
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ERGON

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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Κεντρικό Σύστημα Καθαρισμού από την

Για να δημιουργήσει στο χώρο που ζεις

μία ποιότητα ζωής,

ένα τρόπο ευ ζην

* modus: τρόπος 
modus vivendi: τρόπος ζωής 
modus ευ ζην: τρόπος ευ ζην

Ένα σύστημα τόσο ξεκούραστο,

αθόρυβο, υγιεινό…

Που δεν χρειάζεται παρά να βάλεις

το πανάλαφρο σπιράλ στη λήψη αναρρόφησης

και να σκουπίσεις, χωρίς να πρέπει

να μεταφέρεις ολόκληρη ηλεκτρική σκούπα

από ένα σημείο σε άλλο – και μάλιστα

με κίνδυνο να τραυματίσεις έπιπλα και τοίχους.

Που απορροφά τόσο δυνατά όσο καμία

ηλεκτρική σκούπα και - όμως - λειτουργεί

τόσο αθόρυβα ώστε μπορεί να σκουπίσει

κανείς όταν άλλοι κοιμούνται.

Που διώχνει τη μικρόσκονη και τα ακάρεα

έξω από την κατοικία, αφήνοντας μέσα

ένα απόλυτα υγιεινό κλίμα

που αναπνέεις ελεύθερα.



Σε προκαθορισμένα σημεία του οικήματος

τοποθετούνται λήψεις αναρρόφησης,

οι οποίες μέσα από τις ειδικές σωληνώσεις του δικτύου

μεταφέρουν τα σκουπίδια και την οικιακή σκόνη στην

κεντρική μονάδα που συνήθως βρίσκεται στο υπόγειο

ή σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο.

Μαζί τους απορροφούνται τα ακάρεα και η μικροσκόνη,

που σε περίπτωση χρήσης κανονικής ηλεκτρικής

σκούπας θα επανέρχονταν στην εσωτερική ατμόσφαιρα

δημιουργώντας ακόμη και αλλεργικά συμπτώματα.

Με το άνοιγμα της λήψης αναρρόφησης

το σύστημα μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία.

Εσείς δεν έχετε παρά να εφαρμόσετε τον εύκαμπτο

σπιράλ σωλήνα στη λήψη και να σκουπίσετε αθόρυβα,

αφού η κεντρική μονάδα (μοτέρ και κάδος) είναι

εγκατεστημένη σε δευτερεύοντα χώρο.

Κι’ αφού τελειώσετε με τον συγκεκριμένο χώρο,

απλά βγάζετε το πανάλαφρο σπιράλ από τη λήψη,

το τοποθετείτε σε λήψη του επόμενου χώρου

και συνεχίζετε. Τόσο άνετα.



Γι’ αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να μεταφέρει κανείς ολόκληρη ηλεκτρική σκούπα από ένα χώρο

σε άλλο, ο κίνδυνος τραυματισμού επίπλων και τοίχου εκμηδενίζεται και η δουλειά του

     σκουπίσματος γίνεται με ασφάλεια, γρήγορα και ξεκούραστα.

     Πόσο μάλλον που για να μαζέψετε π.χ. τα ψίχουλα στην κουζίνα

     δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε… ούτε το σπιράλ.

     Τα σπρώχνετε μπροστά στην ειδική λήψη για σοβατεπί,

     την ανοίγετε και αυτή τα εξαφανίζει σε δευτερόλεπτα!

     Στη συνέχεια, η κεντρική μονάδα εκτονώνει τη μικροσκόνη

     και τα ακάρεα εκτός της κατοικίας, παρακρατώντας τα σκουπίδια

     και την οικιακή σκόνη στον κάδο τον οποίο αδειάζετε

κατά περιόδους.



Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού
         ... για αέρινη ποιότητα ζωής!

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΣET ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ζητήστε αναλυτικό κατάλογο όλων των εξαρτημάτων εγκατάστασης και λειτουργίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
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Ergon Equipment A.E.T.E.

Κλεισθένους 102 & Παπαφλέσσα

153 44 Γέρακας Αττικής

Τηλ.: 210 6049420, Fax: 210 6049448

E-mail:ergon@tee.gr, Web:www.ergon.com.gr

Αυτή η Σύγχρονη Τεχνολογική Πρόταση Ergon,

όπως και τα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας και τα συστήματ α

Θέρμανσης & Ψύξης  ERGON ανήκουν στο Πρόγραμμα Modus Ευ Ζην

που οικοδομεί τις ιδανικότερες συνθήκες στο χώρο που ζείτε.

* Εγγύηση μοτέρ 3 χρόνια

800 11 ERGON
37466

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ


