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ΕΠΙΛΕΓΩ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο  μόνος υγιεινός καθαρισμός
για το σπίτι σας 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Περνάμε το 90% του χρόνου  μας σε κλειστούς 
χώρους όπου ο αέρας μπορεί να είναι 
μολυσμένος



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ    

Βλέπετε ; Ένας αεραγωγός έξω από το σπίτι αποβάλλει τα μικρότερα 
σωματίδια που δεν μπορεί να συγκρατήσει το φίλτρο, σε σύγκριση με
τις παραδοσιακές ηλεκτρικές σκούπες που επαναφέρουν τον αέρα που 
έχει αναρροφηθείακριβώς εκεί που μόλις καθαρίσατε.

Δεν υπάρχει άλλη ηλεκτρική σκούπα στην αγορά,
παραδοσιακή ή ρομπότ που μπορεί να το κάνει 

Το μοναδικό σύστημα στον κόσμο
που αποβάλλει προς τα έξω
ακάρεα, αλλεργιογόνα και ρύπους



   Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο

Ένα κεντρικό σύστημα καθαρισμού SISTEM AIR είναι ...

ΥΓΙΕΙΝΟ
Αφαιρεί τη μικροσκοπική σκόνη, τα ακάρεα και τα 
αλλεργιογόνα προς το εξωτερικό περιβάλλον

ΑΝΕΤΟ
Υπάρχει μόνο ένα ελαφρύ εύκαμπτο σπιράλ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Καταναλώνει λιγότερη ενέργεια  από μια 
παραδοσιακή ηλεκτρική σκούπα

ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Με ή χωρίς σακούλες και φίλτρα που πλένονται

ΑΘΟΡΥΒΟ
Όπως ο ψίθυρος σε μια βιβλιοθήκη

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Λιγότερος χρόνος για το καθάρισμα με μεγαλη διάρκεια

ΑΣΦΑΛΕΣ
Χωρίς ηλεκτρικά καλώδια. Ασφαλές για παιδιά

ΙΣΧΥΡΟ
Ο αέρας ταξιδεύει περίπου 90km / h δημιουργώντας 
μια ισχυρή αναρρόφηση

ΠΑΝΤΟΤΙΝΟ
Η εγκατάσταση γίνεται μια φορά και διαρκεί για πάντα

ΠΛΗΡΗ  ΓΚΑΜΑ
Αξεσουάρ για κάθε ανάγκη καθαρισμού



Εάν το σπίτι είναι άρρωστο,
είναι και όσοι μένουν σε αυτό

Έχετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα; Αν ναι το σπίτι σας μπορεί να είναι άρρωστο

ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΩΝ 
ΔΑΚΡΥΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Κάντε το μέρος όπου ζείτε υγιές

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΒΗΧΑΣ

ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Είναι τα αόρατα σωματίδια σκόνης. Τοξικές ουσίες κρύβονται μέσα τους.
Καμία παραδοσιακή ηλεκτρική σκούπα δεν μπορεί να τα φιλτράρει. 

Τρώνε νεκρό δέρμα που χάνεται κατά τον ύπνο και αφθονούν σε μαξιλάρια, 
κρεβάτια και καναπέδες. Τα περιττώματα τους μπορούν να προκαλέσουν 
αλλεργίες.

ΑΚΑΡΕΑ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑΜπαίνουν στο σπίτι μέσω του αέρα ή μεταφέρονται με τα ρούχα.
Ένα γραμμάριο σκόνης περιέχει έως και 10.000 αλλεργιογόνα

Αποτελείται από ένα ή περισσότερα είδη μικροβίων και μεγαλώνει σε σπίτια με υγρασία. 
Μερικά απελευθερώνουν ισχυρές τοξίνες που δημιουργούν πνευμονικές ασθένειεςΜΟΥΧΛΑ

ΡΥΠΟΙΌζον, μονοξείδιο, φορμαλδεΰδη, ραδόνιο, βενζόλιο,
πτητικές οργανικές ενώσεις ... Οι ρύποι είναι άπειροι
μέσα στη σκόνη RnOnn 3
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Από το στούντιο στη βίλα.
Γιατί θέλουμε κάθε 
σπίτι να είναι υγιές
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1
ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗ
Στον τοίχο ή 
στην ψευδοροφή

2
ΛΗΨΕΙΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Συνδέονται με το 
δίκτυο σωλήνων

333
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Σε μια αποθήκη, μπαλκόνι 
στο μηχανοστάσιο

4
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΣΠΙΡΑΛ
Για τον καθαρισμό

Το σύστημα  για όλα 
τα σπίτα σε 4 βήματα



Όπου και
αν είναι το
σπίτι
Μικρό ή μεγάλο το σπίτι σας είναι
το πιο σημαντικό μέρος στον κόσμο.

