KATALOG PRODUKTÓW

Tak odkurzać, to jak wygrać
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EcoMax

– słowo o nas
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Wiedza. Tym, co nas wyróżnia, jest zdobyta w międzynarodowym środowisku pracy, fachowa wiedza, którą chętnie przekazujemy naszym klientom. Zawsze doradzamy tak, aby produkt
był jak najlepszy dla konkretnego odbiorcy; w mniejszym stopniu patrząc na marże. Bierzemy odpowiedzialność za oferowany przez nas asortyment, bo wierzymy, że to dobra opinia
o pracy EcoMax jest naszym największym kapitałem.

Międzynarodowe doświadczenie zbudowaliśmy, handlując
z wieloma światowymi markami, ale w naszej ofercie zostawiliśmy
tylko te najlepsze: Aspilusa, Coregravel, Inovgreen i in. Z chęcią
dzielimy się doświadczeniem z zaprzyjaźnionymi firmami, pochodzącymi z różnych zakątków globu, również z Polski. Tak po ludzku, bez biurokracji, wierzymy, że wszyscy korzystamy na rosnącym
profesjonalizmie całej branży.

Pracujemy w międzynarodowym środowisku, choć dystrybucję prowadzimy głównie na terenie Polski. Sprowadzamy
produkty z całego świata (głównie z UE i USA), ale najważniejsze urządzenia, które znajdują się w naszej ofercie, produkowane są w 100% i w Europie, i z wykorzystaniem części
produkowanych w Europie. Przykładowo: fabryka odkurzaczy
marki Aspilusa to stara portugalska firma, działająca w oparciu
o konserwatywne zasady: jakości, zaufania i dbałości o satysfakcję klienta. Wszystkie wyprodukowane przez nią odkurzacze
najpierw testowane są na miejscu, w Paio Pires, a następnie,
dodatkowo – już przez EcoMax – w Polsce.

W segmencie systemów centralnego odkurzania jesteśmy generalnym importerem firmy Aspilusa z Portugalii – globalnego producenta odkurzaczy centralnych i akcesoriów do odkurzania. To właśnie
ona wprowadziła na rynek m.in. modele bezobsługowe, cykloniczne
i bezfiltrowe. Zawsze są to produkty najwyższej klasy spośród wszystkich marek dostępnych na całym świecie. Współpracujemy również
z importerami odkurzaczy marek Vacuflo i GV.

• kompletną ofertę wysokiej jakości produktów – pochodzących od najbardziej cenionych na rynku producentów
• kompetentne doradztwo techniczne
• szybką realizację zamówienia – wraz z profesjonalnym
montażem
• profesjonalny montaż systemu inteligentnego odkurzania
Hide-A-Hose, w którym EcoMax się specjalizuje
• fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

I najważniejsze: jesteśmy uczciwi. Tak zwyczajnie. Staramy się, aby nasze oferty były dobrze skalkulowane pod kątem relacji
jakość–cena. Cenimy trwałość – tak produktów, jak i relacji z naszymi

Serdecznie zapraszamy do przejrzenia naszego asortymentu oraz
kontaktu – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące
oferty EcoMax.

klientami. Dlatego nie szukamy najtańszych rozwiązań, aby zaoferować je z jak największą marżą. Dostarczamy rozwiązania naprawdę
dobre, które przez wiele lat będą bezbłędnie służyły naszym klientom.
Współpracując z nami lub kupując produkt od EcoMax, mogą liczyć Państwo na:
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Aspilusa.
Opis jednostki
Odkurzacze centralne marki Aspilusa to technologia
oparta na wielu latach analiz, unowocześnień, testów
i ulepszeń. Dziś, doprowadzona do optimum w serii
IZZY, oparta jest na wydajnym procesie, zoptymalizowanym tak od strony termicznej, jak i energetycznej.

1

podwójna komora wygłuszająca,
zapewnia maksymalne tłumienie
pracy turbiny
zabezpieczenie
zabezpieczenie przeciążeniowe
przeciążeniowe

2

najbardziej wydajne i solidne
turbiny z chłodzeniem
czystym powietrzem

3
2
zabezpieczenie termiczne
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filtr zmywalny wykonany
ze specjalnego poliestru z
domieszką antystatycznych
nano częstek pozwala na
minimalną konieczność z
opieką i czyszczeniem filtra

Głównymi elementami jednostki centralnej odkurzaczy
Aspilusa są:
1
Podwójna komora
wygłuszająca, która, dzięki
wytłumieniu pracy turbiny,
zapewnia cichą pracę całej
jednostki.

2

3

Skuteczne zabezpieczenia przeciążeniowe
i termiczne.

Najwydajniejsze oraz
najtrwalsze (spośród
dostępnych na rynku)
turbiny chłodzone
czystym powietrzem.

