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C
entralne odkurzacze maj¹ jednak

wci¹¿ zagorza³ych przeciwników.

Kwestionuj¹ oni przede wszystkim

op³acalnoœæ ekonomiczn¹ takiej instalacji,

uwa¿aj¹c ¿e kupno nawet oddzielnego od-

kurzacza tradycyjnego na ka¿d¹ kondygna-

cjê domu wyjdzie taniej. Boj¹ siê te¿, ¿e „za-

ssane” do jednostki centralnej mikroorga-

nizmy bêd¹ siê w niej znakomicie rozwija³y

i powróc¹ rurami do pomieszczeñ. S¹ to

obawy bezzasadne, a rozwi¹zanie to ma wie-

le zalet. Chyba najwa¿niejsza to ta, dziêki

której centralny odkurzacz jest wymarzony

dla alergików. W czasie sprz¹tania nie jest

wzniecany kurz, a zanieczyszczone powie-

trze jest usuwane poza budynek. Zu¿yte

podczas sprz¹tania powietrze nie wraca

wiêc z powrotem do pomieszczenia, jak to

siê dzieje w odkurzaczach tradycyjnych. Po-

nadto du¿a si³a ssania urz¹dzenia usuwa za-

nieczyszczenia nie tylko z powierzchni wy-

k³adzin lub dywanów, ale równie¿ z g³êb-

szych warstw, np. tapicerowanych mebli.

Wiêksza jest te¿ wygoda sprz¹tania – pos³u-

gujemy siê tylko lekkim, elastycznym wê-

¿em ss¹cym (pod³¹czonym do gniazda

w œcianie), który zakoñczony jest wymien-

nymi elementami do „specjalnych zastoso-

wañ”. Odkurzanie nie zak³óca domowni-

kom ogl¹dania telewizji czy s³uchania mu-

zyki, poniewa¿ jednostka centralna (jedyne

Ÿród³o ha³asu) zainstalowana jest w oddziel-

nym pomieszczeniu (najczêœciej w gara¿u),

oddalonym od dziennej czêœci domu.

Sprz¹tanie nie mêczy, bo nie trzeba ci¹-

gn¹æ za sob¹ odkurzacza czy dŸwigaæ go

po schodach, a kabel elektryczny nie pl¹-

cze siê pod nogami. Nie trzeba te¿ tak czê-
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Wielu chcia³oby mieæ

centralny odkurzacz, ale

tylko nieliczni wiedz¹, 

¿e ich na niego staæ. 

Naprawdê trudno dziœ

zaliczyæ tê instalacjê do

ekskluzywnego wyposa¿e-

nia domu – bardziej tu

pasuje pojêcie „niezbêdne”.

A to oznacza, ¿e takie

przedsiêwziêcie nie jest

wcale szokiem cenowym.

Przecie¿ na rynku s¹

odkurzacze tradycyjne

znacznie dro¿sze

od centralnych.
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sto, jak w przypadku trady-

cyjnych odkurzaczy, opró¿-

niaæ pojemnika na œmieci.

Ca³y system nie jest te¿

drogi, zakupiony i zamon-

towany przez wyspecjalizo-

wan¹ firmê (tylko takie

gwarantuj¹ dobr¹ jakoœæ

i profesjonalizm) mo¿e

kosztowaæ „tylko” 3 tys. z³.

W ca³oœci kosztów inwesty-

cyjnych zwi¹zanych z bu-

dow¹ domu, nie jest to du¿a

suma. Dodatkowo odku-

rzacz centralny na co dzieñ jest tani w eksploatacji (worki na kurz czy-

œci siê i zmienia rzadziej ni¿ w odkurzaczach tradycyjnych – czasami

tylko dwa razy w roku), a wk³ady w filtrach raz na piêæ lat (kartonowe)

lub na dziesiêæ lat (poliestrowe). Dla niektórych na pewno istotny bêdzie

te¿ fakt, ¿e centralny odkurzacz podnosi standard domu i jego cenê w przy-

padku sprzeda¿y.

