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“ Lubię, gdy mój dom jest schludny i czysty,  
ale mam alergię na sprzątanie...”
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Pozwól nam ułatwić Tobie życie!
Systemy centralnego odkurzania Cyclo Vac dostosowują się do Twoich potrzeb i stylu życia.  

Codzienne porządki stają się niesamowicie szybkie i łatwe. Wyczyść wszystko, od piwnicy aż po pod-

dasze, używając naszych wysoce wydajnych jednostek centralnych oraz praktycznych i łatwych w 

użyciu akcesoriów do sprzątania.

Wybierz Cyclo Vac, jeśli cenisz sobie:

Doświadczenie
największego kanadyjskiego producenta 

odkurzaczy centralnych oraz rozbudowanej sieci 

ekspertów, zgromadzone na przestrzeni ponad 50 lat.
 

Wysoką wydajność  i niezawodność
odkurzaczy centralnych słynących na całym 

świecie ze swojej trwałości, z innowacyjnych 

technologii i z wyjątkowej wydajności, 

nieporównywalnie wyższej niż w przypadku 

odkurzaczy przenośnych. 

Łatwość i szybkość użycia
węża, który podąża za Tobą wszędzie, a także 

poręcznych akcesoriów.
 

Świeże powietrze
którym będziesz oddychać dzięki naszym sys-

temom wychwytującym kurz i alergeny, nie 

pozwalającym im przedostać się do otoczenia.

Ciszę
odkurzacza o niespotykanym wytłumieniu. 

“Jak działa system 
centralnego 
odkurzania?”

Stacjonarna jednostka 

centralna (odkurzacz)

zainstalowana w ustronnym miejscu 

(piwnica, garaż itp).  

Gniazda ssące

strategicznie rozmieszczone w domu i 

połączone z jednostką centralną 

systemem rur ukrytych w ścianach i 

posadzkach.

Lekki i elastyczny wąż,

do którego podłącza się odpowiednie 

akcesoria.

Podłącz swój wąż do 

gniazda ssącego i 

możesz rozpoczynać 

sprzątanie!
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Mądry wybór

Wybór technologii DataSync to krok w kierunku odpowiedzialnego i 

mądrego zarządzana energią elektryczną, gdyż pozwala ona  

ograniczyć jej zużycie o 20%. Ponadto, regulacja poziomu ob-

rotów wydłuża czas pracy bezawaryjnej silnika.
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“ Chciałabym odkurzacz, który sprosta 
wszystkim moim oczekiwaniom.”

“ Nie chcę martwić się 
 o konserwację.”

DataSync: Technologia Służąca Komfortowi

Dzięki regulacji prędkości DataSync nie będziesz już potrzebować całego zestawu przyborów 

do sprzątania; bez problemu posprzątasz wszystko swoim odkurzaczem centralnym.

Wystarczy włączyć system przyciskiem na 

uchwycie węża i wybrać wymaganą prędkość:

Prędkość 1: Zasłony i rośliny

Prędkość 2: Meble i ściany

Prędkość 3: Podłogi drewniane i ceramiczne

Prędkość 4: Dywany i wykładziny

Jeśli chodzi o konserwację systemu, technologia DataSync stanowi ogromne ułatwienie. 

Wskaźniki zasygnalizują Ci, że nadeszła pora na wymianę worka lub opróżnienie zbiornika w 

jednostce centralnej, a nawet przypomną Ci o potrzebie przeglądu technicznego. Wszystkie te 

informacje są  dostępne na przednim panelu jednostki centralnej, a także na rękojeści 

węża -  zawsze w zasięgu Twojej ręki!

1
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“ W mojej rodzinie są  
alergicy. Chciałbym, aby mieszkali w 
zdrowym otoczeniu.”
Świeże powietrze jest kluczowe dla dobrego 

samopoczucia. 

Kurz, pleśnie i szereg różnych 

mikroorganizmów mogą powodować 

alergie, a nawet zaburzenia oddychania; 

właśnie dlatego Cyclo Vac opracował 

bezkonkurencyjny system wielokrotnej 

filtracji. Nasz filtr Cyclofiltre™ nie tylko 

wychwytuje mikroskopijne drobinki, 

ale również, dzięki swoim bakterio i 

mikrobo-bójczym właściwościom, utrudnia 

wzrost i namnażanie się bakterii i pleśni. 

