nie potrzeba do nich 

worków – brud wylewa si  do kanalizacji, 

a pojemnik myje.  

Odkurzacz pior cy z filtrem. Pracuje eta-

powo. Najpierw jest etap trzepania na sucho, 

podczas którego powietrze jest silnie wdmu-

chiwane w czyszczon  powierzchni  i na-

tychmiast zasysane z powrotem. Podczas 

tego etapu usuwane s  tylko lu ne cz stki 

brudu. Lepkie osady z t uszczu, dymu, ole-

jów, czyli wszystkie cz stki na sta e zwi za-

ne z powierzchni , zostan  usuni te w trak-

cie etapu „mokrego”. Polega on na tym, e na 

czyszczon  powierzchni  urz dzenie nak a-

da aktywn  pian  (zazwyczaj zawieraj c

detergenty), która jest niemal równocze nie 

zbierana razem z rozpuszczonym brudem. 

Wszystko odbywa si  na tyle szybko, e

czyszczona powierzchnia nie zd y namok-

n . Odkurzacze s  wyposa ane w ko ców-

ki, które umo liwiaj  czyszczenie na mokro 

nie tylko dywanów, wyk adzin i mebli ta-

picerskich, ale te  innych, w tym twardych 

powierzchni. Skuteczno  takiego urz dze-

nia w usuwaniu kurzu wynosi 97-99%.

Odkurzacz parowy. Wytwarza on par ,

któr  pod wysokim ci nieniem kieruje si

na czyszczon  powierzchni . Para wnika 

g boko, rozpuszcza brud, a nast pnie jest 

wci gana przez aparat. Tym sposobem usu-

wa si  wszelkie zanieczyszczenia pocho-

dzenia organicznego oraz nieorganicznego, 

a dodatkowo dezynfekuje i zabija roztocza 

oraz zarodki ple ni. Dla alergików uczulo-

nych na rodki chemiczne wa na jest infor-

macja, e para nie zawiera adnych rod-

ków czyszcz cych, zatem nawil one ni

pomieszczenia s  wyj tkowo przyjazne.  

Efektywno  agregatów parowych jest taka 

sama jak odkurzaczy pior cych z filtrem.

Nawet najlepszy odkurzacz tradycyjny, 

który kosztuje kilka tysi cy z otych i bar-

dzo skutecznie oczyszcza wydmuchiwane 

powietrze, pozostanie urz dzeniem, które 

wydmuchuje je do pomieszczenia. Je li ma 

nie najlepszy filtr, wraz z tym powietrzem 

do pokoju trafi  z powrotem zebrane wcze-

niej drobne zanieczyszczenia. Niezale nie 

od klasy takiego urz dzenia, ka de ma t

sam  wad : silny strumie  wydmuchiwa-

nego powietrza powoduje poderwanie si

kurzu i miesza go z powietrzem, powoduj c

w ten sposób wtórne zanieczyszczenie od-

kurzanego pomieszczenia. Za te same lub 

nieco wi ksze pieni dze mo na sobie za-

pewni  zupe nie inn  jako  sprz tania, je-

li si  zainstaluje w domu odkurzacz cen-

tralny. Zalet  tradycyjnego jest jednak to, e

mo na go mie  w ka dym domu, natomiast 

o centralnym najlepiej pomy le  przed 

budow .

Odkurzacz centralny
Nie podrywa kurzu i w aden sposób nie 

zanieczyszcza atmosfery w sprz tanym po-

mieszczeniu, bo kurz i zu yte podczas 

sprz tania powietrze usuwa zawsze na ze-

wn trz budynku. W domu wysprz tanym 
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 W zale no ci od zamontowanej ko cówki, odkurzacz parowy wyczy ci ka d  powierzchni , np. lustro, 
glazur , posadzk , ka dy zak tek, a nawet grzejnik

 Filtr HEPA 
zbudowany jest 
z bardzo cieniutkich 
nitek w ókna 
szklanego, które 
po sprasowaniu 
sw  struktur
przypominaj  bibu