5
4
Zmywalny filtr wykonany
z specjalnej odmiany poliestru z domieszką antystatycznych nano - cząsteczek,
który do minimum zmniejsza częstotliwość czyszczenia filtra.
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Zbiornik na
zanieczyszczenia,
który, dzięki swej
przezroczystości, ułatwia
ocenę stopnia w jakim
wypełniony jest on
zanieczyszczeniami.
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przezroczysty zbiornik ułatwiający kontrolę napełniania zanieczyszczeniem

Jak zainstalować
System Inteligentnego
Odkurzania?
System Hide a Hose, nazywany też Systemem Inteligentnego
Odkurzania, to technologia jutra, która w domach i biurowcach
upowszechnia się już dzisiaj. Jest to system centralnego odkurzania, który nie tylko ułatwia pracę dzięki szybkiemu dostępowi do urządzenia, ale także zapewnia świetną wydajność oraz
porządek (wąż usytuowany jest w gnieździe instalacji ssącej).
Systemy Inteligentnego Odkurzania składają się z zestawów
centralnego odkurzania oraz chowającego się w ścianie węża
o długości nawet 15 metrów. W porównaniu do tradycyjnych
odkurzaczy jest to rozwiązanie zwiększające wygodę, jak i skuteczność odkurzania. Podczas instalowania systemu należy jednak zadbać o precyzję projektu; jakość wykonania wpływa na
to, że nasz wąż wciąga zanieczyszczenia z odpowiednią siłą oraz
bez oporów chowa się w instalacji systemu. Należy więc zadbać
zarówno o wykonanie instalacji ssącej w prawidłowy sposób, jak
i o użycie do tego odpowiednio dobranych elementów, aby wydajność zestawu gwarantowała komfort odkurzania.
Hide a Hose to instalacja, której nieumiejętne wykonanie może
osłabić wygodę późniejszego użytkowania systemu. Dlatego
zacząć – jak zawsze – warto od dokładnego zaplanowania
instalacji. Oto najważniejsze punkty, na które należy zwrócić
uwagę, aby w przyszłości użytkowanie systemu przyniosło jak
najwięcej korzyści.
1. Od tego zacznijmy: punkt z wężem do odkurzania
(gniazdo)
Zazwyczaj wystarcza zaplanowanie 1 gniazda na każdym poziomie domu. Wyjątkiem są większe obiekty, gdzie potrzebne
może być ułożenie w instalacji węża dłuższego niż 12-metrowy; wówczas, dla zwiększenia komfortu osoby sprzątającej,
sugerujemy jednak umieszczenie dodatkowego gniazda i zastosowanie krótszych węży, których użytkowanie jest wygodniejsze.
Warto zwrócić uwagę na to, iż gniazdo Hide a Hose jest dość
głębokie, a więc wymaga głębokiego otworu w ścianie. Dlatego starajmy się umiejscowić je na pełnej grubości bloczku albo
(w przypadku cienkich ścianek działowych) podkleić płytą karton-gipsową. Można też zaciągnąć siatkę i solidnie otynkować
po drugiej stronie. Już podczas wykonywania instalacji warto
być zaopatrzonym w finalne gniazdo – pozwoli to na perfekcyjne ułożenie płytki i bezbłędne osadzenie na niej gniazda.
Jeśli wykonujemy instalację bez gniazda, ryzykujemy, że nawet
przy niewielkiej niedokładności trudno będzie prawidłowo
osadzić gniazdo; już podczas końcowego, „białego” montażu.
Inaczej mówiąc, błąd na tym etapie może wymusić powtórzenie części prac montażowych.
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2. Instalacja i ułożenie systemu, czyli „mniej znaczy
lepiej”
Przed ułożeniem instalacji zaplanujmy ją tak, aby kolanek było
jak najmniej. W miejscu, gdzie chować będzie się wąż do sprzątania, nie powinno być więcej niż 3 długie dziewięćdziesiątki.
Wpływa to na wygodne, lekkie wyciąganie oraz wciąganie
węża do i z instalacji. To naprawdę bardzo ważne; zdarzały się
przypadki, gdy niewykwalifikowany monter ułożył instalację w
taki sposób, że wąż wciągał się i wyciągał z instalacji w sposób niekomfortowy. Dlatego, powtarzamy, w części instalacji,
w której umiejscowiony jest wąż, nie powinno być więcej niż
3 kolana 90°; od tej zasady nie ma wyjątków.
Sugestia: jeśli zajmiemy się instalacją do odkurzacza w odpowiednio wczesnej fazie robót instalacyjno-hydraulicznych, nie sprawi
nam kłopotu zaplanowanie instalacji nie tylko tak, żeby nie przekroczyć 3 kolan, ale może nawet uda się zmniejszyć ich liczbę do
2. Ważne: na odcinku, gdzie wąż ma się chować, nie można stosować kolan systemu zwykłego ani robić rozgałęzień. Dodatkowo
należy wydłużyć odcinek z wężem o około 10% i już za tym odcinkiem możemy zastosować zwykłe elementy oraz szufelkę (np.:
Vroom, Wally Flex / Simply Flex) lub zwykłe gniazdko.
3. Serce systemu – jak wybrać jednostkę ssącą?
Wybór odkurzacza centralnego dla systemów Hide a Hose jest
zupełnie inny niż przy zwykłych instalacjach. W skrócie: w żadnym stopniu nie sugerujemy się tutaj standardowymi zaleceniami. Dla tego systemu odkurzacz musi być mocny, wyposażony w solidny silnik, który wytworzy wysokie podciśnienie.
Jednocześnie, w przypadku węży dłuższych niż standardowe
9 metrów (oraz przy bardziej rozbudowanych instalacjach), sugerujemy wyposażenie systemu w model dwusilnikowy.
Osoba decydująca się na instalację systemu chowanego węża
powinna wiedzieć, że przy wyborze urządzenia ssącego nie
warto iść na kompromisy. Siła odkurzania, a więc najważniejsza cecha systemu, to nie tylko profesjonalne ułożenie instalacji, lecz także wybór dobrej, silnej jednostki centralnej. Jednostka ta powinna być wyposażona w silnik nie tylko mocny,
ale też wysokiej jakości i trwałości – taki, który bez problemów
będzie radził sobie z większymi obciążeniami przez wiele lat.
Dlatego w tym wypadku warto spytać o to, jakie turbiny ma
jednostka centralna, ponieważ wydajność zależy nie tylko od
mocy, a na rynku można kupić również modele wyposażone
w turbiny „ekonomiczne”.
Podsumowując: za jakość płaci się raz. Za brak jakości – dwa (lub więcej) razy
Klienci, którzy samodzielnie wykonują instalację Hide a Hose,
już na samym początku stają przed prostym z pozoru dylematem: jaka marka i jaka cena? Brak wiedzy na temat różnic między np. jednostkami centralnymi może skłaniać do wybrania
tańszej jednostki, która wg informacji technicznych odpowiada wymaganiom stawianym przez instalację. Cóż, to tak jak
z samochodami: i Fiat 126p, i Lexus RX mają po 4 koła, ale to
tylko jedna z niewielu cech, które je łączą. Dlatego warto pamiętać, że tanie silniki (dokładnie tak samo jak w przypadku
samochodów) nie mają wiele wspólnego ani z ekonomią, ani
z ekologią. Zły dobór odkurzacza może powodować jego przegrzewanie lub zapychanie się instalacji, co znacznie skraca jej
żywotność oraz powoduje słabe wciąganie węża w instalację.
Obrazowo pisząc: wspomniany Lexus na silniku przemontowanym z Fiata 126p pojedzie… łatwo się domyślić jak.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, pomocy w doborze poszczególnych elementów systemu lub wyszukaniu
sprawdzonego wykonawcy – zadzwoń do nas; odpowiemy na
a wszystkie pytania.

