
We clean up!We clean up!

DRAINVAC - TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR
WYDAJNOŚĆ
Optymalne ssanie oznacza, że nigdy nie trzeba będzie odkurzać tej samej  
powierzchni dwa razy.

CICHE DZIAŁANIE
Ponadprzeciętne izolowanie akustyczne oraz gama dostępnych tłumików  
oznaczają, że nasze modele zawsze zapewniają Państwu ciche działanie.

INNOWACYJNOŚĆ
Możecie Państwo wybrać pomiędzy systemem, który odkurza zarówno ciała stałe,  
jak i płyny a automatycznym systemem centralnego odkurzania podłączonym  
do Waszego odpływu kanalizacyjnego, który właściwie nie wymaga żadnej  
konserwacji.

Nasze technologie poparte są 28 latami rozwoju i wiedzy.
Bez względu na to jaki odkurzacz Państwo wybierzecie
na pewno nie popełnicie błędu  
wybierając Drainvac!

OSZCZĘDNOŚĆ
Wkrótce przekonacie się Państwo, że odkurzacz centralny jest  
mądrą inwestycją, która sprawia, że Wasz dom zyskuje na wartości.  
Nie wspominając już o zaoszczędzeniu podczas sprzątania czasu  
i energii. W przypadku urządzenia DRAINVAC, należy poprostu  
podłączyć elastyczny wąż do gniazda ssącego znajdującego  
się w ścianie i rozpocząć odkurzanie!

NIEZAWODNOŚĆ
Wszystkie nasze produkty zaprojektowane są w taki sposób,  
aby spełniały rygorystyczne wymogi sektorów komercyjnego  
i przemysłowego. Zastosowanie naszych technologii na potrzeby  
domowe stanowi Państwa gwarancję satysfakcji na nadchodzące lata.
Udokumentowana wydajność i niezawodność naszych systemów znane 
są na całym świecie. Z tego też powodu zakupiony przez Was system  
odkurzania centralnego DRAINVAC objęty jest pełną gwarancją.  
Wiekszość z komponentów naszego systemu zostało zaprojektowanych  

celem sprostania naszym wysokim standardom trwałości i jakości.

Akcesoria Dostępna również pełna gama produktów
DRAINVAC do przemysłowego użytku.

 

O szczegóły pytaj Dealera.

Dominujące Systemy.pl
ul. Złotnicka 4F, 54-029 Wrocław
Tel.: 71 72 45 277     692 800 500
Fax: 71 75 03 437
biuro@dominujacesystemy.pl

Dealer: 
Nasze propozycje:

Model odkurzacza:

Akcesoria:

Rurociąg:

Instalacja:

Dodatki:

Turboszczotki

Luksusowe akcesoria Separatory płynów i pyłu

Zestawy samodzielnego 
montażu

Zestawy akcesoriów

Zestawy czyszczące

Zestaw instalacyjny szufelki 
automatycznej

Filtr wydechowy ACTIVAC 2™ 
z aktywnym węglem

i systemem �ltracji HEPA

The All Powerful !Rozbuduj swój 
system!

Mamy akcesoria 
na każdą okazję!
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S 1000 Series
Dyskretny
Najcichsza praca!

15% mocniejsze niż konkurujące modele
Każdy model dostarczany jest ze stałym

gwarantując najwyższą ochronę
Dźwiękoszczelna obudowa dla cichszej pracy
Mamy model na każdą kieszeń
Możliwość używania worka do higienicznego
opróżniania

DO 5 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

Filtry stałe SILVERCLEAR z jonami srebra
zapewniają najwyższą ochronę

przed drobnoustrojami

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

VIPER 500 2480 195 9 60 1 17 30x58

POWER 600 3175 246 13 60 1 17 30x58

TURBO 700 3301 220 18 58 1 17 30x58

*    Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000 i G2 tylko przez separator płynów
**  Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze  
      do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

Generation 2 - Twin Turbo
Inteligentny
Co za moc!

