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Vollversion  
  
  
Odkurzacze  do  pracy  na  sucho  serii  Monovac  Comfort  i  Monovac  Touch’n’Clean  
  

Przełom  technologiczny  w  świecie  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho  
  
Wyższa  moc  ssania,  mniejszy  hałas  i  duży  krok  naprzód  pod  względem  ergonomii:  te  trzy  
czynniki  charakteryzują  nowe  odkurzacze  do  pracy  na  sucho  Monovac  firmy  Wetrok.  
Innowacyjnym  atutem  jest  dotykowy  uchwyt  Touch’n’Clean.  
  
Postęp  techniczny  wkracza  w  świat  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho.  Firma  Wetrok  również  w  tym  
segmencie  czyszczenia  stawia  na  innowacyjność.  Z  nowymi  pomysłami  odpowiadającymi  na  
potrzeby  użytkowników  firma  rozwija  sprawdzoną  linię  Monovac,  a  modele  Monovac  Comfort  i  
Monovac  Touch’n’Clean  pokazują,  jak  będzie  wyglądała  przyszłość  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho.    
  
„Defined  Air  Pressure”  –  większa  moc  ssania  i  mniejszy  hałas  
Ten  silny  duet  zaskakuje  licznymi  innowacjami,  które  zapewniają  znaczny  wzrost  wydajności  
czyszczenia  i  łatwą  obsługę.  Firma  Wetrok  zwraca  szczególną  uwagę  na  prowadzenie  strumienia  
powietrza,  które  ma  decydujący  wpływ  zarówno  na  moc  ssania,  jak  również  na  poziom  hałasu.  
Optymalnym  rozwiązaniem  okazała  się  technologia  „Defined  Air  Pressure”  (DAP).  Ta  bazująca  na  
badaniach  fizycznych  technologia  poprzez  celowe  sterowanie  strumieniem  i  ciśnieniem  powietrza  
zapewnia  wysoką  moc  ssania  i  wyraźną  redukcję  emisji  hałasu.  Znakomita  izolacja  akustyczna  i  
praca  w  trybie  Eco-Silent  dodatkowo  obniżają  poziom  hałasu.  Dzięki  temu  odkurzacze  do  pracy  na  
sucho  serii  Monovac  nadają  się  także  do  użycia  w  pomieszczeniach  o  specjalnych  wymogach  
dotyczących  poziomu  hałasu,  jak  szpitale  czy  domy  spokojnej  starości.  
  
Pyłoszczelny,  przepuszczający  powietrze  filtr  w  dużym  formacie  
Do  walki  z  kurzem  stają  odkurzacze  do  pracy  na  sucho  firmy  Wetrok  wyposażone  w  filtr  wstępny  w  
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rozmiarze  3200  cm   (klasy  M),  który  stanowi  skuteczną  barierę  dla  kurzu,  a  jednocześnie  nie  
utrudnia  przepływu  powietrza.  Silnik  jest  chroniony  przed  emisją  kurzu,  co  w  znacznym  stopniu  
wpływa  na  prawidłowe  funkcjonowanie  i  żywotność  urządzenia.  Odkurzacz  można  również  
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wyposażyć  w  filtr  HEPA  zapobiegający  rozprzestrzenianiu  się  kurzu,  pyłków  i  bakterii:  ważna  opcja  
w  przypadku  czyszczenia  obszarów  o  wysokich  wymogach  higienicznych.  
  
Do  30%  mniejsze  zużycie  energii  dzięki  ergonomicznej  funkcji  Touch’n’Clean  
Kamień  milowy  w  ewolucji  technicznej  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho  serii  Monovac  stanowi  
system  automatycznego  włączania  i  wyłączania  modelu  Monovac  Touch’n’Clean.  Zintegrowana  w  
uchwycie  funkcja  Touch’n’Clean  pomaga  w  ergonomicznej  obsłudze.  Przyczynia  się  ona  również  
do  znacznego  wzrostu  efektywności  energetycznej:  dotknięcie  uchwytu  uruchamia  silnik  
odkurzacza.  Puszczenie  uchwytu  przez  pracownika  powoduje  automatyczne  wyłączenie  silnika.  
Bierna  praca  odkurzacza  przy  włączonym  silniku  należy  już  do  przeszłości.  Praktyka  pokazuje,  że  
funkcja  Touch’n’Clean  pozwala  zredukować  zużycie  energii  elektrycznej  nawet  o  30%,  ponieważ  
odkurzacz  pobiera  prąd  tylko  w  trakcie  pracy.  
  
