
Szczotka TRIO 3w1 ukryta jest w rękojeści węża dzięki czemu 

jest zawsze pod ręką. Długość węży do wyboru to 9m, 10.5m 

12m, 13,5m. Wąż systemu HOSE-IN może współpracować ze 

zwykłymi gniazdami tradycyjnego systemu centralnego odku-

rzania - bardzo korzystne cenowo przy systemie mieszanym. 

System HOSE-IN z wężem, który sam chowa się w osobnej nitce rurociągu tylko do tego prze-

znaczonej. Dzięki temu z jednego miejsca w tym systemie z wężem 13,5m możemy odkurzyć co 

najmniej 200 m² powierzchni bez przenoszenia i przechowywania węża w innym miejscu.  Ra-

zem z kompletnym wężem w tej samej lokalizacji przechowywane są rączka węża, szczotki i 

teleskop. 
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Zalety systemu HOSE—IN: 

Duży zasięg, nawet do 13,5 metrów węża ssącego 

Wygoda, unikanie przenoszenia i przechowy-

wania  zwoju z wężem ssącym, rączki węża, te-

leskopu i szczotek 

Łatwy i szybki dostęp 

Automatyczne chowanie, po zakończonej pra-

cy wąż ssący zostaje zassany do specjalnej nitki 

rurociągu przy użyciu siły ssącej wytwarzanej 

przez odkurzacze centralne, np. DRAINVAC 

wodne,  automatyczne lub hybrydowe 

Czysty pokrowiec, wąż ssący sam chowa się w 

osobnej nitce rurociągu 

HOSE—IN  Nie pokazuj tego żonie  

NAJLEPSZY SYSTEM WĘŻA CHOWANEGO W ŚCIANĘ... 

Małe wymagania, do sterowania 

systemem wystarczy jednosilnikowa 

jednostka centralna 

Łatwe sterowanie,  system załą-

czany bezpośrednio z rękojeści 

węża ssącego 

Atrakcyjna cena 

Wszystko w jednym miejscu ! 

Wąż za pociągnięciem sam wysu-

wa się z instalacji 

Możliwość montażu w nowobudowanych i ist-

niejących budynkach 
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HOSE—IN  Nie pokazuj tego żonie  

NAJLEPSZY SYSTEM WĘŻA CHOWANEGO W ŚCIANĘ... 

Jak działa system HOSE—IN? 

Rys. 1. Osobna nitka rurociągu do przechowywania węża 

Rys. 2. Wyciąganie węża i przygotowanie do pracy 

Wąż ssący jest bardzo lekki i elastyczny, a 

specjalny pokrowiec którym jest pokryty 

chroni przed uszkodzeniem i porysowa-

niem nim mebli, schodów , podłóg, itp..  

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, wyciąga-

my wąż ssący z osobnej nitki rurociągu przezna-

czonej wyłącznie do jego przechowywania. Na-

stępnie podłączamy wąż do gniazda ssącego 

znajdującego się w kasecie systemu HOSE-IN i 

rozpoczynamy pracę. Po skończonej pracy wąż 

ssący przez wytworzone przez odkurzacz podci-

śnienie jest z powrotem zasysane do specjalnej 

czystej nitki rurociągu. Więcej informacji i film 

instruktażowy dostępny na youtube.  
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HOSE—IN  Nie pokazuj tego żonie  

NAJLEPSZY SYSTEM WĘŻA CHOWANEGO W ŚCIANĘ... 

CENNIK detaliczny bru2o SYSTEMU HOSE-IN (kwiecień 2020)  

1.) HOSE –IN zestaw montażowy + wąż on/off 9m  + teleskop + szczotka Trio  - 2599 zł 

2.) HOSE –IN zestaw montażowy + wąż on/off 10,5m + teleskop + szczotka Trio -  

3.) HOSE –IN  zestaw montażowy + wąż on/off 12m + teleskop + szczotka Trio—  

4.) HOSE –IN zestaw montażowy + wąż on/off 13,5m + teleskop + szczotka Trio—  

ZESTAW MOTAŻOWY SPRZEDAWANY BEZ WĘŻA: 

1.) HOSE –IN zestaw montażowy  -  

W skład zestawu montażowego HOSE –IN wchodzą: 

WĘŻE SSĄCE SPRZEDAWANE BEZ ZESTAWU MONTAŻOWEGO: 

1.) Wąż ssący on/off  9m + teleskop + szczotka Trio - 999 zł 

2.) Wąż ssący on/off 10,5m + teleskop + szczotka Trio -  

3.) Wąż ssący on/off 12m + teleskop + szczotka Trio - 

1099 zł 

 

4.) Wąż ssący on/off 13,5m + teleskop + szczotka Trio - 1399 zł 

• 1 x HOSE –IN kaseta montażowa  

• 1 x tylna ścianka kasety  

• 1 x drzwiczki 
• 1 x gniazdo ssące 
• 1 x płytka montażowa gniazda 
• 1 x mufa 
• 1 x kolano 45° nyplowe 
• 1 x kolano montażowe 90° 
• 2 x mufa przesuwna 
• 4 x duże łuki HOSE –IN 
• 1 x tuba do przechowywania teleskopu (trzyczęściowa) 
• 1 x wężyk z adapterem 
• 2 x złączka długa wlotowa 

* Do montażu systemu HOSE –IN podobnie jak przy montażu 

systemu tradycyjnego potrzebne będą m.in. klej PVC, taśma 

montażowa, rury 2’’ PVC, piana montażowa oraz materiały 

instalacyjne konieczne do wykonania gałęzi instalacji biegną-

cej do odkurzacza centralnego.  

Dodatkowo klient musi dobrać szczotkę główną do podłóg 

zgodnie z potrzebami i upodobaniem.  

PEŁNE ZESTAWY: 

2699 zł2699 zł2699 zł2699 zł2699 zł

2799 zł

2999 zł

2699 zł

2799 zł2799 zł2799 zł2799 zł2799 zł

2999 zł2999 zł2999 zł2999 zł2999 zł

1699 zł1699 zł1699 zł1699 zł1699 zł1699 zł

1199 zł 


