
Čistý vzduch v obytných místnostech.
Díky systému tří filtrů je prach zce-
la odstraněn a tak zůstane čistý 
vzduch v místnostech. Lidé s aler-
gií na prach mohou volně dýchat. 

Pohodlná manipulace.
Snadno se pohybujete z místnosti do 
místnosti, aniž byste museli tlačit a vy-
tahovat běžný vysavač. Vložte sací ha-
dici a jste připraveni jít!

VÝHODY CENTRÁLNÍCH VYSAVAČŮ BVC

Tiché vysávání. 
Centrální vysavače BVC jsou výrazně tišší 
než přenosné vysavače. Takže můžete při 
vysávání provádět telefonní hovory nebo 
poslouchat hudbu.
 
 
Trvale vysoký výkon.
Centrální vysavače BVC jsou vybaveny 
výkonným motorem, který poskytuje 
neustálý sací výkon.

Centrální vysavače  
ZDE JE DŮVOD PROČ!

  40 % úspora času
  30 % úspora nákladů
100 % hygiene

Příklad instalace 
Centrální vysavače jsou obvykle instalovány v su-
terénu nebo v technickém prostoru. Potrubní systém 
se vstupními ventily spouje podlahy a místnosti s 
centrálním vysavačem. Vstupní ventily jsou insta-
lovány ve stěnách v celé budově, které lze připevnit 
k sacím hadicím pro pohodlné odstranění prachu a 
malých nečistot z vnitřních prostor.
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ZÁRUČNÍ SERVIS

Naši zákazníci se mohou spolehnout na trvale vysokou kvalitu. Pokud je v našich produktech závada, naši servisní 
technici nabízejí opravu nebo výměnu vadné části.
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JEDNODUŠE ZAPOJTE TRUBKY - BEZ LEPENÍ!

Originální polypropylenové trubky BVC mají průměr 50 mm a jsou opatřeny dvojitým O-kroužkem.
To zaručuje 100% těsnost a vytváří optimální vakuum. Montáž se provádí vložením jedné trubky do druhé bez použití 
lepených spojů.

BVC
Váš BVC partner:

BVC EBS Distribution GmbH
Londonstraße 9  

D-97424 Schweinfurt
 Phone: +49 9721-78 57-0

E-mail: info@einbaustaubsauger.de
Web: www.bvc-vac.com

BVC-VAC
Michal Bednář 
Sebranice 193

67931 Sebranice
Tel.: +420 777968647

E-mail: info@bvc-vac.cz
Web: www.bvc-vac.cz

Hide-A-Hose zatahovací hadice
Ideální řešení, pokud chcete mít sací hadici v do-
sahu a šetřit místo. Každá zatažitelná Hide-A-Ho-
se je umístěna uvnitř stěny. Jednoduše vytáhněte 
hadici na požadovanou délku pro vysávání, připoj-
te preferovaný nástroj k úklidu a zapněte systém z 
ventilu Hide-a-Hose. Jakmile zkončíte, odpojte či-
sticí nástroje, částečně zakryjte ústí hadice rukou 
a hadice se zasune  zpět do stěnového pouzdra. 
Systém Hide-A-Hose má veškeré příslušenství, 
které potřebujete pro rychlé, efektivní a pohodlné 
vysávání.

Startovací sada - vakuová hadice a přívodní 
ventil

Nabízíme kryty ventilů, které odpovídají dekorům 
zákazníka.

Vlastní kryty ventilů

7-dílná čisticí sada

7-dílná čisticí sada obsahuje:
Odnímatelná rukojeť hadice, teleskopická trubka z 
nerezové oceli, kombinovaná hubice pro koberce 
a hladké podlahy, štěrbinová hubice, pružná štěr-
binová hubice, sací hubice se štětinami vlasů pro 
hladké podlahy, kombinovaná hubice na čalounění 
a nábytek.

Hadice jsou k dispozici s nebo bez hadicového 
ochranného návleku o délce 8, 10, 12 a 15 metrů.

Montážní sada pro suchou zeď nebo 
cihlovou zeď

WallyFlex®

WallyFlex® je inovativní pomocná hadice pro centrální vakuové sys-
témy. Je snadno použitelná, praktická a velmi hezká. Pouzdro lze 
snadno instalovat všude v domě. WallyFlex® se automaticky zapne 
po odejmutí rukojeti hadice. Hadice může být roztažena až na délku 
4 metrů. WallyFlex® přemění jakýkoli centrální vakuový systém na 
zařízení pro rychlý úklid.