15% mocniejsze niż konkurujące modele
Każdy model dostarczany jest ze stałym

gwarantując najwyższą ochronę
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia to aż 41 litrów
Możliwość używania worka do higienicznego
opróżniania

5 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

Filtry stałe SILVERCLEAR z jonami srebra
zapewniają najwyższą ochronę

przed drobnoustrojami

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

TWIN 
TURBO 2x520 4350 230 33 63 2 41 38x70

*   Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000 i G2 tylko przez separator płynów
** Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze  
     do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

Do mokrych i suchych zanieczyszczeń
Zawsze ta sama świetna moc ssąca

Usuwa drobnoustroje, alergeny  
i zapachy z Twojego domu
Świetny do odkurzania rozlanej wody
oraz czyszczenia wykładzin, tapicerki, wnętrza auta, itp.
Nie potrzebuje podłączenia do kanalizacji i punktu
z bieżącą wodą
Terenowy SUV wśród odkurzaczy centralnych

7 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1R10 390 2332 195 7 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R11 476 3139 192 13 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R15 2x390 4064 195 21 68 2 pełny cyklon 46 38x95

*     Przed odkurzaniem płynów zapoznaj się z instrukcją obsługi
**   Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania 
       na rurociągu przy odkurzaczu

Cyclonik Series
Mocny
Potężne ssanie!

Automatik Series
Uniwersalny
Zaadoptuj do swoich potrzeb!

Pierwszy na świecie samospłukujący odkurzacz
Do mokrych i suchych zanieczyszczeń
Zawsze ta sama świetna moc ssąca
Bezobsługowy

Usuwa drobnoustroje, alergeny i zapachy 
z Twojego domu
Świetny do odkurzania rozlanej wody
oraz czyszczenia wykładzin, tapicerki, wnętrza auta, itp.
Wciąż ulepszany od 28 lat
Brak zbiorników do opróżniania

7 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1A150 520 2495 205 13 66 1 pełny 
cyklon+woda 18 30x93

DF2A310 2x390 4064 195 21 68 2 pełny 
cyklon+woda 29 38x122,5

*   Przed odkurzaniem płynów zapoznaj się z instrukcją obsługi
** Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania  
     na rurociągu przy odkurzaczu

Statystyczny człowiek
spędza ponad 30 dni  

w roku na pracach domowych.
Nasza seria odkurzaczy Cyclonik

da Ci więcej czasu na robienie
tego co lubisz najbardziej.

Statystyczny człowiek  
w ciągu 10 lat wydaje  

około 14 tys. zł na sprzątanie domu  
włącznie z produktami czyszczącymi.

DRAINVAC jest systemem
“wszystko w jednym”, który mówi
do widzenia mopom, wkładom,

uzupełnianiu i kosztownym
usługom porządkowym.

Jest faktem,
że coraz więcej ludzi

cierpi na alergię.
DRAINVAC MOŻE WAM POMÓC

wyeliminować problemy
powodowane przez bakterie

i drobnoustroje.

Pro & 1000 Series

*    Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000, Pro, G2 i Summum tylko przez separator płynów
* * Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze
      do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

SERIA MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

PRO 1PRE9921-C 500 2480 195 9 73 1 cyklon+filtr stały 17 30x58

1PRE9939-C 600 3175 246 13 73 1 cyklon+filtr stały 17 30x58

1PRE9929-C 700 3301 220 18 58 1 cyklon+filtr stały 17 30x58

2PRE9921-C 500 2480 195 9 73 1 cyklon+filtr stały 41 38x70

2PRE9939-C 600 3175 246 13 73 1 cyklon+filtr stały 41 38x70

1000 VIPER 500 2480 195 9 60 1 cyklon+filtr stały 17 38x58

POWER 600 3175 246 13 60 1 cyklon+filtr stały 17 30x58

TURBO 700 3301 220 18 58 1 cyklon+filtr stały 17 30x58



S 1000 Series
Dyskretny
Najcichsza praca!