Zasada dzia ania filtra cyklonowego (a) i tzw. odwróconego worka (b)
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odkurzaczem centralnym powietrze jest 

czyste, bez kurzu, drobnoustrojów i rozto-

czy. Pr dko  powietrza p yn cego przez 

rury ss ce jest na tyle du a (do 130 km/h), 

e uniemo liwia osiadanie kurzu i roztoczy 

tak e wewn trz instalacji. Takiego kom-

fortu nie zapewni aden tradycyjny odku-

rzacz, nawet ten z filtrem HEPA czy wod-

nym. Ponadto, du a si a ssania urz dzenia 

usuwa zanieczyszczenia nie tylko z po-

wierzchni wyk adzin lub dywanów, ale 

równie  z g bszych warstw, np. tapicero-

wanych mebli. D ugi, lekki elastyczny w

ss cy oraz zró nicowane ko cówki umo -

liwiaj  dotarcie do ka dego, nawet trud-

no dost pnego miejsca w domu, jak równie

poza nim (np. na tarasie). Podczas odku-

rzania nie zak óca si  domownikom ogl -

dania telewizji czy s uchania muzyki, po-

niewa  jednostka centralna (najwa niejsze 

ród o ha asu) zainstalowana jest w od-

dzielnym pomieszczeniu. W sprz tanym 

pokoju nie s ycha  wi c pracy silnika odku-

rzacza, jedynie szum zasysanego powietrza. 

Sprz tanie mniej m czy, bo nie trzeba ci -

gn  za sob  urz dzenia czy d wiga  go po 

schodach, a kabel elektryczny nie pl cze si

pod nogami. Nie trzeba te  tak cz sto, jak 

w tradycyjnych odkurzaczach, opró nia

worka na mieci.

Elementy systemu

Centralny odkurzacz sk ada si  z trzech 

podstawowych elementów: gniazd ss cych,

jednostki centralnej i cz cych je rur.

Gniazda montuje si  w kilku wybra-

nych miejscach w domu i czy je z jednost-

k  centraln , która stanowi „serce” odku-

rzacza. Do gniazd pod cza si  w  ss cy 

z ko cówk  ss c . Podczas pracy jednost-

ka centralna wytwarza podci nienie w in-

stalacji i zasysa brud i kurz z pomiesz-

cze . Instalacj  t  tworz  rury umieszczone 

w cianach i prowadz ce od gniazd do wn -

trza jednostki centralnej, gdzie znajduj  si :

filtr, który oczyszcza powietrze, oraz sepa-

rator, w którym zbiera si  kurz. W ten spo-

sób oczyszczone powietrze usuwane jest na 

zewn trz domu.

Kiedy wykona  instalacj

Ka dy budynek mo na wyposa y  w system 

centralnego odkurzania, najlepiej jednak 

zaplanowa  to ju  podczas projektowania 

domu. Dzi ki temu b dzie mo na najko-

rzystniej rozmie ci  gniazda ss ce i bezko-

lizyjnie poprowadzi  przewody. Pozwoli to 

równie  zredukowa  do minimum niezb d-

ne prace budowlane, takie jak wykonanie 

przebi  i bruzd w cianach i stropach czy 

ekranów os aniaj cych itd. 

Instalacj  centralnego odkurzania mo -

na zamontowa  równie  w domu ju  za-

mieszkanym, w kana ach wentylacyjnych 

(musz  by  jednak wystarczaj co sze-

rokie, aby nie przesta y spe nia  swych 

podstawowych funkcji), w przestrzeniach 

mi dzy cianami i nad sufitami podwie-

szanymi. Trzeba si  jednak liczy  z tym, 

e czasem nieuniknione b dzie rozku-

wanie cian, by mo na by o umie ci

w nich rury.

ok.1000z
kosztuje u o enie rur 

do centralnego odkurzania

+ Odkurzacz centralny usuwa oczyszczone powietrze na zewn trz budynku. Dzi ki temu 

nie rozprzestrzenia bakterii i nie wzbija kurzu w sprz tanych pomieszczeniach – w prze-

ciwie stwie do tradycyjnych odkurzaczy przeno nych, które wprawdzie oczyszczaj

wyrzucane  powietrze, ale spowodowany tym ruch podrywa kurz z jeszcze nieodkurzo-

nych powierzchni.

+ Lokalizacja jednostki ss cej odkurzacza centralnego w pomieszczeniu oddalonym od 

sprz tanego sprawia, e domownicy nie s  nara eni na ha as. Sprz tanie prawie nie prze-

szkadza w s uchaniu radia, ogl daniu telewizji czy odpoczynku innych wspó mieszka ców. 