8

Komfort i czystość
9

w Twoim domu
10

IZZY 250 / 250 MAX
POWER

Bezkonkurencyjny
w mniejszych domach

IZZY 300

Niepozorny, a skuteczny

5 lat

Silnik Domel (TF):

Turbina (liczba stopni):

5 lat

GWARANCJI

GWARANCJI

250

Max

1400 W

1600 W

Silnik Domel (by pass):

1750W

2

2

Turbina (liczba stopni)

2

IZZY 300

Producent:

ASPILUSA

Producent:

ASPILUSA

Waga (kg):

15

Waga (kg):

15

Max długość instalacji (m):

25

30

Max długość instalacji (m):

45

Zalecana max liczba gniazd:

do 4

do 6

Zalecana max liczba gniazd:

5/8

Wydajność (m3/h):

222

234

Wydajność (m3/h):

210

Moc ssąca (Air Watt):

566

618

Moc ssąca (Air Watt):

575

Podciśnienie (kPa):

29,70

33

Podciśnienie (kPa):

33,40

Poziom hałasu (dB):

55

55

Poziom hałasu (dB):

63

Gwarancja w latach:

5

5

Gwarancja w latach:

Wysokość/średnica (cm):

74x30

74x30

Wysokość/średnica (cm):

BEZKONKURENCYJNY W MNIEJSZYCH DOMACH. IZZY 250
Max Power został skonstruowany z myślą o osobach, dla których
to nie duże przestrzenie odkurzanych pomieszczeń, ale trwałość
jednostki i komfort odkurzania są najistotniejsze. Inaczej mówiąc;
jest to przeznaczony do pracy na sucho, mniejszy brat bardzo solidnego modelu IZZY 300. Wariant Max Power umożliwia odkurzanie w odległości do 30 metrów od najdalszego punktu ssawnego

dziej zaawansowany technologicznie filtr antystatyczny, w którego konstrukcji wykorzystano cząsteczki nanosrebra. Jest to bardzo
wydajny odkurzacz o solidnej mocy ssącej (630 Air Watt – mierzone wprost na instalacji).
W SKRÓCIE: wydajność i trwałość… Albo: inaczej mówiąc – w domowych warunkach można na nim polegać bardzo długo i korzystać z niego z dużą wygodą odkurzania. IZZY 250 MAX POWER Jest
to odkurzacz przewidziany do zastosowania prywatnego; świetny
wybór dla apartamentów lub mniejszych domów.

