
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
για καθαρο� σπι�τι χωρι�ς µυρωδιε�ς, σκο�νη, θο�ρυβο & αλλεργι�ες

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ



Οι ειδικοί και οι καταναλωτές επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και η πιο ισχυρή και σύγχρονη 
παραδοσιακή ηλεκτρική σκούπα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το καινοτόμο ασύρματο κεντρικό 
σύστημα απορρόφησης από την THOMAS CentraClean όσον αφορά την ισχύ αναρρόφησης, 
την ευκολία χρήσης, την υγιεινή και τον χαμηλό θόρυβο.

Το µέλλον της ηλεκτρικής σκούπας 
Η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα της THOMAS 

CentraClean

Για μένα, ένα σπίτι 
χωρίς κεντρική 
ηλεκτρική σκούπα δεν 
είναι πραγματικά 
εκσυγχρονισμένο.

Λατρεύω το έξυπνο 
δίκτυο απορρόφησης 
με το ασύρματο 
χειριστήριο.
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Τέρμα η μεταφορά μιας μεγάλης ηλεκτρικής σκούπας.
Για να χρησιμοποιήσετε τη σκούπα THOMAS CentraClean, απλά τοποθετήστε το 
χέρι σας στη λαβή του σωλήνα αναρρόφησης και χειριστείτε το ενσωματωμένο 
τηλεχειριστήριο. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης των 8 μέτρων είναι 
απευθείας συνδεδεμένος σε μια υποδοχή στον τοίχο. Η κεντρική συσκευή βρίσκεται 
στο υπόγειο, το βοηθητικό δωμάτιο, το ντουλάπι ή στο γκαράζ. Μπορείτε εύκολα 
και άνετα να σκουπίζετε κάθε πάτωμα χωρίς να χρειάζεται να σύρετε μια συσκευή 
πίσω σας.

Πείτε αντίο στο θόρυβο. 
Η κεντρική μονάδα ισχύος βρίσκεται έξω από τον χώρο που διαμένετε, έτσι η 
ηλεκτρική σκούπα είναι εκπληκτικά αθόρυβη. Μπορείτε ακόμη και να 
τηλεφωνείτε ή να ακούτε μουσική χωρίς να σας ενοχλεί η ηλεκτρική σκούπα. Το 
CentraClean είναι ένα από τα πιο αθόρυβα συστήματα απορρόφησης στην αγορά.

Τέλεια υγιεινή, ιδανική για τους πάσχοντες 
από αλλεργίες. 
Όταν χρησιμοποιείτε το CentraClean, ο εξαγόμενος αέρας 
δεν εισέρχεται πίσω στο δωμάτιο, πράγμα που σημαίνει ότι 
δεν υπάρχουν ακάρεα, γύρη, βακτήρια κ.λ.π. Με αυτόν τον 
τρόπο, ο αέρας παραμένει χωρίς σκόνη 100%. Έτσι έχετε ένα 
υγιές περιβάλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

Οικονομικό, χωρίς δαπανηρά καλώδια.
Χάρη στο τηλεχειριστήριο, το CentraClean δεν απαιτεί την εγκατάσταση 
δαπανηρών ηλεκτρικών καλωδίων για τη λειτουργία του σκουπίσματος. Το 
εσωτερικό σύστημα σωλήνων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της σκόνης 
και της βρωμιάς απλώς συνδέεται μαζί με τους τυποποιημένους σωλήνες 
RAUPIANO, λαμβάνοντας υπόψη τα καλύτερα αποτελέσματα απορρόφησης την 
αντιστατική και ηχομονωτική ιδιότητα, RAUPIANO. Η REHAU σας παρέχει 5ετή 
εγγύηση για τους σωλήνες.

Είναι ιδανική για ανακαίνιση. 
Η οικοδόμηση και η ανακαίνιση παλαιών κτιρίων είναι μια ευκαιρία για να 
εγκαταστήσετε το σύστημα CentraClean και να αυξήσετε την αξία του σπιτιού σας. 
Με το THOMAS CentraClean δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε ή να καταστρέψετε 
τους τοίχους για την εγκατάσταση των σωληνώσεων. Οι σωληνώσεις μπορούν να 
εγκατασταθούν σχετικά εύκολα σε άλλα μέρη του κτιρίου, όπως ψευδοροφές, 
κοίλες θέσεις κάτω από πατώματα και μη χρησιμοποιημένα τζάκια.

100 % ΥγιεινόΕιδικό για τους 
πάσχοντες από 
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ!!!Σκούπισμα χωρίς σκόνη
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15-301 | Για μονοκατοικίες και διαμερίσματα 
max. 400m² διαθέσιμο και με λειτουργία 
PowerControl

max.
400 m²

Σύστηµα απορρόφησης CentraClean 

Made in 

Germany

Iσχυρή για μεγαλύτερους χώρους διαβίωσης 

1800 Watt max. 

650 Air watt max.

Αθόρυβη μονάδα αναρρόφησης

Ο μετρητής LCD εμφανίζει τις ώρες χρήσης 

Δοχεία κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Συνδέει έως και 20 πρίζες αναρρόφησης 

Μέγιστος αγωγός 100 m

Αντικραδασμική βάση στήριξης στον τοίχο 

Υποδοχή αναρρόφησης αριστερά και δεξιά

18-451 | Κτίρια για μία ή δύο οικογένειες 
max. 600 m2 με λειτουργία PowerControl

max.
600 m²

Iσχυρή για μονοκατοικίες 

1500 Watt max.  

540 Air Watt max.

Αθόρυβη μονάδα αναρρόφησης

Ο μετρητής LCD εμφανίζει τις ώρες χρήσης

 Δοχεία κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Συνδέει έως και 15 υποδοχές αναρρόφησης 