+ W trakcie sprz tania przenoszenia wymaga tylko lekki w  – odkurzacza nie trzeba 

d wiga  do kolejnych pomieszcze . Znajduj cy si  w jednostce centralnej pojemnik na 

kurz wystarczy opró nia  dwa lub trzy razy w ci gu roku, a jego stopniowe nape nia-

nie nie zmniejsza skuteczno ci odkurzania. Sprz tanie trwa krócej i jest mniej m cz -

ce ni  tradycyjne.

+ W zale no ci od modelu jednostki centralnej mo liwe jest czyszczenie na sucho lub na 

mokro, czyli np. pranie dywanów i obi  mebli.

+ Wyposa enie domu w instalacj  centralnego odkurzania podnosi standard budynku, 

a wi c i jego warto  przy sprzeda y lub wynajmie. 

Same plusy

Odkurzacz centralny nie 

podrywa kurzu i w aden 

sposób nie zanieczyszcza 

atmosfery w sprz tanym 

pomieszczeniu, bo 

kurz i zu yte podczas 

sprz tania powietrze 

usuwa zawsze na 

zewn trz budynku

”

Czym si  ró ni  poszczególne metody separacji zanieczyszcze ?

Odkurzacze z workami (filtrami) odwróconymi wymagaj  ich okresowego 

czyszczenia pomimo deklarowanej zdolno ci do samooczyszczania. Wynika 

to z faktu zapychania si  porów materia u pe ni cego funkcje filtra. Dzia anie 

worka (filtra) odwróconego polega na jego podrywaniu przez ci g zasysane-

go powietrza przez silnik odkurzacza w czasie pracy jednostki, a nast pnie 

jego opadaniu pod wp ywem grawitacji po zatrzymaniu silnika. W czasie, 

gdy worek opada teoretycznie nast puje jego samooczyszczenie, w prakty-

ce worek opada powoli, wi c oczyszczenie nast puje tylko z wi kszych frakcji. Niewielkie 

drobinki kurzu, które utkwi y w porach filtra niestety go zapychaj  powoduj c spadek wy-

dajno ci odkurzacza, dlatego filtr wymaga r cznego oczyszczenia. 

Odkurzacze cykloniczne wymagaj  czyszczenia lub wymiany filtrów papierowych lub 

elektrostatycznych zabezpieczaj cych silnik. Niestety we wszystkich tych rozwi zaniach 

oczyszczanie filtrów, pomimo e jest atwe, nie nale y do przyjemno ci.

Wyj tkiem s  jednostki o konstrukcji rozdzielonej, tzw. splity. Dzi ki rozdzieleniu sepa-

ratora zanieczyszcze  od silnika wygospodarowano wi ksz  komor  cykloniczn , dodatko-

wy filtr w osów oraz bardzo atwy dost p do filtra elektrostatycznego. Nie jest on zas oni -

ty przez silnik, który zosta  zamontowany w osobnej obudowie. atwo  obs ugi odkurzaczy 

typu split jest ich najwi ksz  zalet  i pozwala na utrzymanie w czysto ci filtrów, dzi ki cze-

mu urz dzenia charakteryzuj  si  lepsz  wydajno ci  oraz skuteczno ci  filtracji.

Zdaniem eksperta

Artur Furtak, 
specjalista firmy 
aeroVac 
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Inwestycja na raty

Kompletny system centralnego odkurzania 

wraz z monta em to wydatek kilku tysi cy 

z otych. Koszt zale y od powierzchni domu, 

mocy i ceny jednostki centralnej oraz od 

stopnia skomplikowania ca ej instalacji. Je li 

nie chcemy takich wydatków ponosi  jedno-

razowo, ca  inwestycj , a wi c i koszty z ni

zwi zane, mo na roz o y  na dwa etapy. 

Etap pierwszy. Na tym etapie uk ada si

w cianach instalacj  podci nieniow  z rur 

PVC zako czonych gniazdami ss cymi. Na 

wykonanie tych prac wydamy ok. 1000 z .

W tym czasie projektuje si  te  odprowadze-

nie powietrza na zewn trz. Najlepiej umie-

ci  je w pobli u centralnego odkurzacza 

(rura wydechowa nie powinna by  d u sza 

ni  6 m), aby niepotrzebnie nie zwi ksza

oporów przep ywu w instalacji. Wyrzutnia 

powietrza powinna znajdowa  si  na wyso-

ko ci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu, 

z dala od okien i drzwi. 