Nasz unikalny i jedyny w swoim rodzaju 

węglowy filtr przeciwpyłowy wychwytuje 

drobne cząsteczki pyłu powstałe w silniku, 

które normalnie trafiłyby do otoczenia 

i zanieczyściłyby powierzchnie wokół 

jednostki centralnej. 

Dzięki systemowi Cyclo Vac, wszystko jest 

odkurzone i nienagannie czyste. Kurz, 

mikroskopijne cząsteczki i alergeny nie 

trafiają do powietrza w naszym otoczeniu, 

jak to ma miejsce w przypadku większości 

przenośnych odkurzaczy.

1 Opatentowany
4
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“ Cenię sobie 
 ekologię.” 

Seria

Tradycyjna

Jednostki wyposażone w filtry z 

kolekcji Tradycyjnej są cenione za swoją 

oszczędność i przyjazność dla środowiska. 

Dwa wysoce wydajne filtry mogą być 

używane wielokrotnie, a odkurzacz nie 

wymaga dodatkowych worków. 

Oto jak ten 

system działa:

Proces filtracji cyklonicznej oddziela 

zanieczyszczenia od powietrza 

wykorzystując siłę odśrodkową i 

przemieszcza je na dno zbiornika

  Filtr wstępny wyłapuje drobinki kurzu, a filtr 

Cyclofiltre™ wyłapuje mikroskopijne cząstki, 

zapobiegając tym samym rozwojowi pleśni, 

bakterii i grzybów.

Cyclo Vac ma system filtracji, 

który idealnie dostosowuje się 

do Twoich potrzeb.

Seria 

Hybrydowa

Ta seria oferuje szeroki wybór odkurzaczy 

centralnych wyposażonych w hybrydowe 

systemy filtracji. Jednostka centralna może 

pracować z dodatkowym workiem lub bez 

niego. Ich największą zaletą jest ogromna 

wszechstronność.

Oto jak działa

ten system filtracji:  

  Użycie z workiem: elektrostatyczny worek 

filtrujący zatrzymuje kurz i zapewnia stałą 

siłę ssącą, bez względu na ilość kurzu w 

worku;

Użycie bez worka: skuteczną filtrację 

zapewnia samoczyszczący się filtr 

wychwytujący mikroskopijne 

zanieczyszczenia. 

Seria HE  

Również dostępna 
Ta seria oferuje kilka odkurzaczy 

centralnych wyposażonych 

w jednorazowe worki. Worek 

zatrzymuje drobiny kurzu, a 

filtr Cyclofiltre™, dzięki swoim 

antymikrobowym właściwościom, 

zapewnia dodatkową filtrację i 

ochronę.

Filtration Multiple Filtra
tio

n

“ Poszukuję systemu 
 odkurzania, który 
 będzie naprawdę  
 uniwersalny w użyciu.”



Cyclo Vac stawia sobie za punkt honoru, by zaoferować swoim Klientom coś więcej niż tylko 

odkurzacz - oferujemy kompletny system umożliwiający szybkie sprzątanie i oszczędzający 

Twój czas, abyś miał go więcej na cieszenie się życiem! 

System Chowanego Węża Retraflex: Sprzątanie Stało Się 
Jeszcze Prostsze
Ten unikalny system jest niezbędny dla optymalnego wykorzystania odkurzacza central-

nego. Jego obsługa jest banalnie prosta!

1 Wyciągnij
  Wąż jest schowany w rurze za gniazdem 

ssącym. Po prostu wyciągnij go na taką 

długość, jakiej aktualnie potrzebujesz.

2 Odkurzaj  
Podłącz do węża wybraną przez siebie 

końcówkę i już jesteś gotowy posprzątać 

każdy bałagan!

3 Schowaj
  Gdy skończysz sprzątanie, wąż  

zostanie szybko schowany dzięki sile 

ssącej jednostki centralnej Cyclo Vac.

Koniec z przechowywaniem węża w schowku 

i noszeniem go od gniazda do gniazda!

Automatyczna szufelka:  
pozbądź się kurzu! 

