
Filtrirna vreča - OPCIJA*

Kot opcija je na voljo tudi filtrirna vreča iz blaga, 
ki se s pomočjo adapterja namesti v rezervoar. 
Filtrirna vreča zagotavlja dodatno filtracijo, 
obenem pa olajša praznjenje rezervoarja.

* kot standardna oprema pri 
modelu Mini S

Preprosta izpraznitev rezervoarja

Rezervoar odpnete na obeh straneh in ga 
preprosto snemete. V primeru, da imate 
nameščeno tudi filtrirno vrečo, jo iztaknete z 
adapterja, položite v posodo in odnesete v 
zabojnik za smeti.

Centralne sesalnike GV Puma proizvaja 
britanski proizvajalec kvalitetnih komponent za 
centralne sesalne sisteme Globovac. Izdelani 
so iz odporne in trpežne plastike. Za kvalitetno 
filtracijo poskrbi vgrajena poliestrska kartuša 
s HEPA filtracijo,  za izjemno moč sesanja 
ob vsaki uporabi pa kvalitetni Domel motorji 
z dolgo življenjsko dobo. Sesalnik je možno 
upravljati preko ročaja sesalne cevi s cevjo 
GV ali katerokoli cevjo z možnostjo  vklopa in 
izklopa, prav tako pa je pravšnja izbira tudi za 
vse, ki že uporabljatjo sistem avtomatskega 
vklopa in izklopa sesalnika ob priključitvi cevi 

v vtičnico.

HEPA filtracija

Vgrajene imajo kvalitetne in trpežne 
poliestrske filtrirne kartuše s HEPA  
filtracijo*

*razen model Mini S, ki je opremljen z 
gobastim filtrom in je obvezna uporaba filtrirne 
vreče

Sesalni komplet GV Puma

Sesalni komplet GV ON/OFF Puma vsebuje 9-metrsko 
cev z ročajem z možnostjo vklopa in izklopa in vrtljivo 
manšeto, PVC obešalo za cev, dvonamensko talno krtačo, 
30 cm široko talno krtačo za trda tla, kromirani teleskop, čopasti, široki in dolgi 
ozki nastavek ter držalo za nastavke.

Kvalitetni motorji

Vgrajene imajo kvalitetne in močne Thru-Flow 
ali By-Pass motorje slovenskega proizvajalca 
Domel, z dolgo življenjsko dobo, ki zagotavljajo 
izjemno močan vlek pri vsaki uporabi.

Dušilec zvoka

Na voljo v beli ali črni barvi. Priklopi se na 
izpuh sesalnika in tako še dodatno zmanjša 
glasnost sesalnika.
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Model: Mini S Junior Master 1.9 Senior Dual P

Napetost 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Moč: 1400 W 1400 W 1900 W 1750 W 2x1750 W

Tip motorja: Thruflow Thruflow Thruflow By-Pass By-Pass

Proizvajalec: GV GV Domel Domel Domel

Št. turbin: 1 1 1 3 2x3

Pretok zraka: 215 m3/h 225 m3/h 224 m3/h 194 m3/h 390 m3/h

Air Watt-i: / / 832 W 633 W 1264 W

Podtlak: 2750 mm/H2O 2900 mm/H2O 3900 mm/H2O 3800 mm/H2O 3900 mm/H2O

Glasnost: 62 db 62 db 62 db 62 db 68 db

Rezervoar: 10 l 11 l 20 l 20 l 40 l

Primernost:

Najdaljši cevni vod: do 20 m do 40 m do 80 m do 100 m do 150 m

Število vtičnic: do 4 do 6 do 12 do 15 do 25

Dimenzije:

Višina: 490 mm 655 mm 845 mm 920 mm 1020 mm

Premer: 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 420 mm
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Povsem kompatibilni so z 
vsemi dodatki za centralne 
sesalne sisteme.

IZJEMNA KOMPATIBILNOST

KITCHBOX 
Podpultni sistem za hitro sesanje 
z izvlečno cevjo dolžine 6,2 m - 
vklop sesalnika z mikrostikalom.

WALLY 
Stenski sistem za hitro sesanje 
z raztegljivo cevjo do 4,5 m 
- vklop sesalnika ročno na 
Wally-ju.

KUHINJSKA ŠOBA 
Smetišnica, ki se gradi v talno 
letev pod kuhinjskimi elementi 
- vklop sesalnika ročno z nogo 
na šobi.

ZA VEDNO REŠEN PROBLEM S SESANJEM


