
Zasada działania
System centralnego odkurzania RED to:
? Jednostka centralna (odkurzacz)
? Instalacja ss¹ca PVC
? Gniazda ss¹ce
? Akcesoria do sprz¹tania

Osoba sprz¹taj¹ca pos³uguje siê elastycznym i wygodnym wê¿em ss¹cym 
zakoñczonym ssawk¹. Po w³o¿eniu wê¿a do gniazda ss¹cego uruchomiona 
zostaje jednostka centralna i rozpoczyna siê sprz¹tanie. Zasysany kurz trans-
portowany jest do odkurzacza poprzez system rur PVC umieszczonych 
w œcianach domu.  Nastêpnie kurz, po przejœciu przez nowoczesne i wysoko-
wydajne fltry odkurzacza, ju¿ jako czyste powietrze, wyprowadzany jest 
bezpowrotnie na zewn¹trz budynku. Drobne zanieczyszczenia osadzaj¹ siê 
na fltrach jednostki centralnej a wiêksze zbierane s¹ w jego pojemniku. Od -
kurzacz montuje siê w miejscu oddalonym od g³ównej czêœci mieszkalnej  
(w gara¿u, pomieszczeniu gospodarczym itp.)

Zalety systemu

Idealna czystość – to efekt bezpowrotnego usuniêcia kurzu 
z Twojego otoczenia. Ulga nie tylko dla alergików!

Komfort i łatwość sprzątania – w trakcie odkurzania 
pos³ugujemy siê jedynie wygodnym wê¿em ss¹cym, co sprawia, ¿e sprz¹ta-
nie to teraz przyjemnoœæ i oszczêdnoœæ Twojego czasu!

Cisza w trakcie sprzątania – dŸwiêk w³¹czonego, ale 
oddalonego od sprz¹tanych pomieszczeñ odkurzacza nie ingeruje w ¿ycie 
Twojej rodziny! 

Różnorodność zastosowań – dziêki nieporównywalnie 
wiêkszej mocy odkurzaczy centralnych w stosunku do odkurzaczy tradycyj-
nych mo¿liwe jest stosowanie szerokiej gamy funkcjonalnych akcesoriów:  
separatorów do kominka, separatorów do wody, turbo-szczotek i wielu innych.

RED
Odkurzacze centralne

G³ówne atuty jednostek:

- 
- poliestrowy filtr dok³adny o du¿ej powierzchni filtracji

- wydajna wysokoobrotowa turbina thru-flow 
- wbudowany panel informacyjny (model R250)

- bardzo niski poziom ha³asu
- wytrzyma³a obudowa z ABS-u

cykloniczny system filtracji (system Dual Cyclone)
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Odkurzacze centralne RED

BASIC RED BASIC RED SUPER

Zestawy sprzątające

Dodatkowe akcesoria

RED stosuje w swoich systemach wy³¹cznie certyfikowane, najwy¿szej 

jakoœci materia³y instalacyjne marki Vaculine. Kszta³tki te charakteryzuj¹ 

siê zwiêkszon¹ gruboœci¹ œcianek oraz wyj¹tkow¹ ich g³adkoœci¹, 

co czyni ca³¹ instalacjê instalacj¹ niskoszumow¹! Tak wysoka jakoœæ 
instalacji Vaculine gwarantuje idealn¹ szczelnoœæ i wytrzyma³oœæ 
systemu na wiele lat.

P³ytka monta¿owa Universal
(ZIC001)

P³ytka monta¿owa Wally Flex
(ZIC003)

Puszka gniazda Prestige
- z kolankiem (SD901)
- na wprost (SD902)

Kolanko podejœciowe
(ZIC018)

Gniazdo techniczne - ³¹cznie na kielich

(ZIC036)

Rura PVC O 51mm
instalacji niskoszumowej
odcinek 1,5 m (ZIC15)
odcinek 2,0 m (ZIC20)

Klej do PVC - ¿elowy, niekapi¹cy
- puszka 250 ml (KLC250)
- tuba 125 ml (KLC125)

Przewód steruj¹cy
- w peszlu (ING001)
- bez peszla (EM002)

Wydmuch „Elegance”
be¿ (ZIK022)

ciemny br¹z (ZIK024)

bia³y (ZIK026)

czarny (ZIK027)

Elastyczny w¹¿ flexi
d³. 1,1 do 6m (ACS106K)
d³. 1,1 do 6m (ACS106K)

Kosz na akcesoria z uchwytem
(SZ322)

Zestaw sterowania radiowego
(RCS102)

Separator p³ynów - 15l
(AP062)

Separator popio³u Cobra INOX
(D/C-I)

Otulina wê¿a na zamek - 9 m. 
(SZN395)

Model j.m R150 R200 R250

Max. powierzchnia sprzątania 2m 150 200 250

Max. ilość gniazd ssących szt. 1-3 2-6 3-7

Max. długość rurociągu m. 20 30 40

Podciśnienie mbar 270 300 300

Przepływ powietrza 3m /h 210 220 220

Moc ssąca airwatt 420 485 485

Moc silnika kW 1,7 1,9 1,9 (Soft Start)

System filtracji Podwójny filtr cykloniczny + poliestrowy filtr dokładny

Pojemność zbiornika l 20 25 25

Średnica/wysokość mm 300/820 300/930 300/930

Odkurzacze  RED to linia  nowoczesnych, kompaktowych, 
bardzo wydajnych jednostek centralnych produkowanych 

przez  firmê Enke. Du¿e doœwiadczenie producenta jednostek 
i jego nowoczesny park maszynowy gwarantuj¹ wysok¹ jakoœæ 
oraz sta³e modernizowanie swoich produktów.
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Gniazda ssące

B kwadrat

Adaptor
(AA/BK)

bia³y, kremowy, aluminium, antracyt

Modul

Adaptor
(AA/BK)

bia³y, kremowy, aluminium

Celiane

Adaptor
(AA/CL)

bia³y, piaskowy, kakaowy, szary

Sistena

Adaptor
(AA/LVS)

arctic, pearl, choco, metalic

Sedna

Adaptor
(AA/SS)

bia³y, kremowy, aluminium

Unica

Adaptor
(AA/SU)

biel polarna, piaskowy, szary alabaster

Idea

Adaptor
(AA/VI)

bia³y, czarny, kremowy, drewno makore

Plana

Adaptor
(AA/VP)

bia³y, koœæ s³oniowa, srebrny, czarny, drewno makore

Twój przedstawiciel: 

RED

Focus

Prestige

System ten umo¿liwia zastosowanie wybranego klawisza prze³¹cznika œwia-
t³a (Berker, Legrand, Vimar itp..) jako frontu gniazda ss¹cego. Gniazdko Ato-
mic (cz. A) ³¹czymy z wybranym klawiszem prze³¹cznika œwiat³a (cz. C) przy 
pomocy  odpowiedniego  adaptora  (cz.  B).  Dziêki  systemowi  gniazda  Ato-
mic  wszystkie prze³¹czniki i gniazda ss¹ce w budynku wygl¹daj¹ tak samo!

System gniazda Atomic

Gniazdo ssące 
Atomic White

Adaptor gniazda 
Atomic

Klawisz przełącznika 
światła

Wally Flex Vroom

Classic Metal Classic PVCEuro

Master

Szufelka automatyczna meblowa Classic

P³ytka monta¿owa Universal

Przed³u¿ka gniazd

Puszka monta¿owa dla gniazda INOX 

Gniazdo œcienno-pod³ogowe Metal INOX