CICHO I SKUTECZNIE
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ systemu jest jednostka centralna. Do niej do-

chodz¹ rury transportuj¹ce zanieczyszczenia ze sprz¹tanych pomiesz-

czeñ. Wyloty rur s¹ zakoñczone gniazdami, w które wk³ada siê w¹¿ ss¹-

cy. Jednostka centralna mo¿e byæ uruchamiana w³aœnie poprzez w³o¿e-

nie wê¿a do gniazda, uruchomienie prze³¹cznika na jego r¹czce lub z³o-

¿enie r¹czki (system push/pull). Zdecydowanie najwygodniejsze jest

uruchamianie odkurzacza za pomoc¹ prze³¹cznika w r¹czce. Wê¿e

z w³¹cznikiem s¹ bardziej plastyczne, ³atwo siê rozwijaj¹, a specjalna

konstrukcja ³¹cznika z uchwytem zapobiega skrêcaniu siê ich wokó³

w³asnej osi, co znacznie podnosi komfort pracy.

Powietrze zasysane przez jednostkê centraln¹ wyrzucane jest rur¹ wylo-

tow¹ poza dom, a wraz z nim jest usuwana wiêkszoœæ mikroorganizmów.

Zbiornik na œmieci opró¿nia siê co kilka miesiêcy, a czêstotliwoœæ zale-

¿y od wielkoœci pojemnika. 

Podczas sprz¹tania w domu nie s³ychaæ ha³asu silnika, a szum powietrza

w gniazdach ss¹cych jest na tyle cichy, ¿e nie przeszkadza nawet w s³u-

chaniu radia ani spokojnej rozmowie. Jedynie na zewn¹trz mo¿e wydo-

stawaæ siê dŸwiêk usuwanego powietrza. Wyciszaj¹ go specjalne t³umiki

w jednostkach centralnych.

Jednostkê centraln¹ umieszcza siê zazwyczaj w pomieszczeniu gospodar-

czym, na strychu, w piwnicy lub w gara¿u. Jeœli w gara¿u, to lepiej przy

wjeŸdzie, gdy¿ znajduj¹ce siê bezpoœrednio w jednostce centralnej gniazdo

umo¿liwi tak¿e sprz¹t-

niêcie przed nim (np.

samochodu staj¹cego

na podjeŸdzie).

ODKURZACZ
NA MIARÊ
Skutecznoœæ sprz¹ta-

nia zale¿y od rodzaju

i mocy jednostki cen-

tralnej oraz w³aœci-

wego rozmieszczenia

przewodów i gniazd

ss¹cych. Teoretycz-
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INWESTYCJA NNA RRATY
Kompletny system centralnego odkurzania wraz

z monta¿em to wydatek rrzêdu kkilku ttysiêcy zz³o-

tych. Zale¿y od powierzchni domu, mocy i ceny

jednostki centralnej oraz od stopnia skompliko-

wania ca³ej instalacji. Jeœli nie chcemy takich 

wydatków ponosiæ jednorazowo, ca³¹ inwestycjê,

a wiêc i koszty mo¿na roz³o¿yæ na dwa etapy. 

Pierwszy eetap – u³o¿enie w œcianach instalacji

podciœnieniowej, czyli rur PVC, zakoñczonych

gniazdami ss¹cymi. Na wykonanie tych prac wy-

damy ok. 11000 zz³. W tym etapie projektuje siê te¿

odprowadzenie powietrza na zewn¹trz. Najlepiej

umieœciæ je w pobli¿u centralnego odkurzacza

(przewód wydechowy nie powinien byæ d³u¿szy

ni¿ 6 m), aby niepotrzebnie nie zwiêkszaæ oporów

przep³ywu w instalacji. Wyrzutnia powietrza po-

winna znajdowaæ siê na wysokoœci co najmniej

30 cm od poziomu gruntu, z dala od okien i drzwi. 

Nastêpny eetap jjest ddro¿szy ((min. 22 tysi¹ce) – za-

kup i monta¿ jednostki centralnej oraz pozosta-

³ych akcesoriów. W stosunku do ogólnych kosz-

tów budowy domu, sfinansowanie pierwszego

etapu nie powinno byæ k³opotliwe. Warto wiêc za-

montowaæ same przewody, nawet gdy zakup cen-

tralnego odkurzacza od³o¿ymy na póŸniej. 