WallyFlex® je k dispozici v černé a bílé barvě.

VROOM 
Zatahovací sací hadice

Vroom je zasouvací sací hadice, která je 
připojena pomocí potrubního systému k 
centrálnímu vysavači. Tenké pouzdro lze 
snadno instalovat do kuchyňských skříněk 
nebo šatních skříní a každý centrální vakuový 
systém se přemění na silný, rychle použitelný  
spotřebič. Vroom se automaticky zapne, když 
se rukojeť hadice vyjme. Po použití se hadice 
zasune do pouzdra a po zasunutí rukojeti se 
automaticky vypne.

Dostupné délky hadice: 4,4 m and 6,2 m

SAMONAVÍJECÍ VAKUOVÉ HADICE
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CORDURA® je ochranná známka společnosti INVISTA a používá se na 
základě licence  společnosti NILIT.

CORDURA® tkanina:
- 10 x odolnější vůči oděru než bavlna 
- 3 x odolnější vůči oděru než polyester

Filtr ochrany motoru

Filtr ochrany motoru BVC BLACKLINE se skládá z textilní 
tkaniny CORDURA®. CORDURA® udrží dokonce nejjem-
nější částice prachu od motoru. To prodlužuje životnost 
centrálních vysavačů.
S tímto vysoce účinným filtrem ochrany motoru  
CORDURA® je nyní možné vysávání bez filtračního vaku!

Digitální řídící system

Modely s digitálním řídícím systémem nabízejí větší po-
hodlí a bezpečnost. Menu v digitální verzi má pět růz-
ných funkcí, které lze snadno ovládat dvěma tlačítky. 
Na displeji se zobrazí v závislosti na zvolené nabídce 
různé pohledy v českém jazyce.

Lze vybrat následující nabídky:
Status: sací výkon & teplota motoru

Fill level:  Úroveň naplnění 

Leak test: test těsnosti potrubí a ventilového systému

Blockage test: lokalizace ucpaného potrubí

Malfunction message: chybové zprávy

Speciální funkce

Soft Start : 
Soft-start chrání motor před rozběhem na plný výkon 
– pozvolný náběh. Výsledkem je menší opotřebení a 
menší vibrace při náběhu motoru.
 

 
TRIAC-Control:
Řídicí jednotka TRIAC řídí výkon motoru. Vakuové 
hadice s třístupňovým přepínačem mohou řídit výkon 
motoru od OFF na 50% a 100%. U vakuové hadice s 
potenciometrem SWIVEL je možné měnit  vakuový vý-
kon v celém rozsahu od 0-100% .

Centrální vakuová hadice SWIVEL s potenci-
ometrem pro elektronické řízení sání

Centrální vakuová hadice SWIVEL má integrovaný poten-
ciometr pro elektronické řízení sání na rukojeti. Otočné 
připojení 360 ° usnadňuje manipulaci při vysávání.

K dispozici v délce hadice 6 m, 7.5 m, 9 m and 12 m.

K dispozici také jako sada příslušenství s 5 nebo 7 kusy!

V našem sortimentu nabízíme také vstupní ventily z hliníku a kovu.

SYSTÉM TŘÍ FILTRŮ

Díky třífiltrovacímu systému může být odsávaný vzduch 
filtrován až téměř na 100%. BVC s touto vysoce moderní 
filtrační technologií zaručuje maximální hygienu a nejlepší 
ochranu proti alergiím na domácí prach a astmatické cho-
roby.

HEPA 13 filtr

Vzduchový filtr s vysokou účinností se používá, pokud 
nemůže být odváděný vzduch směrován mimo budovu 
(např. Pasivní dům). Filtr HEPA 13 čistí odsávaný vzduch 
až do 99,95%.

Filtr ochrany motoru

Motor vytváří podtlak, který táhne ochranný filtr motoru 
směrem nahoru. Filtr zabraňuje vnikání prachových částic 
do motorového prostoru a odfiltruje odsávaný vzduch. Po 
použití filtr ochrany motoru spadne zpět do výchozí polohy. 