IZZY 250 MAX POWER to jednostka z 2 stopniowym silnikiem Domel typu thru-flow o mocy 1600W. Wyposażona jest ona w najbar-
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77/30

Ceniąc sobie proste rozwiązania na utrzymanie porządku w domu,
warto wspomnieć o modelu IZZY 300, który łączy wydajność z efektywnym działaniem. Odkurzacz ten posiada moc ssącą o wartości
575 Air Watt oraz podciśnienie równe 33kPA, dzięki czemu w szybkim
tempie usuwa brud z podłóg w małych i średnich domach, gdzie długość instalacji nie przekracza 45 metrów rurociągu.

cyjnym, gwarantującym skuteczne działanie oraz długi okres przydatności. Wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz zawór
ciśnienia, IZZY 300 nie przegrzewa się i oferuje bezpieczeństwo podczas długiego użytkowania na krótkich, niezbyt długich instalacjach.
W SKRÓCIE: Odkurzacz IZZY 300 to sprzęt stworzony dla tych, którzy
cenią sobie komfort oraz skuteczność podczas sprzątania. IZZY 300
jest wysokiej jakości urządzeniem wyprodukowanym w Portugalii
przez wiodącą markę – ASPILUSA, co stanowi świadectwo zasadności
jego zakupu.

NIEPOZORNY, A SKUTECZNY – podobnie jak bezkonkurencyjny IZZY
500, czy IZZY 400, odkurzacz IZZY 300 posiada 2 stopniowy silnik
Domel o mocy 1750W bypass z wbudowanym systemem wentyla-
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IZZY 400

Największa moc ssąca jednostki
jednosilnikowej, przeznaczonej
do odkurzania na sucho

IZZY 500

Nie do zdarcia

5 lat

IZZY
400
Silnik Domel (by pass):

1900W

Turbina (liczba stopni):

3

Producent:

ASPILUSA

Waga (kg):

15

Max długość instalacji (m):

65

Zalecana max liczba gniazd:

8/16

Wydajność (m3/h):

193

Moc ssąca (Air Watt):

614

Podciśnienie (kPa):

38,00

Poziom hałasu (dB):

63

Gwarancja w latach:

5

Wysokość/średnica (cm):

7 lat

GWARANCJI

GWARANCJI

IZZY 500
Silnik Domel (by pass
wolno-obrotowy):

1800W

Turbina (liczba stopni):

2

Producent:

ASPILUSA

Waga (kg):

20

Max długość instalacji (m):

100

Zalecana max liczba gniazd:

8/18

Wydajność (m3/h):

222

Moc ssąca (Air Watt):

651

Podciśnienie (kPa):

32,70

Poziom hałasu (dB):

65

Gwarancja w latach:

7

Wysokość/średnica (cm):

93x30

NAJWIĘKSZA MOC SSĄCA JEDNOSTKI JEDNOSILNIKOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO ODKURZANIA NA SUCHO.
IZZY 400 to bardzo, bardzo wydajny odkurzacz; idealny dla
większych domów oraz bardziej wymagających klientów. Posiada on aż 614 Air Watt mocy ssącej (mierzonej wprost na instalacji), co zapewnia komfortowe i wydajne odkurzanie.

rencyjne, najwyższej jakości 3 stopniowe turbiny chłodzone
czystym powietrzem.
W SKRÓCIE: IZZY 400 to odpowiednik modelu Aqua Matic
400, tyle, że przeznaczony do odkurzania na sucho. Przewidziany dla większych domów oraz osób, które nie mają potrzeby
odkurzania na mokro, ale za to docenią bardzo solidną moc
ssącą odkurzacza.