15% mocniejsze niż konkurujące modele
Każdy model dostarczany jest ze stałym

gwarantując najwyższą ochronę
Dźwiękoszczelna obudowa dla cichszej pracy
Mamy model na każdą kieszeń
Możliwość używania worka do higienicznego
opróżniania

DO 5 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

Filtry stałe SILVERCLEAR z jonami srebra
zapewniają najwyższą ochronę

przed drobnoustrojami

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

VIPER 500 2480 195 9 60 1 17 30x58

POWER 600 3175 246 13 60 1 17 30x58

TURBO 700 3301 220 18 58 1 17 30x58

*    Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000 i G2 tylko przez separator płynów
**  Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze  
      do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

Generation 2 - Twin Turbo
Inteligentny
Co za moc!

15% mocniejsze niż konkurujące modele
Każdy model dostarczany jest ze stałym

gwarantując najwyższą ochronę
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia to aż 41 litrów
Możliwość używania worka do higienicznego
opróżniania

5 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

Filtry stałe SILVERCLEAR z jonami srebra
zapewniają najwyższą ochronę

przed drobnoustrojami

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

TWIN 
TURBO 2x520 4350 230 33 63 2 41 38x70

*   Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000 i G2 tylko przez separator płynów
** Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze  
     do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

Do mokrych i suchych zanieczyszczeń
Zawsze ta sama świetna moc ssąca

Usuwa drobnoustroje, alergeny  
i zapachy z Twojego domu
Świetny do odkurzania rozlanej wody
oraz czyszczenia wykładzin, tapicerki, wnętrza auta, itp.
Nie potrzebuje podłączenia do kanalizacji i punktu
z bieżącą wodą
Terenowy SUV wśród odkurzaczy centralnych

7 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1R10 390 2332 195 7 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R11 476 3139 192 13 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R15 2x390 4064 195 21 68 2 pełny cyklon 46 38x95

*     Przed odkurzaniem płynów zapoznaj się z instrukcją obsługi
**   Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania 
       na rurociągu przy odkurzaczu

Cyclonik Series
Mocny
Potężne ssanie!

Automatik Series
Uniwersalny
Zaadoptuj do swoich potrzeb!

Pierwszy na świecie samospłukujący odkurzacz
Do mokrych i suchych zanieczyszczeń
Zawsze ta sama świetna moc ssąca
Bezobsługowy

Usuwa drobnoustroje, alergeny i zapachy 
z Twojego domu
Świetny do odkurzania rozlanej wody
oraz czyszczenia wykładzin, tapicerki, wnętrza auta, itp.
Wciąż ulepszany od 28 lat
Brak zbiorników do opróżniania

7 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1A150 520 2495 205 13 66 1 pełny 
cyklon+woda 18 30x93

DF2A310 2x390 4064 195 21 68 2 pełny 
cyklon+woda 29 38x122,5

*   Przed odkurzaniem płynów zapoznaj się z instrukcją obsługi
** Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania  
     na rurociągu przy odkurzaczu

Statystyczny człowiek
spędza ponad 30 dni  

w roku na pracach domowych.
Nasza seria odkurzaczy Cyclonik

da Ci więcej czasu na robienie
tego co lubisz najbardziej.

Statystyczny człowiek  
w ciągu 10 lat wydaje  

około 14 tys. zł na sprzątanie domu  
włącznie z produktami czyszczącymi.

DRAINVAC jest systemem
“wszystko w jednym”, który mówi
do widzenia mopom, wkładom,

uzupełnianiu i kosztownym
usługom porządkowym.

