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CONTACT 

Gniazda ss¹ce to jedyne, widoczne przez ca³y czas elementy 
systemu. Warto zatem wybraæ te które bêd¹ odpowiednie do 
wnêtrza. Do dyspozycji pozostaje szeroki wybór rozwi¹zañ, 
ró¿ni¹cych siê miedzy sob¹ kolorem, kszta³tem i materia³em
z jakiego s¹ wykonane. Nasze gniazda s¹ na bie¿¹co 
udoskonalane pod k¹tem stale zmieniaj¹cych siê trendów w
architekturze wnêtrz. Do wykoñczenia gniazd ss¹cych serii AIR 
mo¿na wykorzystaæ ramki œwiatowych producentów takich jak ABB, LEGRAND, VIMAR, AVE, BTICINO, GEWISS . Dziêki temu oprócz
odkurzacza ca³y osprzêt elektryczny, telefoniczny, domofonowy, komputerowy itp bêdzie stanowi³ jedn¹ ca³oœæ pod wzglêdem 
DESIGN-u. Przy wyborze gniazd Istotne mog¹ byæ równie¿ szczegó³y dotycz¹ce sposobu uruchamiania systemu i otwierania
gniazda. Nale¿y przemyœleæ to ju¿ przy monta¿u ruroci¹gów w œcianach, poniewa¿ ka¿dy typ np. AIR, TECH, QUADRO, ECLETTIS 
wymaga innej puszki monta¿owej czyli elementu ³¹cz¹cego gniazdo z instalacj¹ rurow¹ w œcianie.
Równie¿ sposób póŸniejszego w³¹czania i wy³¹czania systemu uzale¿niony jest od rodzaju wybranego gniazda oraz sposobu
jego po³¹czenia steruj¹cego z central¹ ss¹c¹.  

System w³¹cza siê w chwili w³o¿enia koñcówki wê¿a do gniazda lub poprzez wciœniêcie przycisku w r¹czce wê¿a.
Gniazda wyposa¿one s¹ dwa bolce kontaktowe po³¹czone przewodami steruj¹cymi z central¹ ss¹c¹.    

Jakie
gniazdo?

PA010 TECH
Puszka gniazda. 
Wyjœcie ³amane. 
System ANITBLOCK.
Dekiel tymczasowy.
Do wmurowania.  

Przy wykonywaniu pierwszego etapu instalacji nale¿y podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ gniazd ss¹cych. 
Ka¿da seria (AIR, TECH, QUADRO itd ) posiada inne puszki gniazd które musz¹ byæ zamontowane w œcianach przed 
tynkowaniem. Wszystkie puszki przeznaczone do wmurowania posiadaj¹ w komplecie dekle zabezpieczaj¹ce instalacjê
przed ewentualnym jej uszkodzeniem w czasie budowy. Po ca³kowitym wykoñczeniu œcian (otynkowaniu i pomalowaniu) 
usuwa siê dekiel, montuj¹c gniazdo. System ANTIBLOCK zabezpiecza instalacjê przed wprowadzeniem do niej d³ugich
przedmiotów które mog³yby j¹ zablokowaæ w trakcie u¿ytkowania.     

PA012 AIR/LOGIC
Puszka gniazda.
Wyjœcie ³amane.
System ANITBLOCK.
Dekiel tymczasowy.
Do wmurowania i p³yt KG.  

PA080 ECLETTIS

PA314 ECLETTIS

Zestaw puszki gniazda.
System ANITBLOCK.
Dekiel tymczasowy.    

Zestaw dodatkowy do p³yt KG.    

PA022 AIR/LOGIC
Puszka gniazda.
Wyjœcie proste.
Dekiel tymczasowy.  
Do wmurowania
i p³yt KG.  

TECH 
Puszka gniazda. 
System ANITBLOCK.
Do p³yt KG (karton-gips).   

PA025 

PA030

wyjœcie ³amane.    

wyjœcie proste.    

PA062 QUADRO
Puszka gniazda.
Okr¹g³a 
Wyjœcie ³amane
Dekiel tymczasowy.  
Do p³yt KG.  

PA060

PA061

Wyjœcie ³amane.
System ANTIBLOCK
    

QUADRO 
Puszka gniazda 
Dekiel tymczasowy.
Do wmurowania i p³yt KG.   

Wyjœcie proste.    

PA033 SWEEPER
Puszka szufelki 
automatycznej.
Do wmurowania.
Umo¿liwia monta¿ 
szufelki w œcianie.

