
Centrální vysavače

Nové treNdy 
v úklidu



Od roku 1993 naše firma SMART - VAC s.r.o. začala, jako 
první v ČR, s distribucí a prodejem centrálních vysavačů. 
Tyto systémy se standardně montovaly do rodinných 
domků v Kanadě, USA, Švédsku a jinde. V naší republice se 
musely nejprve začít vysvětlovat zcela jednoznačné výhody 
centrálních vysavačů oproti klasickým přenosným. Byly 
osazovány první rodinné domy a přednosti systému se šířily 
jako lavina. Spokojených zákazníků stále přibývalo.

V roce 1994 byly vysavače Smart oceněny na výstavě FOR 
HABITAT v Praze. Od roku 1998 byla firma SMART - VAC 
začleněna do skupiny Electrolux, a tím se výrazně zvětšil 
sortiment. V roce 2008 firma SMART - VAC s.r.o. podepsala 
smlouvu s firmou Electrolux Central Vacuum Systems o 
výhradním zastoupení v ČR a SR.

historie eleCtroluxu

dali jsme vysavači jméno

Před více než sto lety přišel Electrolux 
s prvním vysavačem, což tehdy 
znamenalo zcela převratný přístup 
k úklidu. Před šesti desítkami let 
zase stála značka BEAM, později 
začleněná rovněž pod křídla 
koncernu Electrolux, u zrodu vysavače 
centrálního. V současné době se 
pod značkou BEAM prodává nejvíce 
centrálních vysavačů na světě.



Proč je Cv nejlepší?

Centrální vysavače lze hodnotit mnoha 
parametry, nejdůležitější jsou však tyto:

100% účiNNost

Nejjemnější částice včetně alergenů jsou 
vyfukovány mimo objekt.

uNikátNí filtračNí systém

Díky filtru z tkaniny GORETM získáte jediný 
systém s klinicky prokázaným snížením 
alergických obtíží! 

šetrNost k životNímu Prostředí

Vysavače Electrolux jsou osazeny motory s 
vyšší účinností, tzn. HE motory. Při vysokém 
výkonu spotřebovávají až o 30 % méně el. 
energie.

tiChý Chod 

Díky dokonale odhlučněnému uložení 
motoru, spolu s tlumičem Quiet Pack, jsou 
jedny z nejtišších v segmentu centrálních 
vysavačů. 



Proč electrolux?



Systém filtrace centrálních vysavačů 
s nejvyšší účinností s využitím 
bezúdržbového samočistícího 
pohyblivého filtračního vaku. 

Výkonné motory - Electrolux vybavuje 
své agregáty novou generací vysoce 
efektivních motorů se čtyřnásobnou 
životností.

Agregáty Oxygen - Řada agregátů 
oxygen je v kombinaci s True Hepa 
filtrem vhodná do nízkoenergetických a 
pasivních domů. 

Filtr Gore LongLife - velkoplošný filtr s
prodlouženou životností 5-10 let při 
běžném používání.

Best Product of the Year – nejlepší 
centrální vysavač roku Typ Oxygen 
870A/875A získal prvenství v kategoriích:

 ◄ kvalita

 ◄ design

 ◄ funkčnost

 ◄ jednoduchost obsluhy



Chodba

Hide a Hose
Úklid více místností pomocí 
dlouhé skryté hadice.

kouPelNa

wallyflex   
flexibilní hadice pro rychlé a pohodlné 
vysátí vlasů, vousů apod.

zádveří

Hide a Hose entry  

Krátká skrytá hadice pro vysátí prachu a nečistot.

Moderní řešení úklidu vašeho domu
Užijte si veškeré výhody centrálního vysavače! Připravte si potrubní rozvod pro chytrou domácnost 
a vybírejte z volitelné výbavy speciálně určené pro každý prostor:



robotiCký vysavač robo

Jediný robotický vysavač, který je čištěn a 
vyprázdněn centrálním vysavačem.

sokl kuChyňské liNky

vacPan   
Podlahová štěrbina pro rychlé odsátí 
nečistot. 

kuChyňská liNka

vrooM   
samonavíjecí hadice pro rychlý úklid 
kuchyňské desky a okolí.

aPP

domácnost pod 
kontrolou.