Etap drugi. Zakup i monta  jednostki cen-

tralnej oraz pozosta ych akcesoriów – cz-

nie min. 2 tysi ce z . W stosunku do ogól-

nych kosztów budowy domu, sfinansowanie 

pierwszego etapu nie powinno by  k opotli-

we. Warto wi c zamontowa  same rury, na-

wet gdy zakup centralnego odkurzacza trze-

ba od o y  na pó niej. 

Projekt instalacji

Korzystanie z odkurzacza centralnego po-

winno by  wygodne, dlatego nale y tak roz-

mie ci  gniazda ss ce, by okre lonej d u-

go ci w em mo na by o si gn  w ka dy

zak tek domu. Firma, której ofert  wybie-

rzemy, powinna okre li  optymalne po o e-

nie gniazd i jednostki centralnej oraz zapla-

nowa  trasy rur. 

Rury ss ce

Naj atwiej rozprowadzi  je pod pod og

(pod sufitem piwnicy), w kana ach wentyla-

cyjnych, w kana ach instalacji centralnego 

ogrzewania, w kana ach instalacji wodno-

-kanalizacyjnej, pod schodami, we wn kach 

szaf lub skry  je za p yt  gipsowo-kartono-

w , panelem sufitowym b d  w bru dzie 

ciennej. Trasa rur powinna biec równolegle 

i prostopadle do powierzchni cian. Rury 

mog  by  uk adane bez adnego spadku. 

Nale y si  stara , aby instalacja by a mo li-

wie jak najkrótsza i mia a jak najmniej ko-

lanek (zagi ), a te, które s  konieczne, by y

ju 2000z
wystarczy na zakup i monta  jednostki 

centralnej z podstawowymi akcesoriami

Rury i kszta tki 
instalacji 
centralnego 
odkurzania 

czy si  klejem 
lub jedynie na 
wcisk (rury ze 
specjalnymi 
uszczelkami)

Gniazda ss ce 
mog  by  wykonane 
z tworzywa 
sztucznego albo 
metalu. Gniazda 
plastikowe montuje 
si  w cianach
i stropach, 
a metalowe 
– g ównie 
w pod ogach

Gniazdo 
na cienne 

Gniazdo 
gara owe

Na planach wszystkich kondygnacji budynku (np. w skali 1:100) zaznacza si  miejsca pla-

nowanych gniazd, ustawia w nich nó k  cyrkla i zakre la okr gi o rednicy odpowiadaj cej 

d ugo ci w a, pami taj c o zachowaniu tej samej skali jak wymiary na planach. Zakre lone 

okr gi poka , czy w  dotrze do wszystkich zakamarków. Nale y pami ta  o wi kszych me-

blach – ich ustawienie równie  warto uwzgl dni  na etapie projektowania instalacji.

Jak rozmie ci  gniazda

Jak dobiera si  moc jednostki centralnej?

Jednostk  centraln  dobieramy do wielko ci instalacji ss cej, a co za tym idzie, po rednio rów-

nie  do powierzchni domu. Pos ugujemy si  dwoma najwa niejszymi parametrami doboru, czy-

li: ilo ci  gniazd ss cych oraz d ugo ci  ruroci gu (suma wszystkich rur zu ytych do wykonania 

instalacji). U wi kszo ci producentów znajdziemy w opisie technicznym produktu informacj

o przeznaczeniu jednostki centralnej, przyk adowo: model przeznaczony do instalacji z 5 gniazda-

mi ss cymi i 45 m ruroci gu. Prawid owo dobrany odkurzacz „mie ci si ” w podanym przedziale. 

Uwaga! U ró nych producentów mog  wyst powa  inne sposoby obliczania wielko ci insta-

lacji. Przed ostatecznym zakupem polecam skontaktowa  si  ze specjalist .

Monika Stypi ska, specjalista ds. sprzeda y, Beam Polska

Zdaniem eksperta
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jak naj agodniejsze. Ka de za amanie trasy 

wprowadza bowiem dodatkowy opór prze-

p ywu powietrza.  