Tu¿ przed zabetonowaniem nale¿y koniecznie zzro-

biæ ppróbê: cciœnieniow¹ i elektryczn¹. Ciœnieniowa

wymaga zamkniêcia ruroci¹gu (np. gniazdkami

w p³ytkach monta¿owych) i po³¹czenia dowolnego

odkurzacza w miejsce, gdzie ma pracowaæ jed-

nostka centralna. Na ostatnim gniazdku przyk³ada

siê miernik podciœnienia. Jeœli podciœnienie przy

odkurzaczu jest do 5%-15% wy¿sze ni¿ na najdalej

po³o¿onym gniazdku – system jest sprawny. 

Jeœli nie, to oznacza, ¿e instalacja jest nieszczel-

na, np. na ³¹czeniach rur. 

Aby uunikn¹æ uuszkodzenia iinstalacji ppodczas ddal-

szych pprac bbudowlano- wwykoñczeniowych po pró-

bie ciœnieniowej koñcówki rur nale¿y zamkn¹æ

specjalnymi p³ytkami lub okleiæ szczelnie grub¹

taœm¹ monta¿ow¹. Odkurzacza nie wolno u¿ywaæ

do usuwania py³u budowlanego. Mo¿e on spowo-

dowaæ uszkodzenie turbiny ss¹cej. Do odpylania

trzeba u¿ywaæ urz¹dzeñ do tego przystosowa-

nych, dostêpnych w wypo¿yczalniach sprzêtu bu-

dowlanego.

Choæ mo¿liwe jest zakupienie orurowania w jed-

nej firmie i póŸniejsze dokupienie jednostki cen-

tralnej w innej, to zdecydowanie rozwi¹zanie to

nie jest godne polecenia, bo w sytuacji niespraw-

nego dzia³ania systemu nie bêdzie wiadomo, kto

za to odpowiada i kto usterki ma naprawiæ (wyko-

nawca orurowania czy dostawca odkurzacza).

Zdecydowanie bezpieczniej wiêc jest zamówiæ ca-

³y system jako kompleksow¹ (choæ dwuetapow¹)

us³ugê z zapisem w umowie, potwierdzaj¹cym, ¿e

za sprawne dzia³anie systemu odpowiada wyko-

nawca i ewentualne uszkodzenia, które mog¹ po-

wstaæ podczas instalacji ów wykonawca naprawi

na w³asny koszt. A my zap³acimy za ca³oœæ, tylko

po sprawdzeniu dzia³ania systemu. 

Wa¿ne jest by bezwzglêdnie unikaæ „„fachowców”,

którzy ooferuj¹ wwykonanie ssystemu zz rrur kkanaliza-

cyjnych. Nie nadaj¹ siê one do odkurzania cen-

tralnego, poniewa¿ ³¹czy siê je za pomoc uszcze-

lek, na których z czasem mog¹ pojawiæ siê nie-

szczelnoœci, a poza tym na ich wewnêtrznej po-

wierzchni mo¿e osadzaæ siê kurz. 

Choæ sam monta¿ nie jest skomplikowany, to nie

nale¿y wykonywaæ go samodzielnie. Mo¿emy

w ten sposób nie tylko straciæ gwarancjê na

sprzêt, ale równie¿ mo¿liwoœæ egzekwowania na-

prawy ewentualnych usterek, które mog¹ pojawiæ

siê po niefachowym monta¿u. Zaoszczêdzimy nie-

wiele pieniêdzy, a skuteczne i d³ugie dzia³anie

systemu mo¿e okazaæ siê w¹tpliwe, i wszelkie na-

prawy bardzo trudne i kosztowne (kucie pod³óg).

REKLAMA
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nie, na ka¿de 100 m2 sprz¹tanej i po-

wierzchni wystarczy tylko jedno gniaz-

do. Jednak w praktyce stopieñ rozbudo-

wania instalacji zale¿y od wielu czynni-

ków, dlatego trzeba zacz¹æ od planowa-

nia.

Najpierw trzeba zdecydowaæ, ile bêdzie po-

trzebnych gniazd, przy czym trzeba wie-

dzieæ, ¿e nie montuje siê ich w pokojach,

a g³ównie na klatce schodowej, w holu czy

korytarzu oraz na tarasie czy w gara¿u,

w miejscach, w których nie bêd¹ ich zas³a-

niaæ meble i inne sprzêty. Najwygodniej za-

montowaæ je przy futrynach drzwi nisko

nad pod³og¹. Liczba i usytuowanie gniazd

maj¹ umo¿liwiaæ dotarcie do ka¿dego miej-

sca. Lepiej d¹¿yæ do tego, by by³o ich jak

najmniej (system jest wówczas prostszy

i tañszy). Niestety, gdy oka¿e siê ich za ma-

³o, trzeba bêdzie u¿ywaæ d³ugiego wê¿a, np.

15 m (a najczêœciej maj¹ po ok. 7 m), który

mo¿e skrêcaæ siê podczas odkurzania. 

Najproœciej jest narysowaæ w skali plan

ka¿dej kondygnacji, nastêpnie uci¹æ ka-

wa³ek cienkiego sznurka odpowiadaj¹ce-

go d³ugoœci 9 m (nadal w tej samej skali),

czyli najczêœciej wybieranej przez inwe-

storów d³ugoœci wê¿a ss¹cego, chocia¿

mog¹ mieæ one od 7 do 15 m. Jeden ko-

niec sznurka przyk³ada siê do miejsca,

w którym planowane jest gniazdo i spraw-

dza, czy siêgnie on we wszystkie zakamar-

ki. Ten sposób, chocia¿ naj³atwiejszy, nie

pozwala jednak uwzglêdniæ wysokoœci

pomieszczeñ, a trzeba przecie¿ czasem

sprz¹tn¹æ na szafie czy odkurzyæ karnisze.

Dlatego lepiej zainwestowaæ w 9 m sznur-

ka i „w realu” sprawdziæ, jak te¿ bêdzie

przebiega³o sprz¹tanie. 

Gdy znane jest ju¿ rozmieszczenie gniazd,

trzeba dobraæ jednostkê centraln¹, odpo-

wiedni¹ do potrzeb. Przyjmuje siê, ¿e silnik

o mocy ok. 2000 W wystarczy dla odkurza-

cza do domu o powierzchni 200 m2. Dobie-

raj¹c moc odkurzacza warto j¹ nieco „prze-

wymiarowaæ”, bowiem z czasem filtr siê

brudzi i dobrana minimalna moc mo¿e

okazaæ sie za ma³a by z niezmienion¹ si³¹

szybko i skutecznie odkurzaæ, pokonuj¹c

opory spowodowane kurzem zbieraj¹cym

siê na filtrze. Najlepiej zdaæ siê na specjali-

stów – fachowych monterów lub doradców

producentów, którzy dobior¹ optymaln¹

moc odkurzacza.

JAK TO DZIA£A?
Jednostka centralna to silnik i separator

zanieczyszczeñ. Mog¹ byæ umieszczone

we wspólnej obudowie – wtedy jest to

urz¹dzenie typu kompakt – lub niezale¿-

nie, które mo¿na umieœciæ w pewnym od-

daleniu od siebie (typ Split).

Jednostkê centraln¹ trzeba zawiesiæ na

œcianie, na takiej wysokoœci, by wygodnie

opró¿niaæ zbiornik z kurzem. Wylot rury

transportuj¹cej powietrze na zewn¹trz bu-

dynku nie powinien byæ oddalony od jed-

nostki centralnej na wiêcej ni¿ 6 m –

w przeciwnym razie si³a odkurzacza bê-

dzie mniejsza. Musi byæ umieszczony na

wysokoœci co najmniej 30 cm od poziomu

gruntu i zamkniêty klapk¹, która otwiera

siê tylko podczas pracy odkurzacza. Ina-

czej mog¹ siê dostawaæ do instalacji np.

gryzonie czy owady. 