Jest faktem,
że coraz więcej ludzi

cierpi na alergię.
DRAINVAC MOŻE WAM POMÓC

wyeliminować problemy
powodowane przez bakterie

i drobnoustroje.
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Generation 2 i Seria Summum

*    Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000, Pro, G2 i Summum tylko przez separator płynów
* * Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze
      do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

SERIA MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

GENERATION 2 2G2E0021-C/CM 500 2480 195 9 60 1 cyklon+filtr stały 41 38x70

2G2E0039-C/CM 600 3175 246 13 60 1 cyklon+filtr stały 41 38x70

2G2E0029-C/CM 700 3301 220 18 58 1 cyklon+filtr stały 41 38x70

TWIN TURBO 2x520 4350 230 33 63 2 cyklon+filtr stały 41 38x70

SUMMUM 2SME0029-C/CM** 700 3301 220 18 58 1 cyklon+filtr stały 41 38x70

2SME0032-CM** 2x520 4350 230 33 63 2 cyklon+filtr stały 41 38x70



S 1000 Series
Dyskretny
Najcichsza praca!

15% mocniejsze niż konkurujące modele
Każdy model dostarczany jest ze stałym

gwarantując najwyższą ochronę
Dźwiękoszczelna obudowa dla cichszej pracy
Mamy model na każdą kieszeń
Możliwość używania worka do higienicznego
opróżniania

DO 5 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

Filtry stałe SILVERCLEAR z jonami srebra
zapewniają najwyższą ochronę

przed drobnoustrojami

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

VIPER 500 2480 195 9 60 1 17 30x58

POWER 600 3175 246 13 60 1 17 30x58

TURBO 700 3301 220 18 58 1 17 30x58

*    Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000 i G2 tylko przez separator płynów
**  Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze  
      do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

Generation 2 - Twin Turbo
Inteligentny
Co za moc!

15% mocniejsze niż konkurujące modele
Każdy model dostarczany jest ze stałym

gwarantując najwyższą ochronę
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia to aż 41 litrów
Możliwość używania worka do higienicznego
opróżniania

5 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

Filtry stałe SILVERCLEAR z jonami srebra
zapewniają najwyższą ochronę

przed drobnoustrojami

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

TWIN 
TURBO 2x520 4350 230 33 63 2 41 38x70

*   Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000 i G2 tylko przez separator płynów
** Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze  
     do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

Do mokrych i suchych zanieczyszczeń
Zawsze ta sama świetna moc ssąca

Usuwa drobnoustroje, alergeny  
i zapachy z Twojego domu
Świetny do odkurzania rozlanej wody
oraz czyszczenia wykładzin, tapicerki, wnętrza auta, itp.
Nie potrzebuje podłączenia do kanalizacji i punktu
z bieżącą wodą
Terenowy SUV wśród odkurzaczy centralnych

7 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1R10 390 2332 195 7 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R11 476 3139 192 13 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R15 2x390 4064 195 21 68 2 pełny cyklon 46 38x95

*     Przed odkurzaniem płynów zapoznaj się z instrukcją obsługi
**   Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania 
       na rurociągu przy odkurzaczu

Cyclonik Series
Mocny
Potężne ssanie!

Automatik Series
Uniwersalny
Zaadoptuj do swoich potrzeb!

Pierwszy na świecie samospłukujący odkurzacz
Do mokrych i suchych zanieczyszczeń
Zawsze ta sama świetna moc ssąca
Bezobsługowy

Usuwa drobnoustroje, alergeny i zapachy 
z Twojego domu
Świetny do odkurzania rozlanej wody
oraz czyszczenia wykładzin, tapicerki, wnętrza auta, itp.
Wciąż ulepszany od 28 lat
Brak zbiorników do opróżniania

7 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1A150 520 2495 205 13 66 1 pełny 
cyklon+woda 18 30x93

DF2A310 2x390 4064 195 21 68 2 pełny 
cyklon+woda 29 38x122,5

*   Przed odkurzaniem płynów zapoznaj się z instrukcją obsługi
** Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania  
     na rurociągu przy odkurzaczu

Statystyczny człowiek
spędza ponad 30 dni  

w roku na pracach domowych.
Nasza seria odkurzaczy Cyclonik

da Ci więcej czasu na robienie
tego co lubisz najbardziej.

Statystyczny człowiek  
w ciągu 10 lat wydaje  

około 14 tys. zł na sprzątanie domu  
włącznie z produktami czyszczącymi.