Te znane powszechnie urządzenie jest 

niezbędne w każdej kuchni i łazience. 

Wystarczy, że  zamieciesz kurz i okruchy, 

następnie uruchomisz stopą szufelkę, a śmieci 

znikną!

“ Chciałbym móc używać odkurzacza codziennie, aby 
 szybko posprzątać nawet najdrobniejsze zabrudzenie.”
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“ Zwyczajnie  
 nie sposób się bez niego obejść!”
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Węże Najwyższej Jakości

Oferujemy wysokiej jakości węże, które są nie tylko wytrzymałe, ale i, przede 
wszystkim, przyjemne w użyciu.

Ergonomiczna 360-stopniowa obrotowa rękojeść z dobrze leżącym 
w dłoni uchwytem.

Regulacja przepływu powietrza [A] pozwala manualnie zwiększyć lub 
zmniejszyć przepływ powietrza.

Zintegrowany przycisk [B] służy do włączania i wyłączania odkurzacza.

Technologia DataSync [C] to dodatkowa opcja która oferuje niezrównaną 
funkcjonalność i wygodę.

C

Poznaj Wally'ego, Swojego 

Nowego Kamerdynera

WallyFlex, dyskretny i niezwykle 

poręczny wąż ssący pomoże Ci 

wyczyścić z włókien filtr w suszarce 

do prania, pozbierać kulki karmy, 

które wypadły z psiej miski, pozbyć 

się włosów z umywalki w łazience i 

wiele, wiele więcej! Zwyczajnie, nie 

sposób się bez niego obejść!  



Dodatki, Które Codziennie 

Tobie Pomogą

Z szerokim wachlarzem wysokiej jakości 

końcówek sprzątających będziesz w stanie 

dokładnie wyczyścić wszystko, od podłogi aż 

po sufit!

Gniazdo ssące Deco Vac: 

Eleganckie Wykończenie 

Eleganckie, niedrogie i z dożywotnią 

gwarancją - najwyższej jakości gniazda

Deco Vac idealnie komponują się z 

wystrojem Twoich wnętrz. Dostępna jest 

szeroka paleta kolorów i wykończeń.

Gniazda do każdego wnętrza
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“ Istnieją szczotki dostosowane do wszystkich potrzeb.”



Prostota i dostępność

Automatyczna szufelka jest niezbędna  
w kuchni.

Czy może być coś bardziej poręcznego niż 
wąż ssący, który sam się chowa do instalacji?

Strategicznie rozmieszczone gniazda ssące. WallyFlex: idealna pomoc w 
szybkim sprzątaniu.

1

1 2 3 3

3 4

2

9
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Czy wiesz, że system centralnego odkurzania można 
zainstalować nie tylko w nowym budynku, ale i w 

już istniejącym? Możesz skorzystać z usług naszych 
licencjonowanych partnerów lub zainstalować system 

samodzielnie, wykorzystując nasze gotowe zestawy 
instalacyjne!
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Odkurzacze centralne 
Cyclo Vac  
Dokonaj Wyboru!

Funkcje
Pojemność 

worka 
Pojemność 
zbiornika

Węglowy 
filtr przeciwpyłowy1

Seria E (z filtrami) n/d 22-27.8 l �

Seria DL (z filtrami i technologią DataSync) n/d 27.8 l �

Seria H  (filtracja hybrydowa) 22 l 17.4-23.3 l �

Seria HX  (filtracja hybrydowa i technologia DataSync) 22 l 23.3 l �

Seria GS (z workiem) 16 l n/d

Dane Techniczne 95 115

Podciśnienie (H2O) 3033 mm 3033 mm

Moc ssąca (Airwatt) 600 AW 600 AW

Przepływ powietrza 208.5 m3/h 208.5 m3/h

Poziom hałasu (Decybele) 54 dB 54 dB

Maksymalny prąd 6.8 A 6.8 A

Maksymalna moc 1522 W 1522 W

Napięcie 240 V 240 V

Liczba silników 1 1

Liczba turbin w silnik 1 1

Dostępne serie E DL GS H HX E DL GS H HX

Filtration Multiple Filtra
tio

n

Rozmiar  
kompaktowy

1 Opatentowany. Niedostępny dla modeli 215 i 615.
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Odwiedź jednego z naszych partnerów, aby pomógł  
Ci dobrać urządzenie dostosowane do Twoich potrzeb. 

