CENTRÁLNE
vysávanie

inštalačný
materiál a
príslušenstvO
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Inštalačný materiál pre
štandardný potrubný rozvod

05

Zásuvky štandardného
potrubného rozvodu

06

Príslušenstvo štandardného
potrubného rozvodu

Distribútor materiálu
pre centrálne vysávanie
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Štandardný rozvod - pripojenie prenosnej
hadice do zabudovaných zásuviek

Stenové a doplnkové typy zásuviek
centrálneho vysávania

Sady príslušenstva s hadicou, hubicami,
trubicou pre pripojenie do stenovej zásuvky

Inštalačný materiál pre
potrubný rozvod skrytej
hadice - RETRAFLEX
Rozvod centrálneho vysávania so skrytou
vtiahnutou hadicou v potrubí – špeciálne prvky

08
10

Príslušenstvo systému
skrytej hadice - RETRAFLEX
Príslušenstvo - hadice, rukoväte a kompletné
sady pre systém vtiahnutej hadice

Hadice, hubice, trubice
a doplnky centrálneho
vysávania
Prvky príslušenstva pre centrálne vysávanie

11
w w w. a s s a . s k | w w w. c yc lo vac . s k | w w w. c e n t r a l n e v y s ava n i e . s k

Náradie pre inštaláciu
potrubného rozvodu
Inštalačné náradie potrubného systému
centrálneho vysávania

Inštalačný
materiál
pd

pre štandardné
potrubné rozvody
KD90

KK90

KD90N

Zásuvky pre štandardné
potrubné rozvody
ZD

K45

zásuvky
RD

má 5 farebných
prevedení:
/ biela, mandľová, šedá,
čierna, bordová /

podzásuka DECO

K45N

koleno krátke 90°

K30

koleno dlhé 90°

SD

koleno dlhé 90°
nastavovacie
SP

DECO
zásuvka plast

koleno 45°

VS

ZDM

Rámik DECO
zásuvky plast
RDM

má 4 farebné
prevedenia:
/ stainless, antique,
nickel, gold /

koleno 45°
nastavovacie
ODB90

koleno 30°
ODB45

odbočka 90°
KP

spojka s dorazom
ODBT

ROZY

odbočka “T” krátka

odbočka 45°
PP

spojka priechodzia

RZ

DECO zásuvka
plast metal

vsuvka
TR

rozbočka 2x45°
LEP

Zko

zw

Zásuvka
koncová

potrubie 2”
KR

Rámik DECO
zásuvky plast/metal

Zku

Wallyflex - závesná
hadica / čierna a biela /

hkz

má 5 farebných
prevedení:
/ biela, mandľová, čierna,
stainless, antique /

krytka potrubia

KV

THK

klapka výfuku

04

príchytka potrubia

tlmič hluku - krátky

redukcia zásuvková

lepidlo 125mm

THD

kábel riadiaci
2x0,8

Zásuvka kuchynská
DECO Dustpan
Zvr

tlmič hluku - dlhý

školíme montážne
firmy objednajte sa
na 037/ 653 7374
alebo predaj@assa.sk

Hadica kuchynskej
zásuvky Dustpan
zdr

VROOM
samonavíjací box

Drawervac
šuplíková zásuvka
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Príslušenstvo

pre štandardnÉ
potrubné rozvody

Inštalačný materiál pre potrubnÉ
rozvodY skrytej hadice

RETRAFLEX

1x

3x

2x

2x

Príslušenstvo bez ovládania ITLST-..-SX*
30´-9,1m | 35´-10,7m | 40´-12,2m

Inštalačná sada materiálu pre 1 zásuvku
RETRAFLEX

Príslušenstvo on/off ITLOF-..-GC*
30´-9,1m | 35´-10,7m | 40´-12,2m

ZR

MDR

Montážna doska,
podzásuvka

Dvierka zásuvky

KR45

KR90

Príslušenstvo s reguláciou výkonu CYPC-..-XT*
30´-9,1m | 35´-10,7m | 40´-12,2m

4 farebné
prevedenia:
/ biela, čierna,
stainless, antique /

Príslušenstvo on/off CYOF-..-XT*
30´-9,1m | 35´-10,7m | 40´-12,2m

koleno 90°
RETRAFLEX

koleno 45°
RETRAFLEX

KR22,5

BLUE
Príslušenstvo pre garáž TECGA-..-ITL*
30´-9,1m, 35´-10,7m , 40´-12,2m
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GRAY