PA020 TECH
Puszka gniazda. 
Wyjœcie proste.
Dekil tymczasowy.  
Do wmurowania.  

PA045 FLOOR
Puszka gniazda. 
Monta¿ w pod³odze.
Wyjœcie proste.
Aluminiowe.

PA040 FLOOR
Puszka gniazda.
Monta¿ w pod³odze.
Wyjœcie ³amane.
Aluminiowe.

   Zawiera elementy umo¿liwiaj¹ce
pod³¹czenie do instalacji rurowej.

PUSZKI GNIAZD  
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Kwadrat.
GNIAZDA SS¥CE SERII QUADRO  

PA603 Kolor br¹zowy. 

PA600 Kolor bia³y. PA601 Kolor kremowy. PA602 Kolor czarny. 

PA604 Kolor jasno szary,
metalizowany. 

PA605 Kolor ciemno szary,
b³yszcz¹cy. 

PA606 Korpus czarny,
klapka bia³a. 

PA607 Korpus jasno szary,
klapka bia³a. 

PA608 Korpus ciemno 
szary, klapka bia³a. 
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Elegancja... 
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AIR - Presti¿owa i elegancka seria gniazd ss¹cych charakteryzuj¹ca
siê konstrukcj¹ sk³adaj¹c¹ siê z korpusu którego uzupe³nieniem jest
ramka maskuj¹ca. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu ca³oœæ mo¿e byæ ³atwo
dostosowana do planowanego wystroju wnêtrza. Na ¿yczenie mo¿emy
dostarczyæ równie¿ elementy innych instalacji np. elektrycznych,
komputerowych, domofonowych, itp tak aby wszystkie one ³¹cznie 
z odkurzaczem centralnym wygl¹da³y tak samo.
Gniazda standardowo dostarczane s¹ w wersji CONTACT. 

GNIAZDA SS¥CE SERII AIR

NA606 AIR SIRIO Gniazdo ss¹ce kolor bia³y 

NA608 AIR SIRIO Gniazdo ss¹ce kolor be¿owy 

NA605 AIR SIRIO COMFORT Gniazdo ss¹ce kolor bia³y 

NA607 AIR SIRIO COMFORT Gniazdo ss¹ce kolor be¿owy 

AIR COMFORT charakteryzuje nie wymagaj¹cy wysi³ku sposób otwierania. 
Utrudnione jest jednak jego przypadkowe otwarcie np. przez dzieci.
S¹ szczególnie polecane przy instalacjach wyposa¿onych w jednostki ss¹ce 
z samoczyszczeniem filtra oraz w systemach dla kilku jednoczesnych 
u¿ytkowników.
 

NA603 AIR PROTECT Gniazdo ss¹ce kolor bia³y.   

NA604 AIR PROTECT Gniazdo ss¹ce kolor be¿owy 

 AIR PROTECT Gniazdo ss¹ce. Wyposa¿one w zabezpieczenie uniemo¿liwiaj¹ce 
 korzystanie z systemu przez osoby niepowo³ane. Dla otwarcia klapki gniazda 
 konieczne jest u¿ycie plastikowego klucza. Polecane np. do hoteli lub obiektów
 w których przebywaj¹ dzieci,
                           

PA012 AIR
Puszka gniazda.
Wyjœcie ³amane.
System ANITBLOCK.
Dekiel tymczasowy.
Do wmurowania i p³yt KG.

Wiêcej puszek na str. 2  

GNIAZDA SS¥CE SERII ECLETTIS  

ECLETTIS Presti¿owe, wyrafinowane, nowoczesne gniazda ss¹ce, charakteryzuj¹ce siê powierzchni¹ ca³kowicie zlicowan¹ 
z elewacj¹ œciany.

Gniazda ECLETTIS CONTACT
PA800 INOX
kolor stal nierdzewna. 
PA810 WHITE
kolor bia³y. 