Στη Sistem Air το γνωρίζουμε καλά,
για αυτό έχουμε μελετήσει
μια πλήρη γκάμα κατάλληλη για
όλα τα σπίτια. Το υγιές καθαρό 
περιβάλλον από την κεντρική 
ηλεκτρική σκούπα είναι για όλους.

Η στιγμή είναι 
τώρα: σχεδιάστε
ή ανακαινίστε
το νέο υγιές 
σπίτι σας

Παραδοσιακό, παθητικό, προκάτ, 
πράσινο ή ξύλινο κτίριο.
Ό, τι κι αν είναι, είμαστε έτοιμοι 
να το μετατρέψουμε σε σπίτι της 
Sistem Air.



Η κεντρική 
ηλεκτρική σκούπα
είναι πάντα 
συνδεδεμένη 
Η σειρά μονάδων TECNO Prime 
είναι η καινοτόμος κεντρική μονάδα .
Διαθέτει σύστημα βοήθειας απο την 
SISTEMAIR μεσω CLOUD

Φίλτρο αλουμινίου με φιλτράρισμα :
κυκλωνικό ή με σακούλα φίλτρου

Το Air Cloud συνδέεται με τη Sistem Air η οποίο παρεμβαίνει
σε περίπτωση ανάγκης για διασφάλιση της σωστής λειτοργίας
του συστήματος σας.

Ο προσωπικός σας βοηθός

AIR CLOUD: ΕΓΓΥΣΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΜΕ 
ΑΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

TECNO Prime

ΕΓΡΑΦΕΙΤΕ

aircloud-sistemair.com

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
AIR CLOUD
απολαάστε τα οφέλη 
και 6 χρόνια εγγύηση

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
με καλώδιο δικτύου 
ή WI-FI



Σύστημα on/o�
το πιο προηγμένο
ασύρματο σύστημα 
στον κόσμο
Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το σύστημα 
απο τη λαβή

Απλοποιείστε τον καθαρισμό

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
συμπαγής σχεδιασμός
εξαιρετικά λεπτό

ΕΛΑΦΡΥ
λαβή και σπιράλ
με πολύ μικρό βάρος

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ
λειτουργεί πάντα, ακόμα
και με χαμηλή μπαταρία 

Σχεδιασμένο
μαζί με εσάς
Είναι ένα  μοναδικό και καινοτόμο  προϊόν
Sistem Air.
 
Η νέα γενιά είναι πιο στιβαρή, και ανεξάρτητη
 από μπαταρίες

Το σύστημα Flisy 2 είναι το αποτέλεσμα των 
χρόνων ακρόασης και έρευνας μαζί με τους 
πελάτες μας.

Με ηλεκτρονικά σχεδιασμένα για μα ζωή

Flisy 2



Αξεσουάρ για όλες τις χρήσεις

ΦΥΣΙΚΑ
φυσικές τρίχες 
για φροντίδα των 
επιφανειών

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ
σχειδασμένα για να 
παρέχουν την μέγιστη
εργονομία

ΑΝΕΤΑ
ελαφριά για 
απλοποίηση του
καθαρισμού



ΑΠΛΕΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ

ΟΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ
μοντέρνο και συναρπαστικό σχέδιο, 
συνδυάζονται τέλεια με την σειρά των 
ηλεκτρικών διακοπτών σας

απλώς εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα
στις πρίζες για να κάνετε τον καθαρισμό

σχεδιασμένες και κατασκευασμένες 
ώστε να αντέχουν στο χρόνο

Λήψεις αναρρόφησης Virtus



ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΣΠΙΤΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ

Σπίτια, διαμερίσματα 
και βίλες

Με σύνδεση 
διαδικτύου

Χωρίς δίκτυο 
σωλήνων

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙΚΙΕΣ

Πολύ μεγάλες οικίες, γραφεία, 
αθλητικές εγκαταστάσεις,
εργαστήρια και κέντρα ομορφιάς.