GREEN

TAUPE

Návlek na hadicu zipsový TBVA-..-..*
30´-9,1m, 35´-10,7m , 40´-12,2m

* do názvu doplnte dĺžku hadice: 30´-9,1m | 40´-12,2m | 50´-15,2m

koleno 22,5°
RETRAFLEX
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RETRAFLEX
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Príslušenstvo systému
skrytej hadice

Príslušenstvo systému
skrytej hadice

RETRAFLEX

Hadica bez rukoväte IT4021-..-F
30´-9,1m | 40´-12,2m | 50´-15,2m

Rukoväť hadice
s aretáciou HSPOIG55

Hadica s návlekom bez rukoväte IT3021-..-F*
30´-9,1m | 40´-12,2m | 50´-15,2m

Rukoväť hadice
s aretáciou HSPOIG35

Rukoväť hadice RF + prijímač, s aretáciou
TBORFPOI04

Rukoväť hadice RF bez prijímača, s aretáciou
TBORFPOI24

Rukoväť hadice RF + prijímač, s aretáciou
TBORFPOI32

Rukoväť hadice RF bez prijímača, s aretáciou
TBORFPOI21

Príslušenstvo Retraflex s rukoväťou, hubicami, teleskop. trubicou
a zásuvkou ITNN-..-XXE*

Príslušenstvo Retraflex RF - rukoväť s diaľkovým ovládaním,
hubicami, teleskop. trubicou a zásuvkou ITNN-..-RFC*

Príslušenstvo Retraflex s rukoväťou, hubicami,
teleskop. trubicou a zásuvkou ITCY-..-XXE*
30´-9,1m | 40´-12,2m | 50´-15,2m

Príslušenstvo Retraflex RF - rukoväť s diaľkovým ovládaním,
hubicami, teleskop. trubicou a zásuvkou ITCY-..-RFC*
30´-9,1m | 40´-12,2m | 50´-15,2m

* do názvu doplnte dĺžku hadice: 30´-9,1m | 40´-12,2m | 50´-15,2m

* do názvu doplnte dĺžku hadice: 30´-9,1m | 40´-12,2m | 50´-15,2m
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nástavce

centrálneho
vysávania

náradie

sada nástavcov
DECO

sada nástavcov
CYCLOVAC

nástavec kombinovaný
podlaha / koberec

nástavec kombinovaný
podlaha / koberec

nástavec
TWINNER

rezačka REMS

rezačka plastová

náhradná čepeľ
plastovej rezačky

nástavec podlahový
30,5cm

nástavec štrbinový

nástavec MOP

náhradný MOP

nástavec rotačný
- turbokartáč

odihlovač - malý

vákuometer

merač prietoku
vzduchu

poznámky

nástavec
na prach

hadice

hadica DECO
bez ovládania
TBO2-..-BEFF*
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nástavec
na čalúnenie

nástavec ihlicový
na zvieratá

nástavec štetinový
na zvieratá

teleskop. trubica nerez
/64 - 104 cm/

CYCLO VAC
hadica s reguláciou
výkonu TBBO8-..-C*

predĺženie hadice
s ovládaním 4,5m
TBORB24V15

centrálneho
vysávania

hadica DECO
s ovládaním ON/OFF
TBO7-..-BE*

CYCLO VAC
hadica s ovládaním
ON/OFF TBBO7-..-C*

* do názvu doplnte dĺžku hadice: 30´-9,1m | 35´-10,7m | 40´-12,2m
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ASSA SR s.r.o.
Chrenovská 13, 949 01 Nitra,
+421 37 653 7374, predaj@assa.sk
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