
Indítsa központi porszívóját
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Távvezérelt gégecsővel
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megváltoztatja

Kód Leírás

7039.0W Hajlított nyél távvezérelt Flisy csatlakozóval

7037.7W Gégecső távvezérelt Flisy 7 méteres

7037.9W Gégecső távvezérelt Flisy 9 méteres

7030.7W Takarítókészlet távvezérelt Flisy 7 méteres Base

7032.7W Takarítókészlet távvezérelt Flisy 7 méteres Standard

7031.7W Takarítókészlet távvezérelt Flisy 7 méteres Elite

7030.9W Takarítókészlet távvezérelt Flisy 9 méteres Base

7032.9W Takarítókészlet távvezérelt Flisy 9 méteres Standard

7031.9W Takarítókészlet távvezérelt Flisy 9 méteres Elite
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Innovatív
kényelmeskönnyű 

megbízható

LifetimeL
guaranteeegg eeeeeeeeeeeeeee

ON - OFF
REMOTE

Long Lasting 
BATTERY

Wireless

360°

Garanzia a vita

A következő termékek tartoznak a                  

termékcsaládba. Central Vacuum Systems

eddigi takarítási szokásait

Sistem Air Magyarország - H-9700 SZOMBATHELY CSABA U. 12.

Tel. +36 94 509 209, +36 30 56 88 372 - Fax +36 94 509 208

info@sistemair.hu



Sistem Air örömmel mutatja be

az első távvezérelt gégecső, amely 

gyökeresen változtat a

tradícionális takarítási szokásokon

a távvezerelt technológiának 
köszönhetően a gégecsőből 

eltűnt a beépített elektromos kábel, 
ezzel jelentősen könnyebbé és 

kezelhetőbbé vált

Mozogjon szabadabban otthonában
takarítás közben is.

www.sistemair.com

Könnyű

Csatlakozás
A távvezérlésnek köszönhetően 

immár a múltté a vezérléses 
gégecső nehézkes használata.

Flisy távvezérelt gégecső
valamennyi központi porszívó

rendszer falicsatlakozójához 
illeszkedik, ahol ki van 

építve a vezérlőhálózat.

Nincs szükség beépített vezérlőkábelre! A gégecső sokkal 
kezelhetőbb és strapabíróbb a használat során. Az alkalmazott 
elektronikus alkatrészekre ÖRÖK GARANCIÁT nyújtunk:
csak a kimerült elemeket kell cserélnie

Megbízható Univerzális

LifetimeL
guaranteeegg eeeeeeeeeeeeeee

Hajlított nyél
Ergonómikus kialakítás és egyedi 

olasz design, melyben egyesül 
praktikusság, könnyed kezelhetőség

eddig soha nem látott mértékben.

Normál vezérléses

gégecső 7 m

2.985 g

Flisy távvezérelt

gégecső 7 m

1.703 g

Flisy: - 40% súly

Long Lasting 
BATTERY

360°

Flisy kompatibilis a piacon 
kapható valamennyi takarító 

eszközzel.

gégecső egy sokéves
tervező munka

eredménye, amely ötvözi
magában a Sistem Air sokéves 
piaci tapasztalatait: egy olyan 

termék, melyben együtt van jelen 
technológia és designt,

ergonómia és funkcionalitás.
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bármikor be- és kikapcsolhatja 
központi porszívóját a takarító 
nyélen található kapcsoló
segítségével: szabadon
intézheti egyéb dolgait immár 
takarítás közben is.

Kényelmes
Wireless