DRAINVAC jest systemem
“wszystko w jednym”, który mówi
do widzenia mopom, wkładom,

uzupełnianiu i kosztownym
usługom porządkowym.

Jest faktem,
że coraz więcej ludzi

cierpi na alergię.
DRAINVAC MOŻE WAM POMÓC

wyeliminować problemy
powodowane przez bakterie

i drobnoustroje.

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1R10 390 2332 195 7 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R11 476 3139 192 13 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R15 2x390 4064 195 21 68 2 pełny cyklon 46 38x95



S 1000 Series
Dyskretny
Najcichsza praca!

15% mocniejsze niż konkurujące modele
Każdy model dostarczany jest ze stałym

gwarantując najwyższą ochronę
Dźwiękoszczelna obudowa dla cichszej pracy
Mamy model na każdą kieszeń
Możliwość używania worka do higienicznego
opróżniania

DO 5 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

Filtry stałe SILVERCLEAR z jonami srebra
zapewniają najwyższą ochronę

przed drobnoustrojami

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

VIPER 500 2480 195 9 60 1 17 30x58

POWER 600 3175 246 13 60 1 17 30x58

TURBO 700 3301 220 18 58 1 17 30x58

*    Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000 i G2 tylko przez separator płynów
**  Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze  
      do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

Generation 2 - Twin Turbo
Inteligentny
Co za moc!

15% mocniejsze niż konkurujące modele
Każdy model dostarczany jest ze stałym

gwarantując najwyższą ochronę
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia to aż 41 litrów
Możliwość używania worka do higienicznego
opróżniania

5 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

Filtry stałe SILVERCLEAR z jonami srebra
zapewniają najwyższą ochronę

przed drobnoustrojami

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

TWIN 
TURBO 2x520 4350 230 33 63 2 41 38x70

*   Odkurzanie wody odkurzaczami serii S1000 i G2 tylko przez separator płynów
** Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze  
     do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu

Do mokrych i suchych zanieczyszczeń
Zawsze ta sama świetna moc ssąca

Usuwa drobnoustroje, alergeny  
i zapachy z Twojego domu
Świetny do odkurzania rozlanej wody
oraz czyszczenia wykładzin, tapicerki, wnętrza auta, itp.
Nie potrzebuje podłączenia do kanalizacji i punktu
z bieżącą wodą
Terenowy SUV wśród odkurzaczy centralnych

7 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1R10 390 2332 195 7 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R11 476 3139 192 13 66 1 pełny cyklon 46 38x95

DF1R15 2x390 4064 195 21 68 2 pełny cyklon 46 38x95

*     Przed odkurzaniem płynów zapoznaj się z instrukcją obsługi
**   Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania 
       na rurociągu przy odkurzaczu

Cyclonik Series
Mocny
Potężne ssanie!

Automatik Series
Uniwersalny
Zaadoptuj do swoich potrzeb!

Pierwszy na świecie samospłukujący odkurzacz
Do mokrych i suchych zanieczyszczeń
Zawsze ta sama świetna moc ssąca
Bezobsługowy

Usuwa drobnoustroje, alergeny i zapachy 
z Twojego domu
Świetny do odkurzania rozlanej wody
oraz czyszczenia wykładzin, tapicerki, wnętrza auta, itp.
Wciąż ulepszany od 28 lat
Brak zbiorników do opróżniania

7 LAT GWARANCJI
(Bez limitu roboczogodzin)

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1A150 520 2495 205 13 66 1 pełny 
cyklon+woda 18 30x93

DF2A310 2x390 4064 195 21 68 2 pełny 
cyklon+woda 29 38x122,5

*   Przed odkurzaniem płynów zapoznaj się z instrukcją obsługi
** Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania  
     na rurociągu przy odkurzaczu

Statystyczny człowiek
spędza ponad 30 dni  

w roku na pracach domowych.
Nasza seria odkurzaczy Cyclonik

da Ci więcej czasu na robienie
tego co lubisz najbardziej.

Statystyczny człowiek  
w ciągu 10 lat wydaje  

około 14 tys. zł na sprzątanie domu  
włącznie z produktami czyszczącymi.

