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"... to jest niesamowite! Nigdy bym nie pomyślała, 
że sprzątanie domu może być tak łatwe! Teraz 
mogę  używać mojego systemu centralnego 
odkurzania w każdej chwili do sprzątania 
wszelkich zanieczyszczeń!..." 

www.retraflex.pl
Centrum Przyjaznego Domu Sp.J. 
84-123 Połchowo
Rekowo Górne, ul. Lipowa 17
tel./fax +48 58 672 15 05
e-mail: kontakt@cpdp.pl

Ponad 40 000 
węży ssących 
Retraflex® 
sprzedanych 
na całym 
świecie!

System 
Chowanego 
Węża

Podlega 
prawom 
patentowym. 

Jak to działa?
Po zakończeniu…Aby rozpocząć…

Popchnij czarną dźwignię 
aby odblokować wąż 
ssący.

Zamknij drzwiczki w celu 
wyłączenia systemu 
centralnego odkurzania.

Odłącz rękojeść i zatkaj 
ręką otwór rury ssącej, 
co spowoduje że wąż 
samoczynnie schowa się 
do instalacji.

Po prostu wyciągnij wąż o 
wymaganej długości, a 
następnie przyłącz rękojeść z 
rurą i wybraną szczotką.

Pociągnij za czarną dźwignię 
aby zablokować wąż w 
wybranym położeniu i 
włączyć odkurzacz centralny.
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Podczas gdy 
odkurzacz 
pracuje, 
można go w 
każdej chwili 
wyłączyć i 

włączyć wysuwając i chowając 
czerwony  przełącznik ON-OFF. Nowa generacja

Bardziej kompaktowa obudowa z dodaną funkcją ON/OFF. 

dla instalacji 
centralnego 
odkurzania
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- Perfekcyjna Pani Domu



Doskonałe rozwiązanie 
do prostego i efektywnego 
sprzątania

Retraflex® to wąż ssący 
który może być dosłownie w 
ciągu kliku sekund zassany 
do wewnątrz ściany dzięki 
sile ssącej odkurzacza 
centralnego.

Szybkie sprzątanie 
niewygodnych 
zanieczyszczeń jest 
teraz niezwykle 
proste.

Twoje codzienne rutynowe nawyki 
sprzątania zostaną 
zrewolucjonizowane dzięki 
dostępności odkurzacza 
centralnego i szybkości jego 
użycia.

Prostota
Z wężem ssącym, który zawsze pozostaje w 
zasięgu ręki, sprzątanie staje sie dziecięcą 
zabawą. Dzięki sile ssącej odkurzacza 
centralnego można go wygodnie 
przechowywać w ścianie, wewnątrz instalacji 
ssącej.

Efektywność
Wąż ssący w każdym gnieździe sprawia, że 
odkurzacz centralny jest szybko dostępny, 
bez potrzeby przynoszenia zwoju węża jak to 
ma miejsce w przypadku tradycyjnych 
instalacji. Możesz w dowolnej chwili go 
używać,  ograniczając czas potrzebny na 
sprzątanie do minimum. Retraflex® to 
rozwiązanie idealne do codziennego 
usuwania wszelkich zanieczyszczeń, co 
pozwala utrzymać twój dom w idealnej 
czystości. Dzięki niemu masz więcej czasu 
dla siebie!  

Szybkość 
W każdej chwili możesz wyciągnąć wąż o 
wymaganej długości, a po zakończonym 
sprzątaniu po prostu, w ciągu kilku sekund z 
powrotem zassać go do wewnątrz ściany i po 
kłopocie, brud zniknął!

Prosta Instalacja
Wyposażenie twojego nowego domu w 
system przechowywania węża Retraflex® 
jest niezwykle proste. Wystarczy 
skontaktować się z profesjonalnym 
instalatorem odkurzaczy centralnych, 
który przekaże wszystkie niezbędne 
informacje lub sam wykona instalację.

Wąż Retraflex® 
chowa się w ścianie, 
wewnątrz instalacji 

ssącej, bez potrzeby 
stosowania żadnych 

dodatkowych 
mechanizmów i 

urządzeń!
Gwarancja
Elementy systemu Retraflex® 
posiadają pełną 3-letnią gwarancje.

Więcej szczegółów na stronie internetowej.