Separator zanieczyszczeñ zatrzymuje

wszystko, co trafia do odkurzacza. Mo¿e

byæ wyposa¿ony w worek z papieru (jed-

norazowy) lub tkaniny – trzeba go co pe-

wien czas upraæ. Szczególn¹ konstrukcj¹

s¹ tzw. worki odwrócone. Worek jest uno-

szony do góry si³¹ przep³ywaj¹cego po-

wietrza. Po wy³¹czeniu odkurzacza –

w skutek dzia³ania grawitacji –  opada on

na dno, a zanieczyszczenia spadaj¹ do

zbiornika. Niestety, worek opada powoli

i oczyszcza siê tylko z ciê¿kich zanie-

czyszczeñ, co oznacza, ¿e trzeba go co ja-

kiœ czas oczyszczaæ rêcznie, rozwi¹zanie

to jest natomiast najtañsze. Ca³kowicie

„samoobs³ugowy” jest separator wodny.

Powietrze wraz z zanieczyszczeniami jest

tu¿ przed zbiornikiem spryskiwane wod¹,

a powsta³y osad odprowadzany automa-

tycznie do kanalizacji. Takie rozwi¹zanie

wymaga jednak doprowadzenia do jed-

nostki centralnej wody i kanalizacji. Jeœli

chcemy mieæ jednostkê nie wymagaj¹c¹

obs³ugi warto kupiæ odkurzacz typu Split,

w którym oddzielony separator cyklo-

niczny wyposa¿ony jest w dodatkowy

filtr. Rozwi¹zanie to eliminuje koniecz-

noœæ uci¹¿liwego czyszczenia filtrów

i sprowadza siê tylko do obowi¹zku wy-

rzucania œmieci z pojemnika na kurz.

PROSTE,
JAK... INSTALACJA
Do jednostki centralnej s¹ doprowadzone

rury ss¹ce o œrednicy ok 50 mm, wykona-

ne z tworzywa sztucznego z dodatkiem

antyelektrostatyku, który uniemo¿liwia

przyleganie kurzu do powierzchni rur.

Rury mog¹ byæ prowadzone od jednego

110
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Wokó³ wp³ywu odkurzacza centralnego na zdrowie naros³o sporo mitów. Niektórzy s¹dz¹, ¿e osia-

daj¹ce w rurach instalacyjnych zanieczyszczenia mog¹ powodowaæ  powstawanie nieprzyjemnych

zapachów. Bardzo ³atwo udowodniæ, ¿e taka sytuacja nie mo¿e mieæ miejsca. Ze wzglêdu na specy-

ficzne w³aœciwoœci rur instalacyjnych (PVC z dodatkiem antyelektrostatyku) osiadanie zanieczysz-

czeñ jest praktycznie wyeliminowane. Poza tym olbrzymia prêdkoœæ powietrza przelatuj¹cego przez

orurowanie nie pozwala na osadzanie czegokolwiek. Prawid³owy sposób wykonania instalacji oraz

u¿yty materia³ daj¹ gwarancjê bezpiecznego u¿ytkowania. System centralnego odkurzania jest wte-

dy szczelny i nie zapycha siê.

ZDANIEM EEKSPERTA
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gniazda do drugiego lub od jednostki centralnej

oddzielnie do ka¿dego gniazda. To drugie rozwi¹-

zanie znacznie zwiêksza koszt instalacji (dodatko-

we kana³y i wiêksza iloœæ potrzebnych rur) oraz

wiêksze ryzyko nieszczelnoœci systemu, mog¹ce

powstaæ w czasie niedok³adnego monta¿u d³ugiego

orurowania, oraz wiêksze trudnoœci z ich usuniê-

ciem. Niektórzy wykonawcy proponuj¹ takie roz-

wi¹zanie, ale jest ono nieuzasadnione zarówno eko-

nomicznie jak i praktycznie. Planuj¹c przebieg rur,

nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿de za³amanie i zmiana kie-