Wewn trzna powierzchnia rur jest g ad-

ka. Dzi ki temu, oraz dzi ki du ej pr dko ci 

zasysanego powietrza  wewn trz przewo-

dów nie gromadzi si  kurz, nie rozwijaj  si

te  bakterie, roztocza ani ple nie.

Pion (ewentualnie piony) nale y zlokali-

zowa  w centrum budynku lub jak najbli ej

od niego. Gniazda ss ce dobrze jest po czy

z instalacj  krótkim kolanem i dodatkowym 

odcinkiem poziomym lub pionowym. 

Podczas odkurzania do instalacji mog

zosta  przypadkowo wci gni te drobne 

przedmioty. Aby w niej nie utkwi y, tu  za 

gniazdem ss cym montuje si  kolanka lub 

trójniki 90°, w których zbyt du e zanie-

czyszczenia (np. d ugopisy i kredki) b d

si  zatrzymywa  i sk d atwo b dzie mo -

na je wyj .

Gniazda 

Nale y umieszcza  w miar  mo liwo ci 

w centralnej cz ci ka dej kondygnacji, w a-

two dost pnym miejscu (np. w korytarzu). 

Dobrze jest te  przewidzie  po jednym gnie -

dzie w gara u, w pobli u tarasu czy wej-

cia do domu. Pojedyncze gniazdo powinno 

umo liwi  sprz tni cie 50-100 m2 powierzch-

ni.  Gniazdo sk ada si  z obudowy, ruchomej 

klapki i uszczelki z gumy. Jest do niego do-

prowadzona niskonapi ciowa instalacja elek-

tryczna. Praktyczn  odmian  gniazda jest 

tzw. automatyczna szufelka, któr  warto 

mie  w miejscu, sk d wygodnie b dzie zbie-

ra  zmiecione szczotk mieci, a wi c np. 

w kuchni czy w holu obok wycieraczki.

 Jednostka centralna typu split

 Odkurzacz uruchamia si  wk adaj c przewód 
ss cy do gniazda (a) lub za pomoc  teleskopowej 
r czki pracuj cej w systemie push/pull (b)

Instalacja centralnego odkurzania mo e wydawa  si

nieskomplikowana, ale jej monta u nie nale y wykonywa

samodzielnie. Mo emy w ten sposób nie tylko straci

gwarancj  na sprz t, ale równie  mo liwo  egzekwowania 

naprawy ewentualnych usterek, które mog  pojawi  si

po niefachowym (samodzielnym) monta u. Zaoszcz dzimy 

niewiele pieni dzy, ale skuteczne i d ugie dzia anie sytemu 

mo e okaza  si  w tpliwe, a wszelkie naprawy bardzo trudne i 

kosztowne (np. kucie pod óg)

 Przed i po zabetonowaniu u o onych w pod odze rur (wylaniu wylewki pod ogowej), zakry-

ciu instalacji prowadzonej w bruzdach ciennych p ytami g-k nale y koniecznie zrobi  pró-

b  ci nieniow  i elektryczn . Ci nieniowa wymaga zamkni cia ruroci gu (np. gniazdkami 

w p ytkach monta owych) i pod czenia dowolnego odkurzacza w miejscu, gdzie ma pra-

cowa  jednostka centralna. Na ostatnim gniazdku przyk ada si  miernik podci nienia. Je li 

podci nienie przy odkurzaczu jest do 5-15% wy sze ni  na najdalej po o onym gniazdku – sys-

tem jest sprawny. Aby uchroni  go przed uszkodzeniem podczas dalszych prac  budowlano-

-wyko czeniowych, ko cówki rur zamyka si  specjalnymi p ytkami lub okleja szczelnie gru-

b  ta m  monta ow . Je li próba ci nieniowa wyka e wi ksz  ró nic  ci nienia, to znaczy, 

e instalacja jest nieszczelna, np. na czeniach rur i trzeba nieszczelno ci te usun .

Odkurzacza nie wolno u ywa  do usuwania py u budowlanego (powstaj cego np. pod-

czas tynkowania, szlifowania, malowania). Py  mo e osi  na opatkach turbiny ss cej 

i spowodowa  jej uszkodzenie. By tego unikn  jednostk  centraln  nale y montowa  jako 

ostatni  w nowym domu, a do odpylania u ywa  urz dze  do tego przystosowanych, dost p-

nych w wypo yczalniach sprz tu budowlanego. To samo zastrze enie dotyczy popio u z ko-

minka. Kto chce go sprz ta  odkurzaczem, powinien si  zaopatrzy  w specjalny separator. 

