Čistenie inak – pohodlnejšie a účinnejšie.

PRE KAŽDÉHO, KOMU ČISTÉ
NIE JE DOSTATOČNE ČISTÉ.

NOVÁ DIMENZIA ČISTOT Y.

Vysávač a tepovač s vodným.

Čistenie inak – pohodlnejšie a účinnejšie.

NOVÁ DIMENZIA ČISTOT Y.

Vysávač a tepovač s vodným.
Osviežujúco iný univerzálny pomocník od spoločnosti
THOMAS. Nezáleží na tom, či chcete svoju podlahu
naraz povysávať aj umyť, či máte vyššie nároky na
hygienu, pretože chováte domáce zvieratá, alebo
trpíte alergiou a astmou a ste odkázaní na úplne
čistý vzduch - vysávač THOMAS AQUA+ je vždy to
pravé.
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Konečne!
Taký, čo dokáže
všetko. Vysávať,
umývať, odstraňovať
škvrny a dokonca
čistiť vzduch.
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TECHNOLÓGIA AQUA+.
TECHNIKA, KTORÁ PRINÁŠA VIAC.

NOVÁ DIMENZIA ČISTOT Y.
S jedinečnou a účinnou technológiou AQUA+
odstraňujú stroje série AQUA+ viac špiny z kobercov
a čalúnenia, z dreva, dlážok z prírodného kameňa,
laminátu a parkiet a dokonca aj zo vzduchu v
miestnosti. Vďaka dômyselnej tepovacej funkcii
môžete nielen vysávať, ale zároveň umývať a rýchlo
a dôkladne odstraňovať fľaky a stopy špiny. A to
všetko bez vrecka na prach.
Technicky vyspelý systém vodného filtra zachytáva vo
filtri AQUA+ jemný prach a čiastočky špiny a bráni
tak tomu, aby sa pri vysávaní dostal prach naspäť
do miestnosti.
Výsledkom je čerstvý vzduch, ako po osviežujúcom,
prečisťujúcom letnom daždi.
+ Jednoduché ovládanie
+ Jednoduché čistenie
+ Konštantne vysoký sací výkon pri
každom procese vysávania
+ 100 % odstraňovanie peľov
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SYSTÉM AQUA+ FILTER

Čistý vzduch z vysávača

Povysávaný vzduch sa v
ejektore zvlhčí vodou.

Následne sa zvlhčené
čiastočky prachu
zachytia vo vode.
Systém AQUA+ FILTER zachytí prach, pele, roztoče
a iné alergény vo vode a vy ich potom vylejete so
špinavou vodou do odpadu.

TEPOVACÍ SYSTÉM
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Rozstrekovanie

Rozpúšťanie, vymývanie a vysávanie

+ Pod tlakom hlboko rozstrieka čistiaci roztok
+ Rozpustí špinu a vymyje z hĺbky vlákna
+ Špinavú vodu vysaje a opäť narovná vlákna koberca
Všetko v jednom pracovnom kroku.
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THOMAS AQUA +
MULTI CLEAN X10
PARQUET.
Vysávač a tepovač s vodným filtrom –
špeciálne na laminátové a parketové
podlahy.

Koberec, dlaždice, parkety náš vysávač a tepovač s
vodným filtrom čistí
jednoducho všade.
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Vysáva, umýva a suší iba v jednom pracovnom kroku –
pre trblietavé pevné podlahy, čistučké koberce a
udržiavané parkety.
+ V
 ysávanie nasucho, voliteľne so systémom
AQUA+ FILTER alebo vreckom na prach XXL
+ Špeciálny hygienický filter, umývateľný
+ Max. 1600 wattov
+ 3
 stupne sacieho výkonu s úspornou
funkciou ECO-Control
+ D
 iaľkové ovládanie na rúčke, ktorým sa dá regulovať
intenzita vysávania a vypínať a zapínať prístroj
+ M
 imoriadne šetrná hubica na mokré
čistenie parkiet
+ Kvalitná, flexibilná opletená hadica
+ Automatické navíjanie kábla
+ Akčný rádius 11 m

Odporúča

+ Made in Germany

Diaľkové ovládanie Tepovacia hubica na Mimoriadne šetrná pevných podláh
integrované v rúčke čistenie kobercov a čistiaca hubica na
pevných podláh
parkety

Prepínateľná
hubica na koberec

Hubica na parkety

Hubica na
čalúnenie, šírka
190 mm

Hubica na škáry,
360 mm

Utierka z
mikrovlákna na
parkety

ProTex

SYSTÉM AQUA+
FILTER

XXL vrecká na
prach
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THOMAS AQUA +
PET & FAMILY.
Odstraňovač
srsti a škvŕn.

