
 
 

SERIA PRO1 SERIESPRO1 SERIESPRO1 SERIESPRO1 SERIES    
 (odkurzanie wody tymi odkurzaczami tylko 

 przez separator) 

GENERATION2GENERATION2GENERATION2GENERATION2    
(odkurzanie wody tymi odkurzaczami 

tylko przez separator) 

SUMMUMSUMMUMSUMMUMSUMMUM    
(odkurzanie wody 

tymi 
odkurzaczami 

tylko przez 
separator) 

CYCLONIC CYCLONIC CYCLONIC CYCLONIC     
(do mokrych i suchych 

zanieczyszczeń bez konieczności 
podłączenia do kanalizacji i punktu z 

wodą bieżącą) 

AUTOMATIK AUTOMATIK AUTOMATIK AUTOMATIK     
(do mokrych i suchych zanieczyszczeń, 
konieczność podłączenia do kanalizacji i 

punktu z wodą bieżącą) 

Model PRO1 PRO1 PRO1 G2 700 TWIN 
TURBO 

WHITE DF1R10 
FL 

DF1R15 
FL 

DF1A150 DF2A310 

Siła ssąca [AirWatt] 500 600 700 700 2x520 700 700 2x390 685 2x390 
Podciśnienie [mmH2O] 2480 3175 3301 3301 4350 3301 3300 4064 3020 4064 

Wydajność [m3/h] 195 246 220 220 230 220 255 195 205 195 

Poziom hałasu [dB] 58 60 58 58 63 58 66 68 66 68 

Ilość silników 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 

Stopnie turbiny 2 2 2 2 2 x 2 2 2 2 x 2 2 2 x 2 

Moc elektryczna [W] 1372 1560 1561 1561 3080 1561 1268 2576 1559 2576 

Wysokość [cm] 58 58 58 70 70 70 95 95 93 122.5 

Średnica [cm] 30 30 30 38 38 38 38 38 30 38 

Pojemność zbiornika [l] 17 17 17 41 41 41 46 46 18 29 

Waga [kg] 10.3 10.3 10.3 12.27 12.27 12.27 13.63 13.63 12.25 26.3 

Gwarancja [lata] 3(5)* 3(5)* 3(5)* 5 5 5 7 7 7 7 

Max powierzchnia 
sprzątania [m2] 

511 756 1022 1022 1858 1022 697 1161 743 1161 

Max ilość gniazd 9 13 18 18 33 18 13 21 13 21 

Efekt cyclonu tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 
Filtrowanie Filtr stały 

+możliwość 
używania 
worka do 

higienicznego 
opróżniania 

Filtr stały 
+możliwość 
używania 
worka do 

higienicznego 
opróżniania 

Filtr stały 
+możliwość 
używania 
worka do 

higienicznego 
opróżniania 

Filtr stały 
+możliwość 
używania 
worka do 

higienicznego 
opróżniania 

Filtr stały 
+możliwość 
używania 
worka do 

higienicznego 
opróżniania 

Filtr stały 
+możliwość 
używania 
worka do 

higienicznego 
opróżniania 

Pełny cyclon Pełny cyclon Pełny cyclon 
+woda 

Pełny cyclon 
+woda 

 
* Dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto. 

 
 

 



 
CENNIK DETALICZNY BRUTTO 2012/01 

 
SERIA PRO1 SERIES PRO1 SERIES PRO1 SERIES PRO1 SERIES     

(odkurzanie wody tymi odkurzaczami tylko 
przez separator) 

GENERATION2GENERATION2GENERATION2GENERATION2    
(odkurzanie wody tymi odkurzaczami 

tylko przez separator) 

SUMMUMSUMMUMSUMMUMSUMMUM    
(odkurzanie wody 

tymi 
odkurzaczami 

tylko przez 
separator) 

CYCLONICCYCLONICCYCLONICCYCLONIC        
(do mokrych i suchych zanieczyszczeń 

bez konieczności podłączenia do 
kanalizacji  

i punktu z wodą bieżącą) 

AUTOMATIKAUTOMATIKAUTOMATIKAUTOMATIK        
(do mokrych i suchych zanieczyszczeń, 
konieczność podłączenia do kanalizacji i 

punktu z wodą bieżącą) 

Model PRO1 PRO1 PRO1 G2 700 TWIN 
TURBO 

WHITE DF1R10 
FL 

DF1R15 
FL 

DF1A150 DF2A310 

Siła ssąca [AirWatt] 500 600 700 700 2x520 700 700 2x390 685 2x390 
Sama jednostka 1799 zł 2099 zł 2587 zł 3252 zł 4837 zł 5297 zł 4298 zł 5298 zł 9098 zł 10998 zł 

Jednostka + akcesoria STANDARD 1997 zł 2298 zł 2937 zł - - - - - - - 

Jednostka + akcesoria SPECJAL 2299 zł 2499 zł 3087 zł 3699 zł 5286 zł 5797 zł - - - - 