Cho  mo liwe jest po czenie orurowania z jednej firmy z jednostk  centraln  z in-

nej, to zdecydowanie rozwi zanie to nie jest godne polecenia, bo w razie niesprawnego 

dzia ania systemu nie b dzie wiadomo, kto za to odpowiada i kto usterki ma naprawi  (wy-

konawca orurowania czy dostawca odkurzacza). Znacznie bezpieczniej wi c jest zamówi

ca y system jako kompleksow  (cho  np. dwuetapow ) us ug  z zapisem w umowie, e za 

sprawne dzia anie systemu odpowiada wykonawca i ewentualne uszkodzenia, jakie mog

powsta  podczas instalacji, ów wykonawca naprawi na w asny koszt, a my zap acimy za ca-

o , tylko po sprawdzeniu dzia ania systemu. 

Nale y unika  „fachowców”, którzy oferuj  wykonanie systemu z rur kanalizacyjnych.

Nie nadaj  si  one do odkurzania centralnego, poniewa czy si  je za pomoc  uszczelek, 

które z czasem mog  si  sta   nieszczelne, a ponadto na ich wewn trznej powierzchni mo e

gromadzi  si  kurz.

Wybieraj c firm  nale y zapyta  o okres i warunki gwarancji oraz serwis pogwaran-

cyjny. Producenci udzielaj  zazwyczaj 5-letniej gwarancji na jednostk  centraln , a wyko-

nawca – od 1 do 10 lat na wykonan  instalacj . Warto korzysta  z ofert wyspecjalizowanych 

firm, które oferuj  kompleksow  us ug , bezp atny projekt, konsultacje fachowca na miej-

scu, dobór odpowiedniej jednostki centralnej, kosztorys oraz monta , a tak e serwis pod-

czas eksploatacji.
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Zestawy do sprz tania 
W  SS CY

Gi tki przewód elastyczny d ugo ci zazwyczaj 7-9 m. W e dost pne s  w nast puj cych 

wersjach:

 najprostszy – przeznaczony do systemu uruchamianego w chwili otwarcia gniazda;

 z w cznikiem w r czce;

 z w cznikiem w r czce i z elektroniczn  regulacj  mocy ss cej.

KO CÓWKI SS CE
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 ko cówki specjalne – do czyszczenia me-

bli, odkurzania naro ników, do grzejników, 

ubra , materaców i mebli tapicerowanych, 

a tak e klawiatury czy pianina;

 separatory – wody i popio u. Pierwszy 

umo liwia zbieranie przez odkurzacz p y-

nu oraz pranie dywanów i mycie okien. 

Drugi jest bardzo pomocny przy czysz-

czeniu kominka;

fo
t.
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   szczotki i ssawki przeznaczone do 

wszystkich typów pod óg – zarówno 

twardych, jak i wyk adzin;

 turboszczotki – o nap dzie powietrznym 

lub elektrycznym, stosowane do czyszcze-

nia dywanów i tapicerki;

 automatyczne szufelki – zamykane szcze-

liny montowane tu  przy pod odze, umo li-

wiaj ce wmiatanie zanieczyszcze  do insta-

lacji – po naci ni ciu d wigni otwieraj cej 

przys on  szczeliny gniazdo zasysa mieci 

bezpo rednio z pod ogi;

 kosze, wózki, uchwyty, pokrowce 

– do  przechowywania wszystkich ele-

mentów zestawu;
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TEMAT NUMERU Dom przyjazny alergikowi

Jednostka centralna

Ze wzgl du na ha as pracuj cego silni-

ka, jednostk  centraln  nale y lokalizowa

w dostatecznej odleg o ci od pomieszcze

mieszkalnych, najlepiej w suchym i prze-

wiewnym pomieszczeniu, takim jak gara ,

wentylowana piwnica. Pami tajmy o tym, 

e w trakcie eksploatacji b dziemy czy ci

urz dzenie z nagromadzonego kurzu, dlate-

go wybierzmy takie miejsce, w którym b -

dziemy mogli to robi  bez trudno ci. Aby 

ci sze zanieczyszczenia atwo przep y-

wa y rurami ss cymi, odkurzacz powinien 

by  zamontowany w mo liwie najni szym 

punkcie instalacji. Je li jednostk  central-

n , ze wzgl du na uk ad pomieszcze , trze-

ba umie ci  wy ej ni  3 m ponad najni -

szym punktem instalacji (np. na poddaszu), 

nale y zastosowa  urz dzenie wi kszej 

mocy. W najni szym punkcie pionu, w któ-

rym powietrze jest transportowane do góry, 

umieszcza  si korek rewizyjny.