IZZY 400 to z jednej strony w niezawodny, 3 stopniowy silnik
Domel o mocy 1900 watów, który pozwala na odkurzanie w
odległości do 65 metrów od najdalej położonego punktu
ssawnego. Z drugiej strony jest on wyposażony w bezkonku-
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93x30

NIE DO ZDARCIA. Najmocniejszy i najtrwalszy odkurzacz centralny dostępny na polskim rynku. IZZY 500 jest modelem półprzemysłowym, co w warunkach biurowych, domowych lub hotelowych
sprawia, że jego żywotność jest prawie nieograniczona. Prawdziwy, twardy „długodystansowiec”.
Wykorzystany w tym modelu, wolnoobrotowy silnik Domel 7,5”
zapewnia ekstremalnie długą, bezawaryjną pracę, ale jednocześnie świetnie współpracuje z wydajną, dwustopniową turbiną,
co zapewnia świetną moc ssania, a więc, dla sprzątających – wysoki komfort odkurzania. Silnik Domel 7,5 posiada 1800 W mocy,

co umożliwia komfortowe odkurzanie nawet w odległości 100
metrów od najdalej położonego punktu ssawnego. IZZY 500 to
jednostka przeznaczona do pracy na sucho.
W SKRÓCIE: odkurzacz idealny w obiektach, w których odkurza
się dużo i często – w tym w hotelach, pensjonatach, biurowcach
itp. IZZY 500 gwarantuje nie tylko komfortowe odkurzanie najdalszych zakątków pomieszczenia, ale też świetną opłacalność
instalacji urządzenia; nawet przy bardzo intensywnej, codziennej
pracy, wielokrotnie zapracuje ona na siebie – żywotność modelu
IZZY 500 jest naprawdę zaskakująca.
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IZZY 550

Dwa silniki
i imponująca siła

IZZY 600

Podwójna moc.
Zero kompromisów

5 lat

5 lat

GWARANCJI

IZZY
600

IZZY 550
Silnik Domel (BP/TF):

Turbina (liczba stopni):

Producent:

Waga (kg):

Max długość instalacji (m):

2x1600W
2 x 2 stopnie
ASPILUSA
15
200

Zalecana max liczba gniazd:

8/35

Wydajność (m3/h):

350

Moc ssąca (Air Watt):

Podciśnienie (kPa):

Poziom hałasu (dB):

Gwarancja w latach:

Wysokość/średnica (cm):

Silnik Domel (by pass):

2x1800W

Turbina wolnoobrotowa
(liczba stopni):

2 x 2 stopnie

Producent:

ASPILUSA

Waga (kg):

16+5

Max długość instalacji (m):

1230
52,00
63
5
103x30

położonego punktu ssawnego. IZZY 550 to jednostka przeznaczona
do pracy na sucho.
W SKRÓCIE: skonstruowany z myślą o naprawdę rozległych pomieszczeniach – 200 metrów to odległość, która przy odpowiedniej
lokalizacji punktu ssawnego umożliwi odkurzenie nawet hali o boku
długości 400 metrów i powierzchni np. 50 000 m². Najczęściej stosowany jest jednak w dużych obiektach prywatnych i noclegowych, ponieważ łącząc niezawodność z świetnymi parametrami, gwarantuje
wiele lat bezproblemowego, intensywnego odkurzania.

15

200

Zalecana max liczba
gniazd:

15/30

Wydajność (m3/h):

400

Moc ssąca (Air Watt):

1159

Podciśnienie (kPa):

33,00

Poziom hałasu (dB):

65

Gwarancja w latach:

5

Wysokość/średnica (cm):

KRÓL JEST JEDEN. MA DWA SILNIKI I IMPONUJĄCĄ SIŁĘ. Spośród wszystkich dostępnych na rynku jednostek dwusilnikowych to
właśnie odkurzacz IZZY 550 wytwarza największe podciśnienie. Dzięki swojej supermocy idealnie sprawdza się przy pracy w dużych domach, salonach, hotelach, a nawet obiektach przemysłowych.
Sercami modelu IZZY 550 są dwa niezawodne, dwustopniowe silniki
Domel o mocy 1600 W każdy. Wytwarzają one imponującą moc ssącą 1230 Air Watt, dzięki czemu możliwe jest komfortowe odkurzanie
przy użyciu instalacji z długością nawet do 200 metrów od najdalej

GWARANCJI

93/30 + 70/30

PODWÓJNA MOC. ZERO KOMPROMISÓW. IZZY 600 to przede
wszystkim dwa, półprzemysłowe silniki o sile 1800 wat każdy. Taka
moc znajdzie zastosowanie przede wszystkim w dużych domach
oraz obiektach hotelowych, których właściciele docenią też na pewno możliwość odkurzania w dwóch punktach jednocześnie (przy odpowiednio wykonanej instalacji).
Model IZZY 600 to – obok ogromnej mocy, również ogromna żywotność odkurzacza. Gwarantują ją nie tylko konstrukcja 7,5 calowej turbiny, ale też oddzielenie zbiornika na zanieczyszczenia od jednostki
centralnej. W modelu tym, nie tylko silniki, ale również zabezpiecze-

nia są co najmniej podwójne; oprócz bezpiecznika termicznego IZZY
600 posiada dodatkowy zawór ciśnieniowy, który zabezpiecza silnik
przed przeciążeniem w przypadku zatkania instalacji c.o..
W SKRÓCIE: jednostka centralna zaprojektowana z myślą o hotelach
i dużych domach. Z jednej strony posiadająca ogromną moc, a z drugiej; świetnie tą moc zabezpieczająca (bezpiecznik termiczny, zawór
ciśnieniowy, bezpiecznik skoków napięcia prądu), a do tego, dzięki
unikatowej konstrukcji turbiny, jest to jednostka o maksymalnej żywotności.
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AQUA MATIC 300 / 400