Filtrační vak 

Filtrační sáček je zásadní pro hygienickou a pohodlnou lik-
vidaci prachu. Filtrační sáček má kapacitu objemu 16 litrů.

VYSÁVÁNÍ BEZ FILTRU JE NYNÍ MOŽNÉ!

max. sací výkon
výkon motoru
max. objem vzduchu
max. podtlak
vhodné pro
objem odpadní nádoby
rozměry
hmotnost
elektronika

Technická data C 600 series 

680 Airwatt
1800 Watt

cca 224 m³/hour
cca 296 mbar

2-5 zásuvek / 55 m potrubí
12 litrů

80 cm x 30 cm
11,8 kg
analog

S 600 series   

700 Airwatt
1800 Watt

cca 234 m³/hour
cca 305 mbar

5-8 zásuvek / 80 m potrubí
20 litrů

108 cm x 35 cm
17 kg 

analog nebo digital

S 700 series  

730 Airwatt
2000 Watt

cca 241 m³/hour
cca 315 mbar

8-11 zásuvek / 120 m potrubí
20 litrů

108 cm x 35 cm
17 kg 

analog nebo digital

BVC
B L A C K L I N E

Výkonný BVC BLACKLINE s novým dvouvrstvým 
ochranným filtrem motoru vyrobeným z tkanin 
CORDURA®.

Švýcarská asociace pro 
elektrotechniku SEV testo-
vala všechny modely BVC 
a hodnotila je jako funkční, 
bezpečné a vhodné. BVC 
získala certifikaci SEV pro 
všechny své centrální vy-
savače.
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í 
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PASIVNÍ DOMY

Turbo-kartáč   
pro krátké koberce, vzduchem 
poháněný, šířka 28 cm  

Turbo-tryska pro čalounění,  
vzduchem poháněná, vč. Univer-
zálního adaptéru, šířka 16 cm

Flexibilní štěrbinová hubice  
440 x 46 mm na štěrbiny a 
sedačky

HUBICE
BVC má hubice a kartáče pro různé typy povrchů. Kompletní sortiment  naleznete na adrese www.bvc-vac.cz

Hubice se štětinami koňských 
žíní pro hladké podlahy, černá 
30 cm šířka

Kombinovaná hubice, nastavi-
telná pro koberce a hladké pod-
lahy, šířka 28 cm

Hubice s plastovými štětinami 
pro hladké podlahy, černá 36 
cm šířka

VSTUPNÍ ZÁSUVKY               
Vstupní zásuvky vhodné pro váš domov. 

čistě bílá                  béžová  matný nikl            matný chrom            čistě bílá  matný nikl

VAKUOVÉ HADICE

Pomocí VacPan můžete snadno a rychle od-
stranit drobky a jiné druhy nečistot bez použití 
centrální hadice. Zařízení VacPan je nejčastě-
ji instalováno do soklu kuchyňské linky, soklu 
skříně nebo na stěnu. Posunutím přepínače 
nohou do polohy „zapnuto“ se spustí centrální 
vysavač. Nameťte nečistoty směrem k přítoku 
VacPan a pozorujte, jak se nečistoty jedno-
duše odsají. Ideální pro kuchyně, vstupní pro-
story, garáže nebo kosmetické salony.

VacPan SET „flex“

včetně krytu (plastového), spojovacího kolene a 75 cm dlouhé ohebné spojovací hadice pro připojení  
na 50 mm potrubí.

K dispozici v barvách z nerezové oceli, černé a bílé.

VACPAN - AUTOMATICKÉ LOPATKA

Vakuová hadice MULTI-FLEX přesvědčuje třemi integrovanými tryskami v rukojeti. Vhodná hubice je vždy po 
ruce. Třístupňový spínač spouští motor centrálního vysavače. Podtlakový výkon se může měnit od OFF na 
50% a 100%. K dispozici v délce hadice 6 m, 7,5 m, 9 m a 12 m.

štěrbinová 
tryska

hubice na 
nábytek

hubice na čalounění

MULTI-FLEX: VAKUOVÝ VÝKON LZE MĚNIT INDIVIDUÁLNĚ

Toto je stručný přehled našeho sortimentu produktů BVC. Navštivte  www.bvc-vac.cz pro  
zobrazení všech produktů a podrobných informací.


