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Skuteczność.
TS STUDIO-

Symbol

Moc silnika                    kW

Moc ssąca              air Wats

Podciśnienie maks.      mbar

Przepływ powietrza      m /h3

Poj. zbiornika kurzu      litry

Wysokość (h)                cm

Średnica (d)                 cm

Poziom hałasu             dB(A)

Optymalna pow. sprzątania mkw

Maks. pow. sprzątania mkw

CMTS2 CMTS4 CM500S

1,60 1,65 2,30

653 690 1010

313 320 258

195 238 420

15 23 23

103 106

28 32 32

55 58 65

250 400 600

350 500 850

CMTS1

1,26

504

270

207

15

64

28

57

150

200

Nowoczesne, proste i efektywne.
Sprawdzona technologia, niska cena, korzystna alternatywa dla
niezbyt nowoczesnych, mało praktycznych, obecnych na rynku
jednostek „pseudocyklonicznych”. Jednostki nieTS STUDIO-
wymagają ciągłego wytrzepywania „samoczyszczącego” się filtra.
Rzeczywista z dodatkowym, zmywalnymfiltracja cykloniczna
wkładem filtracyjnym o powierzchni nawet 12000cm . Gwarantuje2

to wielomiesięczne, odkurzanie bez koniecznościskuteczne
częstego przeprowadzania dodatkowych czynności konserwacyjnych.

od stopnia zapełnienia zbiornika kurzowego,Niezależnie
pozostaje przez na tym samym,siła ssania wiele miesięcy

wysokim poziomie. są żadne .Nie potrzebne worki kurzowe
Przy normalnym użytkowaniu, filtr wymienia się co 3-4 lata, a raz
lub dwa razy w roku płucze się go pod .bieżącą wodą
Łatwe do zamontowania ponieważ posiadają dwa króćce ssące
umieszczone po obydwu stronach korpusu.
Jednostka S500 wyposażona w , doskonale nadaje siędwa silniki
do dużych domów jedno lub dwurodzinnych. Wysoka wydajność
i sprawia że, jeżeli instalacja wykonana zostaniemoc ssąca
w odpowiedni sposób, może być okazjonalnie używana nawet przez

jednoczesnych użytkowników.dwóch

12

+ Filtracja cykloniczna

+ SOFT START

+ Brak worków na kurz

+ Łatwość obsługi

+ Obustronny wlot

+ Niska cena

+ Ograniczony hałas

*Warunki bezpłatnego
przedłużenia gwarancji
dostępne w dokumentacji
jednostki oraz u naszych
specjalistów.

BEST
kontrola jakości

niemieckiego TUV

3lata
z bezpłatnym przedłużeniem

GWARANCJI

*

Możliwa współpraca z panelem REMOTE.
Informującym o konieczności opróżnienia
zbiornika kurzu, oczyszczenia filtra oraz
ewentualnych nieprawidłowościach
w działaniu systemu. Może być
umieszczony na ścianie w kuchni lub
przedpokoju. ( CM8890 )

oprócz kompletnej jednostkiZestawy KTS1, KTS2, KTS4
zawierają również: waż ssący 9 metrów,
torbę na akcesoria, szczotki do odkurzania
mebli, do szczelin, do tapicerki,
dwufunkcyjną do podłóg
i dywanów, przedłużającą
chromowaną rurę teleskopową,
wieszak na akcesoria.
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Wszelkie prawa zastrzeżone. & Spółka, Łomianki 2017 Wszelkie nazwy, logo, hasłaBORYSOWSKI
reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub
naszych dostawców. Ich wykorzystywanie do jakichkolwiek celów bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody
jest zabronione. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu należy traktować jako nie wiążące. Każdy
parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Prosimy o potwierdzenie
u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Sprzedaż następuje
wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie & Spółka.BORYSOWSKI
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ProfesIONAL

20
doświadczenia

lat

BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki
T: 227 514 777,  T: 227 514 779,  F: 227 514 778
www.borysowski.eu

Produkty dostarczane
przez firmę

& SpółkaBORYSOWSKI
spełniają europejskie
i międzynarodowe normy
dotyczące jakości
i bezpieczeństwa.

Produkty prezentowane w tym folderze
pochodzą z Unii Europejskiej lub .USA