Największa moc ssąca
wodnej jednostki
jednosilnikowej

AQUA MATIC 550

5 lat

5 lat

GWARANCJI

AQM
300

AQM
400

Silnik Domel (by pass):

1750W

1900W

Silnik Domel (by pass):

2x1750W

Turbina (liczba stopni):

2

3

Turbina (liczba stopni):

2x2

ASPILUSA

Producent:

Producent:

ASPILUSA
15

15

15

Waga (kg):

Max długość instalacji (m):

45

65

Max długość instalacji (m):

200

Zalecana max liczba gniazd:

5/8

8/16

Zalecana max liczba gniazd:

8/35

Wydajność (m3/h):

210

193

Wydajność (m3/h):

350

Moc ssąca (Air Watt):

575

614

Moc ssąca (Air Watt):

1230

Podciśnienie (kPa):

33,40

38,00

Podciśnienie (kPa):

52,00

Poziom hałasu (dB):

63

63

Poziom hałasu (dB):

63

Gwarancja w latach:

5

5

Gwarancja w latach:

5

77x30

93x30

Wysokość/średnica (cm):

NAJWIĘKSZA MOC SSĄCA WODNEJ JEDNOSTKI JEDNOSILNIKOWEJ. Największa czystość i wygoda użytkowania spośród wszystkich odkurzaczy centralnych dostępnych na rynku. Aqua Matic 400
to jednostka praktycznie bezobsługowa, które nie tylko umożliwia
odkurzanie również na mokro, ale też samodzielnie opróżnia zbiornik
na zanieczyszczenia. A do tego: jest to model praktycznie bezawaryjny
i o bardzo dużej żywotności.

punktu ssania. Automatyczne opróżnianie odbywa się na zasadzie
spłukiwania do kanalizacji, po zapełnieniu 30 litrowego zbiornika na
zanieczyszczenia; proces ten nie wymaga wykonania przez użytkownika żadnej pracy.
W SKRÓCIE: więcej czasu na przyjemności. Aqua Matic 400 to świetna, bezobsługowa jednostka centralna, przeznaczona dla naprawdę
wymagających osób, które cenią sobie skuteczność i wygodę odkurzania, osiągnięte w tym modelu dzięki znakomitej turbinie i najnowocześniejszemu systemowi czyszczenia filtra.

Zastosowana w Aqua Matic 400, 3 stopniowa turbina silnika Domel
1900 W, pozwala na odkurzanie nawet w odległości 65 metrów od
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GWARANCJI

AQM
550

Waga (kg):

Wysokość/średnica (cm):

Wszystko to,
co najlepsze

103x30

WSZYSTKO TO, CO NAJLEPSZE. Nie dość, że imponująca moc, to
jeszcze idealna jakość pracy. Nie sposób znaleźć na rynku bardziej nowoczesnego i wydajnego odkurzacza centralnego, który sprawdzi się
nie tylko w dużych domach, hotelach czy obiektach przemysłowych,
ale który pokocha też każdy, kto doceni oszczędność czasu wypracowaną przez praktycznie bezobsługowy Aqua Matic 550.
Bezkonkurencyjność tej jednostki to efekt zastosowania w niej dwóch
niezawodnych turbin wodnych Domel 1800 (1750), które umożliwiają
odkurzanie nawet w odległości 200 metrów od najdalej położonego
punktu ssawnego, świetną wydajność chowania węża w systemie
hide a hose oraz ogromną moc, która przekłada się na bezkonkuren-

cyjną wydajność jednostki centralnej. Podłączenie wprost do przewodu kanalizacji nie tylko zabezpiecza odkurzanie na mokro, ale też gwarantuje automatyczne spłukiwanie zanieczyszczeń po zapełnieniu 30
litrowego zbiornika.
W SKRÓCIE: siła i wygoda. Aqua Matic 550 łączy w sobie wszystkie,
najlepsze cechy, najbardziej zaawansowanych odkurzaczy centralnych. Z jednej strony jest to odkurzacz o mocy ssącej gwarantującej
komfortowe odkurzanie bardzo dużych powierzchni, a z drugiej, dzięki technologii wodnego oczyszczania, pracuje w sposób praktycznie
niezauważony; bez potrzeby otwierania jednostki w celu opróżnienia
zanieczyszczeń.
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PRO 300