Puszka gniazda ECLETTIS
PA080 Zestaw monta¿owy
z kolanem ANTIBLOCK,
pod³¹czenie proste i ³amane.
PA314 ramka do p³yt KG.  
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GNIAZDA SS¥CE AIR TOUCH

Chic...
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srebrno - szary PA227 jaœminowy purpurowy - czerwonyPA226 PA228

PA225 alabastrowy - bia³yPA224 antracytowy - czarny

AIR TOUCH gniazda ss¹ce o dotychczas 
niespotykanym wzornictwie. Delikatne, 
ergonomiczne, praktyczne, eleganckie, 
presti¿owe. 
Zupe³nie g³adka powierzchnia. W¹¿ ³¹czy siê
z instalacj¹ przesuwaj¹c szklany panel do góry.
Trwa³e szk³o w piêciu wyrafinowanych kolorach.
Wystarczy dotkn¹æ aby poczuæ ró¿nicê... 
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Presti¿... 
GNIAZDA SS¥CE SERII AIR

GS101 Korpus grafitowy. 
Ramka srebrna z metalu.  
      

GS103 Korpus grafitowy.
Ramka z³ota z metalu.
      

GS106 Korpus grafitowy.
Ramka z³ota z metalu.
      

GS107 Korpus grafitowy.
Ramka srebrna z metalu.  
      

GS113 Korpus srebrny, metaliz.
Ramka z naturalnego kamienia.
      

GS114 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka z naturalnego kamienia.  
      

GS115 Korpus srebrny, metaliz.
Ramka jasno b³êkitna ze szk³a.
      

GS120 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka srebrna ze szk³a.
      

GS102 Korpus be¿owy.
Ramka srebrna z metalu.
      

GS104 Korpus be¿owy.
Ramka z³ota z metalu.  
      

GS105 Korpus grafitowy.
Ramka stal szczotkowana z metalu.
      

GS108 Korpus be¿owy.
Ramka srebrna z metalu.
      

GS111 Korpus srebrny, metaliz.
Ramka z naturalnego marmuru.  
      

GS112 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka z naturalnego marmuru.
      

GS116 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka jasno b³êkitna ze szk³a.      

GS117 Korpus srebrny, metaliz. 
Ramka bia³a matowa ze szk³a.  
      

GS119 Korpus srebrny, metaliz.
Ramka srebrna ze szk³a.
      

GS118 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka bia³a matowa ze szk³a.      
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Naturalnie. 
GNIAZDA SS¥CE SERII AIR

GS121 Korpus srebrny metaliz. 
Ramka czarna ze szk³a.  
      

GS123 Korpus srebrny metaliz.
Ramka br¹zowa ze skóry.
      

GS124 Korpus grafitowy metaliz.
Ramka br¹zowa ze skóry.  
      

GS125 Korpus srebrny metaliz.
Ramka ciemno be¿owa ze skóry.
      

GS126 Korpus grafitowy metaliz..
Ramka ciemno be¿owa ze skóry.
      

GS127 Korpus srebrny metaliz.
Ramka z drewna klonowego.  
      

GS130 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka z drewna wiœniowego.
      

GS131 Korpus srebrny, metaliz.
Ramka z drewna orzechowego.
      

GS132 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka z drewna orzechowego.  
      

GS133 Korpus srebrny, metaliz.
Ramka ALESSI matowa ze stali INOX.
      

GS135 Korpus srebrny, metaliz. 
Ramka ALESSI b³yszcz. ze stali INOX.  
      

GS136 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka ALESSI b³yszcz. ze stali INOX.

GS138 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka z drewna jesionowego.
      

GS129 Korpus srebrny, metaliz.
Ramka z drewna wiœniowego.  
      

GS137 Korpus srebrny, metaliz.
Ramka z drewna jesionowego.
      

GS122 Korpus grafitowy metaliz.
Ramka czarna ze szk³a.
      

GS128 Korpus grafitowy metaliz.
Ramka z drewna klonowego.
      

GS134 Korpus grafitowy, metaliz.
Ramka ALESSI matowa ze stali INOX.      
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GNIAZDA SS¥CE SERII AIR
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Design... 
GNIAZDA SS¥CE SERII AIR

GS139 Korpus srebrny metaliz. 
Ramka z drewna tekowego.  
      

GS141 Korpus srebrny metaliz.
Ramka z drewna wenge.
      

GS142 Korpus grafitowy metaliz.
Ramka z drewna wenge.  
      

GS143 Korpus be¿owy.
Ramka stalowa z metalu.
      

GS144 Korpus grafitowy.
Ramka stalowa z metalu.
      

GS145 Korpus be¿owy.
Ramka ciemno zielona z tworzywa.  
      

GS148 Korpus grafitowy.
Ramka bordowa z tworzywa.
      

GS149 Korpus be¿owy.
Ramka mahoniowa z tworzywa.
      