runku, powoduj¹ znaczny wzrost oporów przep³y-

wu, czyli spadek si³y ssania. Dlatego powinno byæ

ich jak najmniej i mo¿liwie pod jak najmniejszym

k¹tem, ¿eby nie os³abiaæ pêdz¹cego z prêdkoœci¹

nawet ponad 100 km na godzinê powietrza. Zmiana kierunku przebie-

gu powinna byæ wykonana ³agodnymi ³ukami lub przy u¿yciu kolan 30

i 45°. Korzystniej jest zaplanowaæ dwa za³amania pod k¹tem 45° ni¿

jedno 90°. Tu¿ za gniazdem ss¹cym, montuje siê kolana lub trójniki 90°,

które zapobiegaj¹ zapchaniu siê instalacji, poniewa¿ miejsce to zatrzy-

muje wszelkie przedmioty o du¿ych wymiarach, które mog³yby zatkaæ

rury lub uszkodziæ jednostkê centraln¹. Rury klei siê w miejscach po-

³¹czeñ na klej acetonowy, trwale ³¹cz¹cy elementy. S¹ te¿ systemy prze-

widuj¹ce monta¿ na wcisk, ale ze wzglêdu na mniejsz¹ trwa³oœæ po³¹-

czeñ s¹ rzadziej stosowane. Przewodom towarzyszy instalacja elek-

tryczna na 24 V lub 12 V, umo¿liwiaj¹ca sterowanie prac¹ odkurzacza

z ka¿dego gniazda. 

Zakoñczeniem instalacji w pomieszczeniach s¹ gniazda ss¹ce – ich

wzornictwo pozwala dopasowaæ je do wystroju wnêtrza. W sieni, ko-

rytarzu, a najlepiej w kuchni warto umieœciæ automatyczn¹ szufel-

kê – specjalne gniazdo w kszta³cie pod³u¿nej szczeliny z w³asnym

wy³¹cznikiem. Podmiata siê do niego okruchy lub piasek, które po

uruchomieniu gniazda s¹ wci¹gane przez instalacjê bezpoœrednio

z pod³ogi. 

W¥SKA SPECJALIZACJA
Centralne odkurzacze s¹ sprzedawane wraz ze standardowym zesta-

wem koñcówek do sprz¹tania. Mo¿na te¿ rozszerzyæ go o akcesoria

„do zadañ specjalnych”. Tak wiêc oprócz szczotek i ssawek przezna-

czonych do wszystkich rodzajów pod³óg oraz wyk³adzin s¹ te¿ tzw.

turboszczotki z wiruj¹c¹ koñcówk¹ z napêdem powietrznym lub

elektrycznym (do dywanów lub tapicerki), koñcówki u³atwiaj¹ce

odkurzanie mebli, grzejników, ubrañ, ¿aluzji, klawiatury kompute-

rowej a nawet zwierz¹t. 

Do usuwania rozlanej wody, popio³u z kominka,

a tak¿e do mycia okien s³u¿¹ spec-

jalne separatory. Pod³¹cza siê je

do gniazda ss¹cego i dopiero do

nich w³¹cza siê koñcówkê wê¿a 

ss¹cego.

KIEDY NAJLEPIEJ
Centralny odkurzacz mo¿-

na zamontowaæ zarówno

w nowo budowanym, jak

i ju¿ istniej¹cym domu. Wy-

konanie projektu zleca siê po

zakoñczeniu stanu surowego

fo
t.
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i przed u³o¿eniem wszelkich instalacji elek-