DRAINVAC jest systemem
“wszystko w jednym”, który mówi
do widzenia mopom, wkładom,

uzupełnianiu i kosztownym
usługom porządkowym.

Jest faktem,
że coraz więcej ludzi

cierpi na alergię.
DRAINVAC MOŻE WAM POMÓC

wyeliminować problemy
powodowane przez bakterie

i drobnoustroje.

MODEL AIRWATT mmH2O m3/h MAX ILOŚĆ 
GNIAZD DECYBELE SILNIKI FILTRACJA POJEMNOŚĆ 

(l)
ROZMIAR 

(cm)

DF1A150 520 3049 205 13 66 1 pełny  
cyklon+woda

18 30x93

DF2A310 2x390 4064 195 21 68 2 pełny  
cyklon+woda

29 38x122,5



We clean up!We clean up!

DRAINVAC - TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR
WYDAJNOŚĆ
Optymalne ssanie oznacza, że nigdy nie trzeba będzie odkurzać tej samej  
powierzchni dwa razy.

CICHE DZIAŁANIE
Ponadprzeciętne izolowanie akustyczne oraz gama dostępnych tłumików  
oznaczają, że nasze modele zawsze zapewniają Państwu ciche działanie.

INNOWACYJNOŚĆ
Możecie Państwo wybrać pomiędzy systemem, który odkurza zarówno ciała stałe,  
jak i płyny a automatycznym systemem centralnego odkurzania podłączonym  
do Waszego odpływu kanalizacyjnego, który właściwie nie wymaga żadnej  
konserwacji.

Nasze technologie poparte są 28 latami rozwoju i wiedzy.
Bez względu na to jaki odkurzacz Państwo wybierzecie
na pewno nie popełnicie błędu  
wybierając Drainvac!

OSZCZĘDNOŚĆ
Wkrótce przekonacie się Państwo, że odkurzacz centralny jest  
mądrą inwestycją, która sprawia, że Wasz dom zyskuje na wartości.  
Nie wspominając już o zaoszczędzeniu podczas sprzątania czasu  
i energii. W przypadku urządzenia DRAINVAC, należy poprostu  
podłączyć elastyczny wąż do gniazda ssącego znajdującego  
się w ścianie i rozpocząć odkurzanie!

NIEZAWODNOŚĆ
Wszystkie nasze produkty zaprojektowane są w taki sposób,  
aby spełniały rygorystyczne wymogi sektorów komercyjnego  
i przemysłowego. Zastosowanie naszych technologii na potrzeby  
domowe stanowi Państwa gwarancję satysfakcji na nadchodzące lata.
Udokumentowana wydajność i niezawodność naszych systemów znane 
są na całym świecie. Z tego też powodu zakupiony przez Was system  
odkurzania centralnego DRAINVAC objęty jest pełną gwarancją.  
Wiekszość z komponentów naszego systemu zostało zaprojektowanych  

celem sprostania naszym wysokim standardom trwałości i jakości.

Akcesoria Dostępna również pełna gama produktów
DRAINVAC do przemysłowego użytku.

 

O szczegóły pytaj Dealera.

Dominujące Systemy.pl
ul. Złotnicka 4F, 54-029 Wrocław
Tel.: 71 72 45 277     692 800 500
Fax: 71 75 03 437
biuro@dominujacesystemy.pl

Dealer: 
Nasze propozycje:

Model odkurzacza:

Akcesoria:

Rurociąg:

Instalacja:

Dodatki:

Turboszczotki

Luksusowe akcesoria Separatory płynów i pyłu

Zestawy samodzielnego 
montażu

Zestawy akcesoriów

Zestawy czyszczące

Zestaw instalacyjny szufelki 
automatycznej

Filtr wydechowy ACTIVAC 2™ 
z aktywnym węglem

i systemem �ltracji HEPA

The All Powerful !Rozbuduj swój 
system!

Mamy akcesoria 
na każdą okazję!