GS150 Korpus grafitowy.
Ramka mahoniowa z tworzywa.

GS151 Korpus be¿owy.
Ramka br¹zowa radica z tworzywa.
      

GS153 Korpus be¿owy. 
Ramka palisander z tworzywa.  
      

GS154 Korpus grafitowy.
Ramka palisander z tworzywa.

GS156 Korpus grafitowy.
Ramka grafit. metaliz. z tworzywa.
      

GS147 Korpus be¿owy.
Ramka bordowa z tworzywa.  
      

GS155 Korpus be¿owy.
Ramka grafit. metaliz. z tworzywa.
      

GS140 Korpus grafitowy metaliz.
Ramka z drewna tekowego.
      

GS146 Korpus grafitowy.
Ramka ciemno zielona z tworzywa.      

GS152 Korpus grafitowy.
Ramka br¹zowa radica z tworzywa.      
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GS157 Korpus be¿owy. 
Ramka ciemn. niebieska z tworzywa.
      

GS159 Korpus be¿owy.
Ramka bordowa z tworzywa.
      

GS160 Korpus grafitowy.
Ramka bordowa z tworzywa.  
      

GS161Korpus be¿owy.
Ramka ciemno zielona z tworzywa.
      

GS162 Korpus grafitowy.
Ramka ciemno zielona z tworzywa.
      

GS163 Korpus be¿owy.
Ramka ciemn. niebieska z tworzywa.  
      

GS166 Korpus grafitowy.
Ramka mahoniowa z tworzywa.
      

GS167 Korpus be¿owy.
Ramka br¹zowa radica z tworzywa.
      

GS168 Korpus grafitowy.
Ramka br¹zowa radica z tworzywa.

GS169 Korpus be¿owy.
Ramka palisander z tworzywa.
      

GS109 Korpus grafitowy. 
Ramka pomarañczowa z tworzywa. 

Te same artyku³y - ramki z materia³ów takich jak kamieñ, marmur i drewno mog¹ w niewielkim stopniu 
ró¿niæ siê od siebie z uwagi na naturalny charakter substancji. Nie stanowi to wady towaru. 

Na ¿yczenie, z wybranymi ramkami, dostarczamy równie¿ elementy instalacji elektrycznej,
telefonicznej, domofonowej, komputerowej itp.    
      

GS165 Korpus be¿owy.
Ramka mahoniowa z tworzywa.  
      

GS158 Korpus grafitowy.
Ramka ciemn. niebieska z tworzywa.
      

GS164 Korpus grafitowy.
Ramka ciemn. niebieska z tworzywa.      

GS170 Korpus grafitowy.
Ramka palisander z tworzywa.      

Design... 
GNIAZDA SS¥CE SERII AIR
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GNIAZDA SS¥CE I AKCESORIA

Specjalne...

PA510             ACTIVE do akcesoriów D40.

PA516             SIMPLE do akcesoriów D40.

PA400             Kolor bia³y z zestawem monta¿owym.
 

 

SWEEPER ACTIVE Szufelka - gniazdo uruchamiane nog¹. Do u¿ytku ze zwyk³¹ szczotk¹ na kiju. Przeznaczone do zabudowania 
w meblach bezpoœrednio przy pod³odze. Mo¿e stanowiæ uzupe³nienie instalacji wyposa¿onej w normalne gniazda ss¹ce. 

 

PA405             Kolor czarny z zestawem monta¿owym.

 

 

PA410             Kolor bia³y.

 
PA415             Kolor czarny.

 
GS910             Szufelka w jednym z 20 innych kolorów ni¿ 
             bia³y, czarny lub szary metalizowany. 
             

 

PA551             Kluczyk do gniazda FLOOR
             i AIR PROTECT.

PA115            ACTIVE kremowe. D32

PA115C               CONTACT kremowe. D32

PA111            ACTIVE bia³e. D40

PA116             ACTIVE kremowe. D40

PA160             ACTIVE bia³e z zamkiem. D32

PA165             ACTIVE kremowe z zamkiem. D32

FLOOR Gniazdo ss¹ce pod³ogowe,
             aluminiowe, matowe.

PA510             ACTIVE do akcesoriów D32.

PA516             SIMPLE do akcesoriów D32.

PA161             ACTIVE bia³e z zamkiem. D40

PA166             ACTIVE kremowe z zamkiem. D40

PA110            ACTIVE bia³e. D32

PA110C               CONTACT bia³e. D32

            TECH gniazdo ss¹ce.             TECH gniazdo zamykane na klucz.