Świetne możliwości
i aż 10 lat gwarancji

PRO 400

Cyklon pełen mocy

10 lat

10 lat

GWARANCJI

PRO
400

PRO 300
Silnik Domel (by pass):

Turbina (liczba stopni):

Producent:

Waga (kg):

Max długość instalacji (m):

Zalecana max liczba gniazd:

Wydajność (m3/h):

Moc ssąca (Air Watt):

Podciśnienie (kPa):

Poziom hałasu (dB):

Gwarancja w latach:

Wysokość/średnica (cm):

1750/1950W
Silnik Domel (by pass):

2000W

Turbina (liczba stopni):

3

2
ASPILUSA
Producent:

ASPILUSA

Waga (kg):

15

Max długość instalacji (m):

65

Zalecana max liczba gniazd:

8/16

Wydajność (m3/h):

214

Moc ssąca (Air Watt):

680

Podciśnienie (kPa):

37,50

Poziom hałasu (dB):

63

Gwarancja w latach:

10

15
45
5/8
210
630
32,70
61
10
93x30
Wysokość/średnica (cm):

ŚWIETNE MOŻLIWOŚCI I AŻ 10 LAT GWARANCJI. PRO 300 to najlepsza jednostka przystosowana do pracy w mniejszych i średnich
domach. Jest ona idealnym wyborem dla osób, które posiadają
pomieszczenia o przekątnej nie dłuższej niż 70 metrów oraz planują odkurzać na sucho, ceniąc zarazem trwałość jednostki i wysoki komfort odkurzania.
PRO 300 to jednostka przeznaczona do sprzątania pomieszczeń o max powierzchni 300 m2, wyposażona w silnik o mocy
1750/1950W, który wytwarza podciśnienie 32 kPA. Maksymalna długość instalacji to 45 metrów. Modele w wersji Pro, oprócz
gwarancji wydłużonej do 10 lat posiadają też dodatkowe moż-

liwości; „Power Control”, „Soft Start”, czyli miękki rozruch (który zwiększa żywotność jednostki) oraz dodatkowe zabezpieczenia elektroniki, chroniące model przed skokami napięcia.
W SKRÓCIE: PRO 300 pozwala na komfortowe sprzątanie pomieszczeń w małych i średnich domach jednorodzinnych. Modele
Pro posiadają większą liczbę dodatkowych opcji i zabezpieczeń
w porównaniu do regularnych linii odkurzaczy centralnych Aspilusa i charakteryzuje je topowa niezawodność zabezpieczeń, które
automatycznie wyłączają dostęp prądu na czas krótkiej kwarantanny podczas gwałtownych skoków napięcia.
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GWARANCJI

96x30

CYKLON PEŁEN MOCY. PRO 400 to 10 lat gwarancji i co najmniej 10
powodów do zakupu. Jest to odkurzacz w wersji przemysłowej, choć
przystosowany do pracy w warunkach prywatnych i zawodowych; co
świetnie wskazuje na jego „niezniszczalność” i ogromną moc trzystopniowej turbiny.
Zmywalny, poliestrowy filtr z cząsteczkami nano srebra jest gwarancją długotrwałej pracy PRO 400 – nawet przy wykorzystywaniu go
w wymagającym środowisku pełnym zanieczyszczeń. Silnik Domel
2000W daje możliwość odkurzania w odległości 65 metrów od najdalej położonego punktu ssawnego, wytwarzając przy tym aż 37,5 kPA
podciśnienia i 680 air watt mocy ssącej. Aby usprawnić pracę, model

wyposażony jest w „Power Control”, miękki rozruch opcją „Soft Start”
oraz dodatkowe zabezpieczenia przed skokami napięcia, dzięki którym mogliśmy objąć go aż 10 letnią gwarancją.
W SKRÓCIE: PRO 400 to przede wszystkim imponująca wydajność
pracy i świetnie sprawdzi się we domach o dowolnej wielkości. Jako
model serii Pro wyposażony jest w dodatkowe usprawnienia, ale też;
większą liczbę zabezpieczeń na wypadek falowania prądu lub gwałtownych skoków napięcia. Inaczej mówiąc; jest to super wydajny model przeznaczony dla osób naprawdę wymagających, które docenią
np. regulację mocy silnika umieszczoną wprost na rączce.
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DOUBLE CYCLONIC
300 / 500
DC
300

DC
500

Silnik Domel (by
pass):

1750

1800 (wolno-

Turbina (liczba
stopni):

2

2

Proste działanie:
podwójna korzyść

Silnik Domel (TF):

-obrotowy)

PV 1.6

PV 2.1

1600 W
(1650 W)

2100 W
(2180 W)

ASPILUSA

Producent:

ASPILUSA

Producent:

POWER VAC 1.6 / 2.1

Waga (kg):

12

13

Waga (kg):

15

20

Max długość instalacji (m):

35

70

Max długość
instalacji (m):