trycznych, hydraulicznych i, co wa¿ne,

przed wykonaniem ogrzewania pod³ogowe-

go. Bowiem tunele, którymi bêdê bieg³y ru-

ry ³¹cz¹ce gniazdka z jednostk¹ centraln¹

musz¹ byæ proste, z jak najmniejsz¹ liczb¹

za³amañ, od tego bowiem w du¿ej mierze

zale¿y sprawnoœæ ca³ego systemu. Dlatego

tej czêœci instalacji nale¿y poœwiêciæ najwiê-

cej uwagi. Po zainstalowaniu przewodów

elektrycznych i rur do hydrauliki, ergono-

miczne poprowadzenie przewodów mo¿e

byæ tu nieco utrudnione. Mo¿liwe jest jed-

nak wykonanie instalacji centralnego odku-

rzania równie¿ w budynku zamieszka³ym –

wówczas mo¿na j¹ poprowadziæ w kana³ach

wentylacyjnych (musz¹ byæ jednak wystar-

czaj¹co szerokie, aby nie przesta³y spe³niaæ

swych funkcji podstawowych), przestrze-

niach miêdzy œcianami i nad sufitami pod-

wieszanymi. Trzeba siê jednak liczyæ z tym,

¿e czasem nieuniknione bêdzie rozkuwanie

œcian, by umieœciæ w nich przewody. Niem-

niej wiele osób decyduje siê na w³aœnie takie

rozwi¹zanie.                                                n
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PRZEGL¥D RYNKU

NAJWA¯NIEJSZE

+ Centralny odkurzacz do domu œredniej

wielkoœci czêsto kosztuje mniej ni¿ „wypa-

siony” tradycyjny, za to sprz¹tanie jest

skuteczniejsze i cichsze.

Decyzjê o monta¿u centralnego odku-

rzacza najlepiej podj¹æ jeszcze na etapie

projektowania domu. Wykonanie instalacji

w domu ju¿ istniej¹cym oznacza spory

remont.

mit W iinstalacji ii zzbiorniku nna kkurz rrozwi-

jaj¹ ssiê ddrobnoustroje.

Pêdz¹ce z ogromn¹ szybkoœci¹ powietrze

nie pozwala osi¹œæ mikroorganizmom

w przewodach. Poza tym instalacja jest

szczelnie zamkniêta przy gniazdach

ssawnych, wiêc nie ma mo¿liwoœci prze-

dostania siê czegokolwiek do pomiesz-

czeñ.

mit D³ugi ww¹¿ ppl¹cze ssiê mmiêdzy mmeblami

nie uu³atwiaj¹c ssprz¹tania.

Wê¿e ss¹ce s¹ bardzo miêkkie i elastycz-

ne, ³atwo uk³adaj¹ siê wiêc miêdzy sprzê-

tami.

mit Rury ccentralnego oodkurzania mog¹

siê zapchaæ.

Tu¿ za gniazdem ss¹cym, montuje siê

kolana lub trójniki 90°. Zapobiega to

zapchaniu siê instalacji, poniewa¿ miej-

sce to zatrzymuje wszelkie przedmioty

o du¿ych wymiarach, które mog³yby za-

tkaæ rury lub uszkodziæ jednostkê cen-

traln¹, a wci¹gniête przez odkurzacz

elementy mo¿na swobodnie wyj¹æ.

mit Instalacja ccentralnego oodkurzania

powoduje ccofanie ssiê ppowietrza

z kana³ów wwentylacyjnych nna sskutek

wysysania ppowietrza zz ppomieszczeñ

przez oodkurzacz.

Sytuacja taka mo¿e zaistnieæ tylko

w zbyt szczelnym budynku z wentylacj¹

grawitacyjn¹.

W domu z wentylacj¹ mechaniczn¹

i nawiewnikami, przez które nap³ywa

œwie¿e powietrze z zewn¹trz nie ma

takiego problemu.

INFO RRYNEK

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile

AERECO ((AXPIR)
022 632 79 34 www.axpir.pl

BEAM 091 432 54 84 www.beam.pl
BORYSOWSKI&SPÓ£KA ((AERTECNICA)

0800 120 232 www.borysowski.com.pl
COMFORT SSYSTEM ((DISAN)

061 862 84 22
www.comfortsystem.com.pl

DJAK ((BEAM) 042 634 70 14
ELEKTRA 022 843 32 82 www.elektra.pl
FAWAS 061 815 31 66 www.fawas.pl
HUSKY 048 363 31 94 www.husky.pl
KLIMAWENT 058 629 64 80 www.klimawent.com.pl
REHAU 061 849 84 00 www.rehau.pl
SANTECH ((VACU MMAID)