Jednostka + akcesoria SPECJAL 
PLUS (+ turboszczotka + ssawka 

elastyczna 65cm  ) 

2429 zł 2626 zł 3216 zł 3862 zł 5416 zł 5927 zł - - - - 

Jednostka + akcesoria MAX B - - - - - - 4997 zł 5997 zł - - 

Jednostka + akcesoria MAX B PLUS 
(dodatkowo turboszczotka i squeege ) 

- - - - - - 5147 zł 6147 zł 9987 zł 
 

11890 zł 
 

Gwarancja [lata] 3(5)** 3(5)** 3(5)** 5** 5** 5** 7** 7** 

 
7** 

 
7** 

Max pow. sprzątania [m2] 511 756 1022 1022 1858 1022 697 1161 743 1161 

Max ilość gniazd 9 13 18 18 33 18 13 21 13 21 
 

* Wszystkie jednostki DRAINVAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak, oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu. 
**  Gwarancja na wszystkie jednostki bez limitu roboczogodzin  (dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto). 
 

                                                                     

 
 
 
 
 

  



 
PORÓWNANIE ZESTAWÓW SPRZĄTAJĄCYCH DRAINVAC 2012/01 

Odkurzacze DRAINVAC są dostępne wraz z zestawami sprzątającymi. Te zestawy to: STANDARD, SPECJAL, SPECJAL PLUS, MAX B, MAX B PLUS. 
Istnieje możliwość kompletowania wyposażenia poza promocją. Różnice w wersjach można zobaczyć poniżej. 

Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw STANDARDSTANDARDSTANDARDSTANDARD    Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw     SSSSPECJALPECJALPECJALPECJAL    Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw     SPECJAL SPECJAL SPECJAL SPECJAL PLUSPLUSPLUSPLUS    Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw  MAX B  MAX B  MAX B  MAX B     Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw  MAX B PLUS MAX B PLUS MAX B PLUS MAX B PLUS    

 

Skład: 

• 9m wąż ssący standard 
(włączający odkurzacz 
w chwili włożenia do 
gniazdka) i regulacją 
podciśnienia 

• teleskop regulowany 
plastikowy 

• szczotka uniwersalna - 
głównie do twardych 
podłóg 

• ssawka szczelinowa 
• szczotka do tapicerki 
• szczotka mała z 

włosiem 
• wieszak na wąż ssący 
• uchwyt na szczotki 

 

 Skład: 

• 9m wąż ssący z 
włącznikiem on/off w 
rączce i regulacją 
podciśnienia 

• teleskop metalowy 
regulowany 

• szczotka uniwersalna - 
głównie do twardych 
podłóg 

• ssawka szczelinowa 
• szczotka z włosiem do 

tapicerki 
• szczotka mała okrągła 
• szczotka podłogowa z 

klawiszem 
• wieszak  na wąż 
• uchwyt na szczotki 

• uchwyt na teleskop 

 

 

Skład: 

• 9m wąż ssący z 
włącznikiem on/off w 
rączce i regulacją 
podciśnienia 

• teleskop metalowy 
regulowany 

• szczotka uniwersalna - 
głównie do twardych 
podłóg 

• ssawka szczelinowa 
• szczotka z włosiem do 

tapicerki 
• szczotka mała okrągła 
• szczotka podłogowa z 

klawiszem 
• wieszak na wąż  
• uchwyt na szczotki 
• uchwyt na teleskop 
• turboszczotka do 

wykładzin i dywanów 
• ssawka elastyczna 65cm 

 

Skład: 

• 9m wąż ssący z 
włącznikiem on/off w 
rączce i regulacją 
podciśnienia 

• teleskop metalowy stainless 
stell 

• szczotka uniwersalna - 
głównie do twardych 
podłóg 

• ssawka szczelinowa 
• szczotka z włosiem do 

tapicerki 
• szczotka mała okrągła 
• wieszak na wąż z 

uchwytami na szczotki 
• torba na akcesoria 

DRAINVAC 

 

Skład: 

• 9m wąż ssący z włącznikiem 
on/off w rączce i regulacją 
podciśnienia 

• teleskop metalowy stainless 
stell 

• szczotka uniwersalna - głównie 
do twardych podłóg 

• ssawka szczelinowa 
• szczotka z włosiem do 

tapicerki 
• szczotka mała okrągła 
• wieszak na wąż z uchwytami 

na szczotki 
• torba na akcesoria 

DRAINVAC 
• turboszczotka do wykładzin i 

dywanów 
• squeege 

 



 

 

 

Każda wersja różni się sposobem wykonania, zawartością akcesoriów oraz wężem. W wersjach SPECJAL włącznik 
znajduje się w rączce, natomiast w wersji STANDARD odkurzacz centralny uruchamiamy w momencie włożenia węża do 
gniazda. Zestawy z końcówką B w nazwie przeznaczone są do odkurzaczy z serii Cyclonic i Automatik zbierających 
również wodę. 

 

          