Nadčasové 
řešení

robotický vysavač čištěn centrálním vysavačem

hlavNí výhody robo

 ◄ samočistící základna s technologií Plug and  
 Play

 ◄ napojení na centrální vysavač

 ◄ exkluzivní samočistící systém základny  scr  
 (čištění hlavního kartáče a filtrů do systému  
 centrálního vysavače)

 ◄ Bezkontaktní vyprazdňování nádoby

 ◄ Mop pro automatické vytírání

 ◄ Zmenšené rozměry (podjezdná výška je  
 8 cm)



Aktivátor robota

Dokovací a 
nabíjecí stanice

Samočistící základna

Kryt připojení 
vysavače

Zásuvka centrálního 
vysavače

Sací hrdlo s kontakty

schéma průchodu prachu z 
robotického vysavače do systému 
centrálního vysavače.

aPliKace roBo

 ◄ nastavit plán čištění  
 (denně nebo týdně)

 ◄ upravit sací výkon

 ◄ zahájit nebo dokončit  
 čištění, i když jste mimo  
 domov   
 ◄ zobrazit historii čistících  

 cyklů

 ◄ upravit množství vody uvolněné  
 během mytí

 ◄ povolit nebo zakázat funkci  
 automatického samočištění

 ◄ vyhledat roBo, pokud se nevráti  
 do nabíjecí stanice

 ◄ vybrat režim čištění

Samočistící
základna

Prach nasávaný
centrálním vysavačem

Automatické sání

Prostřednictvím aplikace můžete:



Neviditelná hadice
pro rychlý úklid



Ve vstupní hale je vždy nejvíce nečistot a 
prachu,  nejvhodnějším řešením je krátká 
skrytá hadice ve zdi.

Je určena pro rychlý a účinný úklid. Vytažením 
4 m hadice a sepnutím tlačítka se provede 
úklid během několika vteřin. 

Vhodně umístěná hadicová zásuvka umožní 
úklid vstupní haly a prostoru před vstupními 
dveřmi vč. rohožky.

Hide a Hose entry

Hide a Hose

Krátká skrytá hadice

neviditelná hadice

 ◄ hadice skrytá v potrubí o délce        
 9, 12 nebo 15m

 ◄ žádné přenášení hadice

 ◄ odnímatelné ergonomické   
 madlo 

 ◄ aretace hadice na potřebnou  
 délku

 ◄ elegantní zásuvky pro hadici ve  
 zdi

Hlavní výhody neviditelné 
hadice:



Stačí pouhá vteřina a již vysáváte! Použití 
Wallyflexu je široké. V koupelnách odstraní vlasy 
a pudr z umyvadla, perfektně vyčistí filtr sušičky 
od cupaniny. Veškeré suché nečistoty jsou účinně 
odsáty z pracovní desky v kuchyni či dílně, ve 
vstupní hale snadno odstraníte prach a nečistoty 
z bot. Prach v šatně zmizí na 100%. 

Wallyflex má dosah 4 nebo 8,5 metrů a dodává 
se ve dvou barevných provedeních – bílá a černá.

Ideální pro instalaci do kuchyňských 
a koupelnových skříněk, kde díky 
svému technickému řešení zabere jen 
minimum prostoru. Lze instalovat na 
pravou i levou stranu skříňky. Zapínání 
a vypínání systému VROOM je plně 
automatické – stačí jen vyjmout hadici z 
držáku a jste připraveni k úklidu. Systém 
se vypne, jakmile vložíte hadici zpět do 
držáku. Jeho použití Vám usnadní rychlý 
úklid všude tam, kde nechcete používat 
dlouhou hadici.

Vroom se dodává ve dvou provedeních 
– s dosahem hadice až 7 m a Vroom 
Mini s menšími prostorovými nároky a 
dosahem hadice 5,5 m.

wallyflex

vrooM

flexibilní hadice na zdi

skrytý pomocník



Zametání pevných podlah nebylo 
nikdy rychlejší. Podlahová štěrbina 
VacPan zabudovaná v soklu 
kuchyňské linky.

Zásuvka ideální pro instalaci ve 
venkovním prostředí např. pro 
vysávání auta před domem, vstupu 
do domu apod.

Vysavačová zásuvka je opatřena 
plastovým krytem a nabízí stupeň krytí 
IP44.

vacPan

venKovní ZásuvKa

Podlahová štěrbina

Pro čistou terasu, vstup do domu nebo auto

typy štěrbin:



Slouží k vysávání hrubých nečistot a vychladlého 
popela z krbu, při použití bez filtru lze vysávat 
i vodu. Dodávaný filtr se speciální úpravou 
Sanfilter microbial eliminuje nebezpečné viry, 
bakterie a parazity.

Slouží k vysávání vody a mokrých 
nečistot. Při použití s filtrem se 
speciální úpravou Sanfilter microbial 
lze vysávat vychladlý popel z krbu.

seParátory
separátor na popel

separátor na vodu



Hadice a HadicovÉ sety

V naší nabídce je velmi široký výběr kartáčů a hubic. Především se jedná o hubice na pevný povrch 
(dlažby, parkety, plovoucí podlahy). Kartáčová lišta je osazena velbloudí srstí nebo umělým vláknem 
s prodlouženou životností. Nabízíme různé velikosti vzduchových kartáčů s vysokou účinností. Menší 
vzduchový kartáč Mini Turbo je novinkou vhodnou zejména na čalouněné sedačky. Rotační kartáče od 
střední velikosti jsou určeny na kobercové plochy.

hubice na čalounění 3 v 1

Jedna z funkcí nástavce 3 v 1 
šikovně uchyceného na madle 
vysávací hadice. Stačí jej jen plně 
rozevřít do stran a vyčistí potahy. 

