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Με ένα κεντρικό σύστημα καθαρισμού  έχετε την 

καλύτερη αναρρόφηση και με τα νέα εξαρτήματα τη 

μέγιστη απόδοση.

Λεπτομέρεια στην 
ποιότητα

Απλοποίηση της 
χρήσης

Σεβασμός στις 
επιφάνειες

Αύξηση της 
λειτουργικότητας

Eξαρτήματα Natural Trendy...
Η κορυφή των κεντρικών
συστημάτων καθαρισμού

Με ένα κεντρικό σύστημα καθαρισμού  έχετε την

καλύτερη αναρρόφηση και με τα νέα εξαρτήματα τη 

μέγιστη απόδοση.

Για μια υγιεινή κατοικία!
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Τα νέα πέλματα καθαρισμού Natural Trendy της Sistem Air σέβο-

νται όλες τις επιφάνειες, ακόμη και τις πιο ευαίσθητες, εξασφαλίζο-

ντας  τον  άψογο καθαρισμό τους και τη μεγάλη διάρκεια ζωής 

τους.

Ένας αποτελεσματικότερος καθαρισμός σημαίνει μείωση του πολ-

λαπλασιασμού ακάρεων και άλλων αλλεργιογόνων,  βελτιώνοντας 

την υγιεινή του περιβάλλοντος.

Ένα υγιές περιβάλλον επιτρέπει την καλύτερη

ποιότητα  ζωής και αυτό ωφελεί κυρίως τις ευπαθείς ομάδες ανθρώπων, 

όπως  είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

Ο σχεδιασμός των νέων πελμάτων είναι λειτουργικός λόγω της απλό-

τητας της χρήσης τους: έχουν συγκεκριμένο σχήμα, με προστα-

τευτικά και συνδέσμους που διευκολύνουν να φτάνουν και στα 

πιο δύσκολα σημεία.

Για ακόμα πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.

Τα καλύτερα εξαρτήματα για καλύτερα αποτελέσματα

Φυσικές τρίχες

Τέλος στα αλλεργιογόνα 

Υγιές περιβάλλον

Σχεδιασμός
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Η προσοχή που δίνει η Sistem Air σε όλα της τα 

προϊόντα της, δεν μπορεί παρά να τη δίνει και στα 

εξαρτήματα καθαρισμού της: αντιπροσωπεύουν το 

τελικό στοιχείο του συστήματος, ολοκληρώνοντας  

την ποιότητα του συστήματος και συμβάλλοντας 

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας  του κα-

θαρισμού σε σύγκριση με τις παραδοσιακές φορητές 

ηλεκτρικές σκούπες. Η σειρά Natural Trendy έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνει ακόμα πιο εύκολη τη 

χρήση του κεντρικού συστήματος καθαρισμού: πρό-

κειται για πέλματα κατασκευασμένα από υλικά υψη-

λής ποιότητας, με κινήσεις που απλοποιούν την κα-

θημερινή χρήση, καθιστώντας τον καθαρισμό πιο 

γρήγορο, προστατεύοντας παράλληλα τις επιφάνειες 

και τα αντικείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή. 

Κάθε πέλμα προσφέρει πιο βαθύ και εύκολο κα-

θαρισμό που διαρκεί: μια μικρή επανάσταση που 

αξίζει το όνομα της Sistem Air.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΧΡΗΣΗ,
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέες φυσικές τρίχες:
απαλές για κάθε 

επιφάνεια

NATURAL TRENDY
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NATURAL TRENDY

Πέλμα διπλής χρήσης  Με συνδέσμους και προστατευτικά

Χάρη στις τρίχες που είναι τοποθετημένες πάνω στην πτυσσόμενη χτένα, 
η οποία λειτουργεί  με ένα  απλό πάτημα του ποδιού, αυτό το πέλμα είναι κα-
τάλληλο για χρήση τόσο σε χαλιά όσο και σε παραδοσιακά δάπεδα. Λόγω του 
στρογγυλεμένου σχήματος και του προστατευτικού από καουτσούκ, 
δεν καταστρέφει τοίχους και έπιπλα με τα οποία έρχεται σε επαφή, ενώ η χρω-
μιωμένη επιφάνειά του διευκολύνει την ολίσθηση, δίνοντάς του μεγαλύτερη 
αντοχή. Ο σύνδεσμος διπλής κίνησης  καθιστά εξαιρετικά εύκολο το χειρι-
σμό του.