45

100

Zalecana max liczba gniazd:

3/5

6/18

Zalecana max
liczba gniazd:

5/8

8/18

Moc ssąca (Air Watt):

590

800

Wydajność
(m3/h):

212

222

Podciśnienie (kPa):

33,10

35,60

Moc ssąca (Air
Watt):

575

651

Poziom hałasu (dB):

56

57

Podciśnienie
(kPa):

33,40

32,70

Gwarancja w latach:

3

3

Poziom hałasu
(dB):

63

65

70x30

73x30

Gwarancja w
latach:

5

7

77x30
i 54x30

77x30
i 54x30

Wysokość/średnica (cm):

Wysokość/średnica (cm):

POSZUKUJĄC PRAKTYCZNEGO URZĄDZENIA, stanowiącego
sposób na bezproblemową kontrolę zanieczyszczeń w zbiorniku
przy jednoczesnym zachowaniu maksimum mocy, warto postawić
na innowacyjny odkurzacz IZZY DOUBLE CYCLON. Tym, co gwarantuje komfort pracy odkurzaczy centralnych jest przede wszystkim możliwość umieszczenia jednostki centralnej daleko od pomieszczeń użytkowanych przez ludzi. W przypadku IZZY DOUBLE
CYCLON część robocza, emitująca hałas może zostać oddzielona
od obsługiwanego zbiornika. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać
kompromis między zachowaniem wysokiej estetyki pomieszcze-

nia, a możliwością sprawowania ciągłej kontroli nad stopniem zanieczyszczenia zbiornika odkurzacza.
PODWÓJNY CYKLON – komfort użytkownika. To wszystko dzięki
innowacyjnemu rozwiązaniu zbierania zanieczyszczeń w osobnym
zbiorniku i wyposażeniu jednostki w silnik najnowszej generacji. Seria
DOUBLE CYCLON to urządzenia, które sprawdzają się zarówno na małych powierzchniach, jak i w hotelach, restauracjach, biurowcach itp.
Racjonalne rozmieszczenie gniazd ssących, elastyczny wąż do odkurzania oraz mocny silnik zapewniają najlepsze efekty pracy urządzenia.
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ZA TAKĄ KWOTĘ, NIE SPOSÓB KUPIĆ LEPIEJ. Power Vac to
odkurzacz centralny, który – biorąc pod uwagę jego możliwości
– oferowany jest wręcz w nieprzyzwoicie niskiej cenie. POWER
VAC posiada ogromną moc ssącą, która świetnie sprawdzi się
w pracy na sucho nawet przy instalacjach z długością 70 metrów od najdalej położonego punktu ssawnego.
Sercem modelu Power Vac jest silnik Domel thru-flow o mocy
2100W, którego siła gwarantuje świetną wydajność sprzątania.

Z drugiej strony; jest to dobra propozycja dla osób o mniejszym
budżecie, które skłonne są zaakceptować mniej efektowny wygląd zewnętrzny odkurzacza.
W SKRÓCIE: dobra propozycja dla osób dysponujących mniejszymi środkami. Model posiada 3 letnią gwarancję (podczas
gdy seria IZZY – 5 letnią), ale posiada dużą moc, dzięki czemu
można go traktować jako niedrogie, ale solidne rozwiązanie zarówno dla małych, średnich, jak i dużych domów.
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VROOM Central
– niezastąpiona
pomoc w codziennym
sprzątaniu

EcoMax to również
nowoczesny design
Animato

DeLuxe

Aspivac
Biała

Kremowa
Zielony

• Jest zawsze na swoim
miejscu gotowy do użycia

Jasnoszara

• Pozwala nam uniknąć
przenoszenia, zwijania
i rozwijania przenośnego
węża ssącego czyniąc
sprzątanie szybkim, łatwym
i wygodnym.
• Zaprojektowany do usuwania
wszelkich zanieczyszczeń,
nie tylko znajdujących się na
podłogach.

Niebieski

Kremowy

Szara

Bia

Srebna
metaliczna

• Prosty w obsłudze, posiada
automatyczny start/stop.
Szary

• Występuje w 2 wariantach
długości węża – 5,5 m oraz
7,3 m.
• Po skończonym sprzątaniu
wąż ssący, sam chowa się
do kasety.

Czarna

Grafit

Czerwony

Szary metaliczny

Aluminium

Inten. czerwony

Czarny

• Łatwy w montażu,
współpracuje z wszystkimi
systemami centralnego
odkurzania.
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Ecomax
ul. Maksymiliana Jackowskiego 4
89-100 Nakło nad Notecią
Email : biuro@ecomax.pl
www.ecomax.pl

25

tel.: (52) 386 38 31
informacja techniczna: 888 444 419
współpraca handlowa: 604 49 18 33
informacja o przesyłkach
i stanach magazynowych: 530 20 20 30
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