Odleg o  jednostki centralnej od ze-

wn trznej ciany domu (od wyrzutni powie-

trza) nie powinna przekracza  6 m,  inaczej 

prowadzi oby to do wzrostu oporów prze-

p ywu powietrza w instalacji. Je li nie da 

si  tej odleg o ci zachowa , zwi ksza si

rednic  rury wyrzutowej, usuwaj cej po-

wietrze na zewn trz. 

Moc. Zale y ona od odleg o ci mi dzy 

jednostk  a najbardziej oddalonym gniaz-

dem ss cym (jest to maksymalna d ugo

ruroci gu) oraz od ca kowitej sprz tanej po-

wierzchni, co zazwyczaj przelicza si  na 

liczb  gniazd ss cych. Urz dzenia przezna-

czone do domów jednorodzinnych s  zwy-

kle zasilane pr dem jednofazowym, a moc 

silników mie ci si  w przedziale 1000-

-2000 W.

Sterowanie. Jedn  z wa nych zalet cen-

tralnego odkurzania jest prostota obs ugi: 

urz dzenie uruchamia si  albo przez samo 

wsuni cie w a do gniazda (w  standar-

dowy), albo przez wci ni cie prze cznika 

w r czce. Niektóre modele s  wyposa one 

w elektroniczny regulator mocy na r czce 

w a ss cego, co umo liwia dostosowanie 

jej do konkretnych potrzeb i oszcz dza ener-

gi . W systemie push/pull w czanie i wy-

czanie jednostki centralnej odbywa si

przez wyd u anie i skracanie teleskopowej 

r czki. 

INFO RYNEK Ile kosztuje instalacja odkurzania centralnego? – ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

OdkurzaczeOdkurzacze ccentralneentralne 
AERECOAERECO

022 632 79 34 www.axpir.pl         022 632 79 34  www.axpir.pl
BEAMBEAM 091 432 54 84 www.beam.pl 091 432 54 84  www.beam.pl
BORYSOWSKIBORYSOWSKI

0800 120 232 www.borysowski.com.pl          0800 120 232 www.borysowski.com.pl
COMFORT SYSTEMCOMFORT SYSTEM 

061 862 84 22 www.comfortsystem.com.pl         061 862 84 22  www.comfortsystem.com.pl
ELEKTRAELEKTRA

022 843 32 82 www.elektra.pl         022 843 32 82  www.elektra.pl
FAWASFAWAS 061 815 31 66 www.fawas.pl 061 815 31 66  www.fawas.pl
HUSKYHUSKY 

048 363 31 94 www.husky.pl         048 363 31 94  www.husky.pl
KLIMAWENTKLIMAWENT

058 629 64 80 www.klimawent.com.pl         058 629 64 80 www.klimawent.com.pl
REHAUREHAU 061 849 84 00 www.rehau.pl 061 849 84 00 www.rehau.pl
SANTECHSANTECH

022 615 80 90 www.santech.com.pl022 615 80 90  www.santech.com.pl
SCANPOLSCANPOL

089 527 80 43 www.scanpol.com.pl         089 527 80 43  www.scanpol.com.pl
SMART ARROWSSMART ARROWS

022 812 73 45 www.smart.info.pl         022 812 73 45  www.smart.info.pl
UNIVACUNIVAC 

0801 600 858 www.odkurzacze-centralne.com.pl         0801 600 858  www.odkurzacze-centralne.com.pl
WIREXIMWIREXIM

061 662 07 77 www.wirexim.com.pl061 662 07 77  www.wirexim.com.pl

Odkurzacze zwykOdkurzacze zwyk e
AGEDAGED  022 738 31 23 www.aged.com.pl 022 738 31 23  www.aged.com.pl
CANDYCANDY 022 335 26 20 www.hoover.pl 022 335 26 20  www.hoover.pl
ELECTROLUXELECTROLUX