Εμπορικά κέντρα,
κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία,
ξενοδοχεία, χώρους λατρείας,
γηροκομεία, νοσοκομεία, κλινικές,
σχολεία και βιομηχανίες

TECNO PRIME

Wolly 2

Revo Block Professional

Βιομηχανικοί διαχωριστές Βιομηχανικές μονάδες

TECNO EVOX TECNO Style MINI

elpoeP ylloJebuC metsiS

TECNO Star Dual Power

Συστήματα  Sistem Air

Διαμερίσματα με περιορισμένους
χώρους



Πώς να το αποκτήσετε

Πόσο κοστίζει ;

Η κεντρική ηλεκτρική σκούπα Sistem Air τοποθετείταιι από τον εξειδικευμένο
εγκαταστάτη σας.

Εάν ανακαινίζετε ή χτίζετε ένα σπίτι, ο μελετητής σας θα το προσθέσει μαζί με 
υπόλοιπα συστήματα.

Για να υπολογίσετε το κόστος του συστήματος  Sistem Air, απλώς πρέπει να γνωρίζετε
τη συνολική επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί.

Θυμηθείτε να λάβετε υπόψη τα μπαλκόνια,  τις βεράντες και το γκαράζ.

Ένα σύστημα για όλους

Τι ρωτάνε όλοι 

 

Τι το κάνει ξεχωριστό σε σχέση με τις παραδοσιακές ηλεκτρικές σκούπες ;
Η κεντρική ηλεκτρική σκούπα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα επειδή δεν αφήνει υπολείμματα. Η καθαριότητα 
διαρκεί περισσότερο, για τη χαρά του ελεύθερου χρόνου και ... των πνευμόνων.

 

Μπορεί το κεντρικό σύστημα ηλεκτρικής σκούπας να εγκατασταθεί σε ένα ήδη ολοκληρωμένο σπίτι;
Συνήθως τοποθετείται στη φάση, κατασκευής ή ανακαίνισης. Ωστόσο, η Sistem Air  έχει κατασκευάσει το μοντέλο
Jolly People, την αποκλειστική ηλεκτρική σκούπα εύκολη στην εγκατάσταση για ολοκληρωμένες κατοικίες που δεν 
απαιτεί δίκτυο σωλήνων και προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με το παραδοσιακό σύστημα. 
Όλοι πρέπει να ζούμε σε ένα υγιές σπίτι! 

Γιατί να το επιλέξω σε σχέση μια παραδοσιακή ηλεκτρική σκούπα ή ένα ρομπότ;
Είναι το μοναδικό σύστημα στον κόσμο που αποβάλλει τη μικροσκοπική σκόνη, τα ακάρεα και τα αλλεργιογόνα
από το σπίτι μέσω του εξαερισμού. Είναι επίσης ισχυρό, εξοικονόμεί ενέργεια, πολύ χαμηλή συντήρηση και
μακροζωία. Διαρκεί για πάντα.

Μπορεί το σύστημα ηλεκτρικής σκούπας να φράξει; Θα πρέπει να καθαρίζω τακτικά τους σωλήνες;
Ότι περνάει από το μικρό σωλήνα περνάει και  από το μεγάλο. Ο εύκαμπτος σωλήνας καθαρισμού έχει διάμετρο 
περίπου 3 cm ενώ το δίκτυο σωλήνων είναι 5cm!  
Δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχείτε για τον καθαρισμό του δικτύου σωλήνων, επειδή ο αέρας που εισέρχεται 
δημιουργεί έναν εσωτερικό κυκλώνα που κρατά τη βρωμιά στο κέντρο, αποφεύγοντας τα υπολείμματα. 
Οι σωλήνες θα είναι πάντα απόλυτα καθαροί. 

Πρέπει να τοποθετήθεί μια λήψη αναρρόφησης σε κάθε δωμάτιο;
Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Περίπου 35-50 m  επιφάνειας μπορούν να καθαριστούν με μια πρίζα αναρρόφησης.
Απλώς τοποθετήστε τις λήψεις σε στρατηγικά σημεία για βέλτιστη κάλυψη
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Το τμήμα μελετών της εταιρείας SISTEM AIR είναι στη διάθεσή σας να 
σχεδιάσει μαζί σας το σύστημα κεντρικής ηλεκτρικής σκούπας δίνοντας 
σας μια πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη.
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