Najbliższego przedstawiciela znajdziesz na stronie www.cyclovac.net

Zalecany dla systemu 

chowanego węża  
 

Najpopularniejszy dla 
domów jednorodzinnych

2 Szczegóły dostępne na stronie www.cyclovac.net.  † Gwarancja tylko dla zastosowań niekomercyjnych. Gwarancja dla zastosowań komercyjnych wynosi: 90 dni.  
* Lub do 750 godzin użytkowania, tylko dla zastosowań niekomercyjnych. Gwarancja dla zastosowań komercyjnych wynosi do 500 godzin.     

215 615 715 2015 7515
Montaż szeregowy Montaż równoległy

3450 mm 3490 mm 3998 mm 4318 mm 5842 mm 3480 mm

650 AW 700 AW 655 AW 695 AW 1254 AW

217.8 m3/h 235.1 m3/h 196 m3/h 198.9 m3/h 246.5 m3/h 421.6 m3/h

59 dB 59 dB 65 dB 72 dB 76 dB 74 dB

7.3 A 7.5 A 7.9 A 8.7 A 14 A

1660 W 1595 W 1890 W 2198 W 3380 W

240 V 240 V 240 V 240 V 240 V

1 1 1 2 2

2 2 3 2 2

E DL GS H HX E DL GS H HX E DL GS H HX E DL GS H HX

Filtr 
antymikrobowy

Automatyczny 
stop

Miękki rozruch
Technologia 

DataSync   
Gwarancja2 - części

Gwarancja2 - koszty 
naprawy

� 10 lat† 3 lata

� � � � 15 lat* 3 lata

10 lat† 3 lata

� � � 15 lat* 3 lata

� 10 lat† 3 lata

E DL GS H HX



Pracujemy dla Ciebie

Misją Cyclo Vac  jest oferowanie Tobie niezawodnych produktów wysokiej jakości - 

cichych, wydajnych, niezawodnych i nowoczesnych, które zmienią Twój dom w zdrowe 

otoczenie, które będą oszczędzały Twój czas i uczynią Twoje życie prostszym, każdego 

dnia! Bo im mniej czasu spędzisz na sprzątaniu, tym więcej będziesz go mieć dla siebie 

i swoich bliskich! 

Eko-odpowiedzialność

Jesteśmy wrażliwi na sprawy ochrony środowiska, dlatego stosowane przez nas 

procesy produkcyjne wykraczają ponad obowiązujące standardy, a podzespoły 

naszych jednostek centralnych w większości nadają się do powtórnego przetworze-

nia. Ponadto oferujemy ekologiczny system filtracji, który stanowi dowód naszego 

zaangażowania. 

Zawsze blisko Ciebie, gdziekolwiek jesteś 

Cyclo Vac to również obszerna sieć przedstawicieli handlowych i punktów 

serwisowych. Gdziekolwiek jesteś, specjaliści z Cyclo Vac będą w stanie zadbać o 

wszystkie Twoje potrzeby.

Niespotykane warunki gwarancji* w trosce o Twój spokój

Oferujemy dożywotnią gwarancję na korpusy jednostek centralnych, nawet 15-letnią 

gwarancję na silniki oraz 3-letnią gwarancję na akcesoria. Przez te wszystkie lata 

możesz spać spokojnie!

Siedziba główna

3 rue Marcel-Ayotte

Blainville (Quebec)  J7C 5L7  Kanada

T 450 970.2675  

F 450 434.6111  

info@cyclovac.com

Wyłączny Przedstawiciel w Polsce:

Centrum Przyjaznego Domu 

Sp. J. A. Kmieciak, J.D. Misztal

84-240 REDA

ul. Ogrodników 2

Tel. / fax +48 58 672 15 05

kontakt@cpdp.pl

www.cyclovac.net 

Twój autoryzowany przedstawiciel

Zobowiązanie 
Cyclo Vac 

* Szczegóły dotyczące gwarancji uzyskasz na stronie www.cyclovac.net TP
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Cyclo Vac, 
     na całe zycie

.