022 434 73 00 www.electrolux.com.pl         022 434 73 00  www.electrolux.com.pl
KÄÄRCHERRCHER

012 639 72 22 www.karcher.pl         012 639 72 22  www.karcher.pl
LFMLFM  042 681 31 77 www.akcesoriakirby.pl   042 681 31 77  www.akcesoriakirby.pl
LG ELECTRONICSLG ELECTRONICS 

022 481 71 51 www.lge.pl022 481 71 51  www.lge.pl
MPM PRODUCTMPM PRODUCT

022 758 32 19 www.mpmproduct.com.pl         022 758 32 19  www.mpmproduct.com.pl
PANASONICPANASONIC

022 338 11 00022 338 11 00  www.panasonic.plwww.panasonic.pl
PHILIPSPHILIPS

022 349 15 04 www.philips.pl 022 349 15 04  www.philips.pl
WIREXIMWIREXIM

061 662 07 77 www.wirexim.com.pl         061 662 07 77  www.wirexim.com.pl
ZELMERZELMER

017 865 81 02 www.zelmer.com.pl         017 865 81 02  www.zelmer.com.pl

Za o enia: dom parterowy, o powierzchni 150 m2, 4 gniazda ss ce, wycena z robocizn

wycena wg firmy 
Comfort System
I ETAP 
(przed otynkowaniem) 
rura PCV, kszta tki, klej, 
przewód steruj cy  
– 1 049 z
II ETAP (po tynkowaniu)
4 gniazda ss ce, jednostka 
centralna Venton VN160, 
w  ss cy, rura ss ca sk a-
dana, chromowana szczot-
ka uniwersalna, ssawka 
szczelinowa, ssawka okr -
g a z w osiem, ssawka do 
tapicerki – 2 200 z
ca kowity koszt 
instalacji: 3 249 z

wycena wg firmy 
Elektra
I ETAP 
(przed otynkowa-
niem) 
rury PCV, uchwyty do 
rur i kszta tek, z czki, 
kolana, trójniki, podej-

cia do gniazd, p yty 
monta owe, klej, prze-
wody – 1 100 z
II ETAP 
(po tynkowaniu)
4 gniazda ss ce, jednostka centralna, automatycz-
na szufelka, wyrzutnia powietrza z t umikiem ha asu, 
rura elastyczna i teleskopowa, ssawki: pod ogowa, 
szczelinowa, ze szczotka i do mebli, jako wyposa e-
nie dodatkowe ssawko-szczota z kó kami i szczotka 
turbo oraz wieszak na w  elastyczny  – 3 050 z
ca kowity koszt instalacji: 4 150 z

wycena wg firmy Santech
I ETAP 
(przed otynkowaniem) 
rury, kszta tki, w  gi tki, klej, 
p ytki monta owe, podej cia 
do gniazd, z czki, kolana 
– 1 464-1 830 z
II ETAP 
(po tynkowaniu)
4 gniazda, szufelka automa-
tyczna, jednostka centralna 
S1570 Split, zestaw do sprz -
tania ElektroComfort 9 m 
z w cznikiem w r czce,  kom-
plet 4 ssawek, wieszak na 
w , torba na ssawki, t umik
ha asu, wyrzutnia powietrza, 
kszta tki – 3 782 z
ca kowity koszt instalacji: 
5 246-5 612 z

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p lw w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o j e d y n i p u b l i k u j e m y a k t u a l n eJ a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I P R O D U K T Ó W !R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

wycena wg firmy Aereco
I ETAP 
(przed otynkowaniem) 
rury, ko nierze, kolanka, trójni-
ki, z czki, klej – 975 z
II ETAP (po tynkowaniu)
4 gniazda typu Living, jednost-
ka centralna Axpir Family, ze-
staw akcesoriów do czysz-
czenia sk adaj cy si  z: 
elastycznego w a, wiesza-
ka do w a, r czki steruj -
cej, szczotki, ko cówki szcze-
linowej, szczotki obrotowej, 
z czki, torby filtruj cej o po-
jemno ci 30 litrów, filtrów do 
silnika, gniazda serwisowego 
– 5 928 z
ca kowity koszt instalacji: 
6 903 z