022 615 80 90 www.santech.com.pl
SCANPOL 089 527 80 43 www.scanpol.com.pl
SMART AARROWS

022 812 73 45 www.smart.info.pl
UNIVAC 0801 600 858

www.odkurzacze-centralne.com.pl
WIREXIM ((ALLAWAY)

061 662 07 77 www.wirexim.com.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brutto –

jednostka ccentralna

w¹¿

dla domu 150 m2: 1400 – 2750 z³
dla domu 200 m2: 1220 – 3000 z³
dla domu 300 m2: 2810 – 4900 z³
monta¿: 250 – 1200 z³

w¹¿ ss¹cy o d³ugoœci 9 m – od 260 z³
w¹¿ ss¹cy o d³ugoœci 9 m z w³¹cznikiem – od 560 z³
w¹¿ ss¹cy o d³ugoœci 7,5 m z w³¹cznikiem – od 570 z³
w¹¿ ss¹cy o d³ugoœci 11 m z w³¹cznikiem – od 700 z³
w¹¿ ss¹cy o d³ugoœci 15 m z w³¹cznikiem – od 940 z³

gniazdo
ramka ozdobna gniazda ss¹cego – od 10 z³
gniazdo wylotowe – od 30 z³
gniazdo ss¹ce plastykowe – od 40 z³
gniazdo ss¹ce gara¿owe – od 45 z³
monta¿: od 35 z³

zestaw ssprz¹taj¹cy
cena zestawu do sprz¹tania (szczotka pod³ogowa,
szczotka pod³ogowa szeroka, szczotka do mebli,
ssawka szczelinowa, szczotka okr¹g³a, uchwyt na
3 szczotki do teleskopu, rura do odkurzania tele-
skopowa z aluminium, wieszak na w¹¿ do odkurza-
nia) – od 400 z³

pozosta³e aakcesoria
mufa – od 2 z³
wieszak na w¹¿ do odkurzania – od 15 z³
t³umik ha³asu – od 70 z³
zestaw szczotek do odkurzania ma³ych przedmiotów
– od 80 z³
rura do odkurzania teleskopowa – od 90 z³
szczotka do zwierz¹t – od 130 z³
szczotka turbinowa „szeroka” – od 170 z³
szufelka automatyczna – od 240 z³
separator do czyszczenia sadzy z kominka – od 420 z³

przyk³adowa wwycena mmonta¿u ii mmateria³ów ddla ddomu 1150 mm2

I eetap (przed tynkowaniem)
zestaw monta¿owy: rury, uchwyty, ³uki, kolanka
materia³y i wykonanie ww. instalacji  . . . . . . . . . . . . . .750 z³
II eetap (zakup i monta¿ jednostki centralnej i pozosta³ych ele-
mentów)
jednostka centralna SR13, zestaw do sprz¹tania EKO, 3 gniaz-
da ssawne z wy³¹cznikiem pin-jack, automatyczna szufelka
VacuSweep
materia³y i wykonanie II etapu instalacji  . . . . . . . . .2060 z³
ca³kowity koszt instalacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2810 z³
wycena wg firmy Santech

przyk³adowa wwycena mmonta¿u ii mmateria³ów ddla ddomu 1180 mm2

I eetap (przed tynkowaniem)
zestaw monta¿owy: gniazda, kolanka, rury, uchwyty, t³umik
ha³asu, itp., monta¿ gniazd ss¹cych i wylotowych oraz po³¹-
czenia do jednostki centralnej
materia³y i wykonanie ww. instalacji  . . . . . . . . . . . . .1260 z³
II eetap (zakup i monta¿ jednostki centralnej i pozosta³ych ak-
cesoriów)
jednostka centralna Q Bas, 1300 W
zestaw do sprz¹tania „pe³ny”,
w¹¿ do odkurzania d³ugoœæ 9 m
materia³y i wykonanie II etapu instalacji  . . . . . . . . .3620 z³
ca³kowity koszy instalacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4880 z³ 
wycena wg firmy Husky 
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