štěrbinová hubice 3 v 1

Zavřením hubice na čalounění 
získáte nástavec k vyčištění spár a 
záhybů. 

kartáček 3 v 1

Opačným nasazením štěrbinové 
hubice získáte kartáček s jemnými 
štětinami k očištění veškerých po-
vrchů bez rizika jejich poškrábání. 

speciální hubice

Kartáč určený pro úklid dlažby, 
parket, plovoucích podlah i 
linolea. 

ergonomické madlo

Nové madlo příjemně padne do ruky, a protože je 
plně otočné kolem své osy, je ovladatelné jen konečky 
prstů bez zbytečného namáhání zápěstí. Vypínačem 
na rukojeti regulujete chod vysavače i množství 
přisávaného vzduchu.

hadiCový set
ergo griP



Příslušenství Perfect care
Příslušenství řady Perfect Care od firmy 
Electrolux jsou kartáče s unikátním a 
inovativním řešením, které vám přináší vysokou 
účinnost úklidu a tak si můžete ve vašem 
domě užívat nadstandardní čistotu s rodinou a 
přáteli.

kartáčové sady

Pro váš šťastný domov

 ◄ speciální kartáč opatřený velkou plyšovou plochou pro   
 odstraňování chlupů a vlasů z čalouněného nábytku

 ◄ umožňuje snadné čištění v obtížných místech, jako jsou   
 autosedačky nebo schody v domě

Pro povrchy, které vyžadují extra péči

 ◄ odstraňuje nejmenší částice a prach ze všech jemných   
 povrchů vašeho domova 

 ◄ speciální kartáč opatřený velkou plyšovou plochou pro   
 odstraňování chlupů a vlasů z čalouněného nábytku

 ◄ univerzální utěrka z mikrovláken pro všechny povrchy

řešení pro váš úklid

 ◄ odstraňuje nejmenší částice a prach ze všech jemných   
 povrchů vašeho domova 

 ◄ flexi příslušenství s odnímatelnou kartáčovou hlavou pro   
 dosažení koutů a jiných úzkých míst

 ◄ umožňuje snadné čištění v obtížných místech, jako jsou   
 autosedačky nebo schody v domě

animal care

delicate care

Clean and tidy

Pozn.  Kompletní sortiment hubic a kartáčů je na našem eshopu.



HadicovÉ ZásuvKy

Zásuvky, popř. štěrbiny jsou to jediné, co vypovídá 
o skutečnosti, že je v domě nainstalován centrální 
vysavač. Firma SMART-VAC klade na vzhled zásuvek 
veliký důraz s vědomím toho, že musí splňovat nejen 
technickou, ale i estetickou funkci. 

Proto lze v široké škále nabízených zásuvek najít typy 
plastové i kovové, obdélníkové i čtvercové, bílé či 
barevné, zkrátka vhodné do každého interiéru.

Vysavačové zásuvky typu COMPACT - T a COMPACT 
- E jsou svým jedinečným designem předurčeny k 
instalaci do moderních interiérů. 

Vznikly jako reakce na požadavky zákazníků sladit 
jejich tvar s vypínači a zásuvkami elektrickými, 
telefonními apod. Jsou plně kompatibilní s el. 
zásuvkami TIME a ELEMENT firmy ABB, které jsou k 
instalacím používány nejčastěji.

Jedinečný design, vynikající 
kompatibilita se zásuvkami 
ABB a celá řada barevných 
kombinací dělá ze zásuvek 
Compact E stěžejní produkt v 
rámci vysavačových zásuvek.

Pro ty, kteří mají rádi ostré 
hrany – hranatější varianta 
zásuvek Compact E.

Compact - e

Compact - t

slonová kost
ledová bílá

titanová

karamelová
ledová šedá

arktická

bílá
ledová bílá

bílá
ledová bílá

bílá
ledová šedá

bílá
bílá

karmínová
ledová šedá

šampaňská

bouřková
ledová šedá

antracitová

agáve
ledová bílá

starostříbrná

bílá
bílá

bílá
ledová zelená

čtverCové zásuvky



Výjimečná kombinace 
zásuvky a dřevěného 
rámečku z masivu.

time arbo

starostříbrná
buk

starostříbrná
olše

starostříbrná
třešeň

titan
třešeň

antracitová/mahagon

Elegantní spojení chromu a 
krémových barev.

solo

studio bílá
bílá

žlutá
chromová

studio bílá
chromová

metalická šedá
chromová lesklá

slonová kost
chromová

antracitová/chromová

Střídmé tvary zásuvky s 
nadčasovým designem.

future linear

bílá

ocel

hliník

slonová kost

mechová bílá mechová černá

antracit

Jednoduchá klasika – design 
osvědčený léty.

tango

bílá

šedá

černá

slonová kost

hnědá

vřesově 
červená

kouřově šedá

béžová

Jedinečná kombinace 
zásuvek s rámečky z 
ušlechtilých materiálů jako 
jsou sklo, nerez či chrom.

solo carat

studio bílá
bílé sklo

studio bílá 
zlato

antracit 
chrom

antracit 
ocel

studio bílá 
černé sklo

slonová kost/bronz

čtverCové zásuvky



Zásuvky hrající všemi 
barvami.

levit

slonová kost
bílá

červená
kouřová černá

macchiato
bílá

zelená
kouřová černá

žlutá
kouřová černá

onyx
kouřová černá

oranžová
kouřová černá

šedá
bílá

bílá/kouřová černá

Vysavačové zásuvky ELEGANT jsou dalším zpestřením již 
tak rozsáhlé řady zásuvek.

elegant

ledová bílá
grafitová

bílá
šedá

bílá
ledová bílá

bílá
bílábílá/zelená

čtverCové zásuvky

Neotřelý, barevně svěží 
design.

Neo

grafitová 
ledová bílá

bílá
ledová šedá

bílá
ledová bílá

bílá
bílá

bílá
ledová modrá

bílá
ledová oranžová

bílá/ledová zelená

Odolné zásuvky v provedení 
kov. Všichni navíc budou 
vědět, že vysáváte s 
centrálním vysavačem.

Ploché s propojovacím kabelem ostatní

s propojovacím kabelem

bronzová

bílá

bílá

chrom

chrom

zlatá

zlatá

slonová kost

slonová kost

bronzová

obdélNíkové zásuvky



SAcí 
Agregáty



srdcem systému je jednotka centrálního vysavače

aNima flat aNima

model anima flat anima New zephyr New stratos ultra 3500

Vzduchový výkon (AirWatt) 590 605 590 670 1200

Sací podtlak (mm/H2O) 2860 2920 2962 3352 3350

Průtok vzduchu (l/s) 55 56 58 65 122

Informační displej ne ne ne ne ne

Filtrace
Inverted system 

GORETM

Inverted system 
GORETM

Inverted system 
GORETM

Inverted system 
GORETM

Inverted system 
GORETM

Externí HEPA plus ne ne ne ne ne

Objem prachového kanystru 
(l)

23 15 15 15 25

Kontrolní okno kanystru ano ano ano ano ano

Možnost použití sáčku ano ano ano ano ano

Rozměry (mm) 280x680 280x890 280x890 280x1065 355x1120

Doporučená délka rozvodu 
(m)

20-35 25-40 20-35 45-70 100 a více

Pozn. Barva produktu nemusí odpovídat vyobrazení.

New 
stratos

New 
zePhyr ultra 3500



inovovAná řAdA
elux



elux 910 elux 920 elux 920h elux 930 elux 930h

model elux 910 elux 910h elux 920 elux 920h elux 930 elux 930h

Vzduchový výkon (AirWatt) 625 625 675 675 700 700

Sací podtlak (mm/H2O) 3370 3370 3470 3470 3670 3670

Průtok vzduchu (l/s) 52 52 52 52 54 54

Informační displej
On/Off    

kontrolka
On/Off    

kontrolka
LED indikace LED indikace LCD displej LCD displej

Filtrace
Inverted system          

GoreTM

Inverted system          
GoreTM

Inverted system          
GoreTM

Inverted system          
GoreTM

Inverted system          
GoreTM

Inverted system          
GoreTM

Externí HEPA plus ne ano ne ano ne ano

Objem prachového kanystru 
(l) 31 31 31 31 31 31

Kontrolní okno kanystru ano ano ano ano ano ano

Možnost použití sáčku ano ano ano ano ano ano

Rozměry (mm)
1032x465  

x380
1068x465  

x380
1032x465  

x380
1068x465  

x380
1032x465  

x380
1068x465  

x380

Doporučená délka rozvodu 
(m) 25-45 25-45 45-70 45-70 70-100 70-100

Pozn. Model elux 910 lze také vybavit Hepa filtrem.

Inovovaná řada Electrolux Oxygen nabízí šest základním modelů, které se liší vlastnostmi a výkonem v 
závislosti na preferovaných potřebách vznikajících při úklidu za zcela konkrétních podmínek. 