Zestaw monta¿owy w komplecie z PA400, PA405, PA407:
1. kolano do instalacji „na sztywno” lub „elastycznie”
2. w¹¿ D50 o d³ugoœci 25cm.
3. opaska metalowa D50 sztuk 2

 

Przed³u¿acze modu³owe umo¿liwiaj¹ce
monta¿ gniazda do puszki zamontowanej 
zbyt g³êboko. Hermetyczne po³¹czenie. 

PA309              AIR, LOGIC, QUADRO 
              g³êbo. 0,5 do 4cm. 

PA311              TECH g³êbo. 1,5 do 5cm. 

PA312              FLOOR g³êbo. 3 cm. 

PA313              FLOOR g³êbo. 2 cm. 

PA034              AIR Ramka 
umo¿liwiaj¹ca
naprawê Ÿle 
wykoñczonego
tynku wokó³ puszki 
gniazda. Pozwala 
na precyzyjne
zlicowanie puszki z tynkiem.

PA580             AIR
Zestaw 
zabezpieczaj¹cy
przed wilgoci¹.
Niezbêdny przy
monta¿u gniazd
AIR bezpoœrednio
na zewnêtrznej elewacji budynku.
Zabezpiecza gniazdo przed dzia³aniem
deszczu, œniegu itp.

Gniazdo 
montowane
bez puszki 
bezpoœrednio 
na ruroci¹gu. 
D32

PA450 ESTERNO 
ACTIVE IP 44

PA460
PA465

INDUSTRIAL ACTIVE  Gniazdo z MOPLENU do 
monta¿u bezpoœrednio na ruroci¹gu.
Do intensywnego, ciê¿kiego u¿ytku.
 

PA470
PA475

             ACTIVE. D32  
              SIMPLE. D32

             ACTIVE. D40. Klasa IP65  
              SIMPLE. D40

Gniazdo 
montowane
bez puszki 
bezpoœrednio 
na ruroci¹gu. 
D32

PA455 ESTERNO 
CONTACT 

PA490             Zestaw monta¿owy D63.

PA417             Kolor szary metalizowany.
PA407             Kolor szary metalizowany z zestawem monta¿.

PA038             Ramka wykoñczeniowa stal INOX.
PA036             Ramka wykoñczeniowa koloru bia³ego.
PA037             Ramka wykoñczeniowa koloru czarnego.
PA033             Kaseta stalowa do monta¿u w œcianie murowanej.
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ZASADA DZIA£ANIA

W¹¿ w œcianie!

Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze 

TUBO - Praktic to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce 
sprz¹tanie.

Uzupe³nia, w niespotykany dotychczas sposób, 
instalacjê centralnego odkurzania. 

Rewolucyjny system, rozwi¹zuje problem wê¿a
ss¹cego. Nie wymagaj¹c jego ka¿dorazowego
przenoszenia i nie zajmuj¹c miejsca w szafie.

W¹¿ o odpowiedniej d³ugoœci, jest do dyspozycji
natychmiast, w gnieŸdzie ss¹cym.

Podczas sprz¹tania, wysuwa siê dowoln¹ jego 
d³ugoœæ ( do 12mb ) a po zakoñczeniu 
odkurzania znika on ca³kowicie w œcianie.
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TUBO - Praktic

TUBO-Praktic



Wszelkie prawa zastrze¿one.   BORYSOWSKI & Spó³ka, £omianki 2015
Wszelkie nazwy, logo, has³a reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjêcia zawarte w tym katalogu s¹ w³asnoœci¹ 
nasz¹ lub naszych dostawców. Ich wykorzystywanie do jakichkolwiek celów bez naszej wyraŸnej pisemnej zgody
jest zabronione. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu nale¿y traktowaæ jako nie wi¹¿¹ce. Ka¿dy parametr
mo¿e ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla 
Pañstwa parametrów bezpoœrednio przed z³o¿eniem zamówienia. Sprzeda¿ nastêpuje wy³¹cznie w oparciu
o aktualne warunki sprzeda¿y obowi¹zuj¹ce w firmie BORYSOWSKI&Spó³ka.

BORYSOWSKI & Spó³ka ul. Rolnicza 290, Dziekanów 05-092 £omianki
tel. 227 514 777, 227 514 779  fax. 227 514 778
www.borysowski.eu
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