Απαλό σε χαλιά Αποτελεσματικό στις σκληρές επιφάνειες

Πέλμα διπλής χρήσης για χαλιά και πατώματα

 Art. 7736.0

DUAL MOTIONDUAL MOTION

NATURAL TRENDY
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Πέλμα για παρκέ Με συνδέσμους και προστατευτικά

Αυτό το πέλμα για παρκέ αντιπροσωπεύει μια πραγματική καινο-
τομία: οι  ρόδες επιτρέπουν την εύκολη ολίσθηση πάνω στο παρ-
κέ, ενώ η απουσία της παραδoσιακής μπροστινής βελούδινης ται-
νίας εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης. Μια μαλακή εύκαμπτη 
λωρίδα από καουτσούκ  στο πίσω μέρος εξασφαλίζει ότι όλη η 
σκόνη στο πάτωμα έχει τραβηχτεί, χωρίς να αφήνει ίχνη. Επίσης, 
λόγω της ύπαρξης συνδέσμου διπλής κίνησης και  προστατευ-
τικών άκρων επιτυγχάνεται μέγιστη ευκολία χρήσης.

Μειωμένο πάχος, για μέγιστη ευκολία χρήσης

Πέλμα για παρκέ 

 Art. 7735.0

DUAL MOTIONDUAL MOTION
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Πέλμα δαπέδου Με σύνδεσμο και φυσικές τρίχες

Η απαλότητα των τριχών και το πάχος της χτένας  είναι η πραγμα-
τική δύναμη αυτού του πέλματος, η οποία χαϊδεύει τις επιφάνειες, χωρίς 
να διαφεύγει η σκόνη. Οι  πλευρικές ρόδες διευκολύνουν την ολίσθη-
ση, ενώ ο πίσω κύλινδρος  εμποδίζει την κάμψη των τριχών και τη 
μείωση της αποτελεσματικότητάς τους με την πάροδο του χρόνου. Ο 
σύνδεσμος διπλής κίνησης  επιτρέπει την πρόσβαση παντού.

Οι μαλακές τρίχες του επιτρέπουν να εισχωρεί βαθιά 

μέσα στις εσοχές των πατωμάτων. 

Άψογα σε ομαλά δάπεδα 

Πέλμα δαπέδου 30 cm

 Art. 7747.1

DUAL MOTIONDUAL MOTION

NATURAL TRENDY
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Πέλμα στρώματος Με σύνδεσμο και βελούδο

Ιδανικό για καναπέδες και ταπετσαρίες

Η μεγάλη, ρυθμιζόμενη χτένα είναι πλήρως καλυμμένη 
με βελούδο, και σε συνδυασμό με τη δύναμη των μονά-
δων αναρρόφησης της Sistem Air, εξασφαλίζει τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα του πέλματος.

90°

Τέλεια προσκόλληση στις επιφάνειες με καμπύλες

Πέλμα  στρωμάτων και ταπετσαριών

 Art. 7744.0
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Πέλμα για σκόνη Με φυσικές τρίχες

Και πάλι, αυτό  το πέλμα προέρχεται από την ιδέα της δημιουρ-
γίας ενός εξαρτήματος, που είναι απαλό στις επιφάνειες των 
επίπλων, όπου χρησιμοποιείται και μπορεί να φτάσει σε κάθε 
γωνία, χάρη στο τριγωνικό του σχήμα. Το μέγεθος του στο-
μίου αναρρόφησης επιτρέπει μέγιστη ροή αέρα, για καλύτερη 
αναρρόφηση και μειώνει το φαινόμενο της κάμψης των τριχών, 
που θα σήμαινε την μείωση της αποτελεσματικότητας του ίδιου 
του πέλματος.

Φτάνει παντού με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια Ελαφρύ και εύχρηστο στα έπιπλα

Πέλμα για  σκόνη με φυσικές  τρίχες

 Art. 7743.0

NATURAL TRENDY
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Ακροφύσιο για γωνίες 

Το νέο ακροφύσιο για τις γωνίες μπορεί να φτάσει στα πιο δύσκολα 
σημεία του κτιρίου: πίσω από έπιπλα, σε ρωγμές,  βιβλιοθήκες,  κλπ.
Το μεγαλύτερο από το κανονικό στόμιο αναρρόφησης επιτρέπει 
μεγαλύτερη δύναμη αναρρόφησης, αυξάνοντας την αποτελεσματικό-
τητα του καθαρισμού, ακριβώς όπου είναι πιο δύσκολο να φτάσει η 
παραδοσιακή ηλεκτρική σκούπα.

ΜΕΓΑΛΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
35 εκ.!

Καλύτερη προσέγγιση

Φτάνει παντού

Φτάνει σε κενά, εσοχές και στα πιο δύσκολα μέρη 

Ακροφύσιο για γωνίες

 Art. 7745.0
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Πέλμα ρούχων Με φυσικές τρίχες

Αυτό το πέλμα ρούχων, χάρη στις φυσικές τρίχες και το βελού-
δινο κάτω μέρος του, αφαιρεί τη σκόνη, τα ακάρεα, τις ίνες και τα 
αλλεργιογόνα που κάθονται στις επιφάνειες των ρούχων. 
Μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία, η οποία δεν μπορεί να γίνει 
με τις παραδοσιακές ηλεκτρικές σκούπες, αλλά είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική όταν γίνεται με το κεντρικό σύστημα καθα-
ρισμού.

Απαλό σε υφάσματα

Πέλμα με τρίχες

 Art. 7742.0

NATURAL TRENDY
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Φτάνει παντούΠέλμα για καλοριφέρ

Εξαλείφει τη σκόνη από τα καλοριφέρ

Σε συνδυασμό με το ακροφύσιο για γωνίες, 
επιτρέπει την εξαγωγή σκόνης που εναποτίθεται 
στα στοιχεία κάθε είδους  θερμαντικών σωμά-
των. 
Μια λειτουργία η οποία, όταν πραγματοποιείται 
τακτικά, αυξάνει σημαντικά την υγιεινή των δω-
ματίων, διότι καθαρίζει τις επιφάνειες θέρμανσης 
που δημιουργούν κυκλοφορία αέρα.

Πέλμα για καλοριφέρ

 Art. 7746.0
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Συνδέεται με το κεντρικό σύστημα αναρρόφησης και επιτρέπει να δια-

τηρούνται κρύες οι στάχτες, εμποδίζοντάς τες να εισέλθουν στις σωλη-

νώσεις . Είναι κατασκευασμένο από  ανοξείδωτο ατσάλι  και διαθέτει 

ρόδες  για εύκολο χειρισμό.

Στο εσωτερικό υπάρχει ένα φίλτρο κατασκευασμένο από πυρίμαχο 

υλικό, το οποίο διαθέτει μεγάλη επι-

φάνεια φιλτραρίσματος και μειώνει τις 

απαιτήσεις συντήρησης. Παρέχεται με 

υλικά σύνδεσης με το κεντρικό σύστημα 

καθαρισμού. Συνιστάται η χρήση ειδικού 

σωλήνα για αναρρόφηση στάχτης. 

Διαχωριστής υγρώνΔιαχωριστής στάχτης
Επιτρέπει την αναρρόφηση υγρών με απόλυτη ασφάλεια,  

χάρη στο φλοτέρ, που μόλις γεμίσει το δοχείο (χωρητικό-

τητας 21 λίτρων), διακόπτει τη ροή αναρρόφησης, εμποδί-

ζοντας την είσοδο των υγρών στις σωληνώσεις του συστή-

ματος. Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και συνοδεύεται 

από πέλμα που διαθέτει ελαστικές σπάτουλες από κα-

ουτσούκ. Χάρη στις ρόδες μπορεί να μεταφερθεί εύκολα. 

Παρέχεται με εξαρτήματα για τη σύνδεση με το κεντρι-

κό σύστημα και συνιστάται η χρήση ενός σωλήνα 

ειδικό για αναρρόφηση υγρών.

ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

Art. 7033.7 Art. 7033.0

NATURAL TRENDY
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Επιτρέπει την άνεση της εντολής ON / OFF χωρίς να υπάρχουν ηλεκτρικά 

καλώδια να οδεύουν κατά μήκος του σωλήνα.

Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, το Flisy είναι ένα μοναδικό προϊόν της Sistem 

Air και είναι:

ΑΝΕΤΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ
ΕΛΑΦΡΥ 
ΙΣΧΥΡΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΕΞΥΠΝΟ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΥΧΡΗΣΤΟ

Wireless

LifetimeL
guaranteeg eeee

Elettronica garantita a vita

Flisy: ασύρματο σύστημα ON / OFF 

Με το ασύρματο σύστημα   Flisy on / off  , το κε-

ντρικό σας σύστημα καθαρισμού γίνεται άνετο και 

πρακτικό. Δεν χρειάζεται να μεταβείτε στη λήψη 

αναρρόφησης:  η μονάδα κεντρικής αναρρό-

φησης ελέγχεται από το κουμπί στη λαβή .Το 

σήμα που εκπέμπει εγγυάται την εκκίνηση του συ-

στήματος και αποτρέπει την τυχαία εκκίνησή του.
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