Dunčo už môže chodiť
všade, pretože odstraňovač
srsti a škvŕn po ňom
všetko pekne
povysáva.
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Chlpy zvierat a čiastočky špiny sa nemusia zložito
odstraňovať s vreckom, ale dajú sa zlikvidovať úplne
čisto so špinavou vodou.
+ v ysávanie nasucho, voliteľne
so systémom AQUA+ FILTER alebo
vreckom na prach XXL
+ Š
 peciálny hygienický filter,
umývateľný
+ Max. 1600 wattov

Staubsauger Test
Thomas Pet and Family Aqua+

+ 3
 stupne sacieho výkonu s úspornou
funkciou ECO-Control

08/2014

+ Š
 peciálny systém tlaku
rozstrekovania
+ Automatické navíjanie kábla
+ Akčný rádius 11 m
+ 2 možnosti parkovacej polohy

Odporúča

+ Made in Germany

Tepovacia hubica na pevných podláh
čistenie kobercov a
pevných podláh

Prepínateľná
hubica na koberec

Turbokefa

Hubica na
čalúnenie, šírka
190 mm

Hubica na škáry,
360 mm

Príslušenstvo „on
board”

Riadiace koliesko
Easy-Drive

XXL vrecká na
prach

ProTex

SYSTÉM AQUA+
FILTER
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AQUA+
5hviezdičková kvalita.

QUALITY PROOF
1

2

3

4

5

1600

Nariadenia č. 665/2013/EU o energetických štítkoch
a č. 666/2013/EU o ekodizajne sa podľa článku 1, ods. 2
nevzťahujú na mokré vysávače a kombinované mokré
a suché vysávače.
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1 	Vysávanie a umývanie namokro v jednom

pracovnom kroku. Tak ušetríte čas a máte
dokonale ošetrenú podlahu.

2 	Šetrné čistenie parkiet vlhkou hmlou,

najlepšie výsledky čistenia na pevných
podlahách.

3 	Hĺbkové čistenie kobercov, čalúnenia a

kobercových dlážok a odstraňovanie škvŕn.
Zaistí hygienickú čistotu v celom dome.

4 	Vysávanie bez vrecka na prach – bez ďalších

nákladov, bez nepríjemnej likvidácie vreciek
na prach. Citeľne lepší vzduch v miestnosti,
ako po osviežujúcom, prečisťujúcom letnom
daždi.

5 	Silný výkonný bypass motor s maximálnym

výkonom 1600 wattov a s dvoma oddelenými
vzduchovými obehmi. Čiastočky špiny v prúde
vzduchu sa nemôžu dostať do motora a preto
tam nespôsobujú nepríjemný zápach.
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NOVÁ DIMENZI A ČIS TOT Y.

12

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ/Obchodné označenie
výr.č.
Kontrolná značka
Technické/používateľské parametre
Napätie
V
Poistky
A
Výkon motora
W IEC/max.
Max. podtlak
mbar
Špeciálny systém tlaku rozstrekovania
Objem zásobníka
l cca
Zásobník na rozstrekovaciu kvapalinu l cca
Príjem vody
l cca
pri tepovaní
l cca
Dĺžka kábla
m
Akčný rádius
m
Vybavenie
Systém trubice/
hadice Základné príslušenstvo
mm
Opletená hadica s rúrovým oblúkom Komfort
Vonkajšia tepovacia hadica s rúrovým oblúkom
Komfort
Teleskopická trubica z ušľachtilej ocele
Príslušenstvo „on board”
2 možnosti parkovacej polohy
Automatické navíjanie kábla
Elektronická regulácia intenzity vysávania
Elektronická regulácia intenzity vysávania
diaľkovým ovládaním na rúčke
Stupeň ECO
Touch-Tronic
Funkčný vypínač Soft-Touch
Hubica na koberce, prepínateľná
Hubica na čalúnenie, 190 mm
Hubica na parkety
Hubica na škáry, extra dlhá
Kefka na nábytok
Sifónová hubica
Tepovacia hubica na čalúnenie
Tepovacia hubica na koberce a tvrdé podlahy
Turbokefa
Hubica na matrace
Hubica na parkety
Utierka z mikrovlákna na dlaždice
Utierka z mikrovlákna na parkety
Čistiaci koncentrát THOMAS ProTex
Systém filtrov pri suchom vysávaní
Technológia AQUA+

Špeciálny hygienický filter, umývateľný
MIKROFILTER ODPADOVÉHO VZDUCHU
XXL VRECKÁ NA PRACH
Rozmery a hmotnosti: Prístroj/prístroj vrátane
obalu
dĺžka
mm
šírka
mm
výška
mm
hmotnosť
kg

sériovo

MULTI CLEAN X10

PET & FAMILY

788577

788563

230
16
1400/1600
280

230
16
1400/1600
280

1,8
1,8
1,8
1,8
8
11

1,8
1,8
1,8
1,8
8
11

32

32
–

–

–

486/550
318/388
306/480
8,25/14,7

k dispozícii ako špeciálne príslušenstvo

486/550
318/388
306/480
8,25/13,7

Technické zmeny vyhradené.
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Robert Thomas Metall- und
Elektrowerke GmbH & Co. KG
Postfach 1820
D-57279 Neunkirchen/Siegerland
Hellerstrasse 6
D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Telefon +49 (0) 2735/788-0
Fax +49 (0) 2735/788-519
info@robert-thomas.de
www.robert-thomas.de
www.robert-thomas.net