Μέγιστος αγωγός 80 m

Αντικραδασμική βάση στήριξης στον τοίχο

Υποδοχή αναρρόφησης αριστερά και δεξιά
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Κάθε σπίτι μπορεί εύκολα να μείνει καθαρό

Iσχυρό για μεγάλους χώρους διαβίωσης 

3400 Watt max.

1300 Air Watt max.

Ο μετρητής LCD εμφανίζει τις ώρες χρήσης 

Δοχεία κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Συνδέει έως και 25 υποδοχές αναρρόφησης 

Μέγιστος αγωγός:
– 120 m με 1 χρήστη

– 60 m με 2 χρήστες

Αντικραδασμική βάση στήριξης στον τοίχο

Κατάλληλο για ταυτόχρονη αναρρόφηση σε 2 υποδοχές 

Υποδοχή αναρρόφησης αριστερά και δεξιά

34-451 | Για μεγάλες κατοικίες, βίλες και 
για μικρά ξενοδοχεία, ξενώνες, γραφεία 
και εμπορικά κτίρια με σαλόνι max. 800 m2 

max.
800 m²

Made in 
Germany
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THOMAS Αξεσουάρ

Σετ Premium – 
Γκαράζ Σετ GS 3 F 
Για ασύρματη λειτουργία 

THOMAS 
καινοτομίες

Σετ Premium Deluxe ZS 2F
 Για ασύρματη λειτουργία

8 m σωλήνα 
αναρρόφησης με 
ενσωματωμένο 
PowerControl

8 m σωλήνα 
αναρρόφησης με 
ενσωματωμένο 
ασύρματο 
χειριστήριο

Ακροφύσιο για    
όλες τις χρήσεις

Ακροφύσιο 
δύσκολων σημείων 
360mm μήκος

βούρτσα επίπλων

Πινέλο επίπλων 
περιστρεφόμενο

Βούρτσα καλοριφέρ

Πέρμα 
πατώματως

Ακροφύσιο για 
στρώματα 

Τηλεσκοπικός 
σωλήνας από 
ανοξείδωτο 
χάλυβα

Στήριγμα 
αποθήκευσης 
εξαρτημάτων & 
εύκαμπτου σωλήνα

Vario Clip για τη 
μεταφορά αξεσουάρ 
στη συσκευή

2 πλαστικοί 
σωλήνες

Πέλμα ταπετσαρίας

Ακροφύσιο 
δύσκολων σημείων 
220mm

Ακροφύσιο 
ταπετσαρίας

NEW

THOMAS VROOM
Για γρήγορη και εύκολη καθαριότητα 
στην κουζίνα. Μπορεί να εγκατασταθεί 
σε ντουλάπια κουζίνας & μπάνιου.

Φίλτρο εξαγωγής αέρα THOMAS 
Μια λύση για τις κεντρικές ηλεκτρικές 
σκούπες χωρίς έξοδο αέρα έξω από 
το σπίτι, για συστήματα κλιματισμού 
και ανάκτησης ενέργειας.

Περισσότερα αξεσουάρ θα βρείτε στον γενικό κατάλογό µας.

Ακροφύσιο 
δαπέδου TURBO με 
λυχνία LED
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Υψηλή ασφάλεια των προϊόντων, 
επαγγελµατική εξυπηρέτηση και άλλα 

πλεονεκτήµατα για εσάς

Λιγότερη προσπάθεια σχεδιασμού
Μελέτη και σχεδιασμός  σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με βάση τις προδιαγραφές του 
σπιτιού σας και τις δικές σας ανάγκες, η έμπειρη ομάδα των μηχανολόγων μας, σας 
προετοιμάζει έγγραφα σχεδιασμού, εγκατάστασης και προσφοράς.

Ολοκληρωμένο σύστημα από την THOMAS
Το σύστημα Thomas CentraClean είναι μια λύση υψηλής ποιότητας που παρέχεται από τους 
ειδικούς. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα είναι συμβατά μεταξύ τους και παραδίδονται 
άμεσα από το δίκτυο πώλησης.

Τεχνικές πληροφορίες και φυλλάδια 
Σας παρέχονται φυλλάδια με ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου να 
κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος CentraClean της THOMAS.

Παρέχεται ενημέρωση, παρουσίαση και εκπαίδευση
Κατόπιν ζήτησης και συνεννόησης πραγματοποιούμε σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
για εσάς και τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Πιστοποιήσεις VDE και GS

5 χρόνια εγγύηση στις συσκευές THOMAS CentraClean 

10 χρόνια εγγύηση για αξεσουάρ και ανταλλακτικά

10 χρόνια εγγύηση στους ανθεκτικούς σωλήνες άριστης ποιότητας RAUPIANO PLUS

Η ιδέα κατασκευής του σύγχρονου ασύρματου συστήματος απορρόφησης THOMAS CentraClean 
στηρίζεται στην υψηλή τεχνογνωσία (know-how), επαγγελματισμός και την άριστη ποιότητα κατασκευής 
που αρμόζει σε μία γερμανική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στις ηλεκτρικές σκούπες πάνω από εκατό 
χρόνια . Αυτό σημαίνει για σας:
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Αγαπάµε την 

καθαριότητα για 

περισσότερα από 

100 χρόνια.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Επικοινωνία:
Ν.Ι.Α. ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ο.Ε. 
Λεωφόρος Καραμανλή 72 Αχαρναί   ΤΚ:13678 
Τηλέφωνο: 210 2446538-210 2477520 
Fax: 210 2446861
E-mail:  info@statheros.gr 
Website: www.statheros.gr

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδος 

Πωλήσεις -Service-Ανταλλακτικά
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