Nowy  Monovac  Touch’n’Clean  jest  aktualnie  najskuteczniejszym  na  rynku  odkurzaczem  do  pracy  
na  sucho,  który  już  dzisiaj  spełnia  obowiązujące  od  września  2017  roku  wymogi  Rozporządzenia  
ws.  ekoprojektu  666/2013.  
  
Solidne  materiały  i  dodatkowe  korzyści  praktyczne  
O  pewnej  przyszłości  nowej  generacji  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho  serii  Monovac  stanowi  z  
jednej  strony  innowacyjna  koncepcja  techniczna,  a  z  drugiej  wytrzymałość  konstrukcji  i  wysoka  
gotowość  do  działania.  Urządzenia  z  grubościennymi  obudowami  z  tworzywa  sztucznego  są  
stworzone  z  myślą  o  trudnych  do  czyszczenia  pomieszczeniach  i  długiej  eksploatacji.  Dzięki  12-
metrowemu  kablowi  i  wężowi  ssącemu  o  długości  2,5  metra  operator  dysponuje  dużym  
promieniem  roboczym.  Worek  w  odkurzaczu  można  szybko  i  łatwo  wymienić.  Sygnał  LED  
wskazuje,  kiedy  worek  jest  pełny.  Każdy  szczegół  odkurzaczy  Monovac  służy  temu,  aby  zwiększyć  
wydajność  czyszczenia  i  ułatwić  obsługę.  
  
  ((3896  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
  
((Legenda))  
Monovac  Comfort  i  Monovac  Touch’n’Clean:  nowa  generacja  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho  firmy  
Wetrok  jest  bogato  wyposażona  w  techniczne  innowacje.  
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Odkurzacze  do  pracy  na  sucho  serii  Monovac  Comfort  i  Monovac  Touch’n’Clean  
  

Przełom  technologiczny  w  świecie  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho  
  
Firma  Wetrok  rozwija  sprawdzoną  linię  Monovac  i  poprzez  modele  Monovac  Comfort  i  Monovac  
Touch’n’Clean  pokazuje  przyszłość  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho.  Kamień  milowy  w  technicznej  
ewolucji  stanowi  system  automatycznego  włączania  i  wyłączania  Touch’n’Clean:  dotknięcie  
uchwytu  uruchamia  silnik  odkurzacza.  Puszczenie  uchwytu  przez  pracownika  powoduje  
automatyczne  wyłączenie  silnika.  Dzięki  funkcji  Touch’n’Clean  można  obniżyć  zużycie  energii  do  
30%,  ponieważ  odkurzacz  pobiera  prąd  tylko  w  trakcie  pracy.  Kolejną  innowacją  jest  technologia  
„Defined  Air  Pressure”  (DAP)  pozwalająca  na  celowe  sterowanie  strumieniem  i  ciśnieniem  
powietrza.  DAP  zwiększa  moc  ssania  i  obniża  emisję  hałasu.  Do  walki  z  kurzem  stają  odkurzacze  
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do  pracy  na  sucho  firmy  Wetrok  wyposażone  w  filtr  wstępny  w  rozmiarze  3200  cm   (klasy  M),  który  
stanowi  skuteczną  barierę  dla  kurzu,  a  jednocześnie  nie  utrudnia  przepływu  powietrza.  Odkurzacz  
można  również  wyposażyć  w  filtr  HEPA  zapobiegający  rozprzestrzenianiu  się  kurzu,  pyłków  i  
bakterii.  Odkurzacze  do  pracy  na  sucho  serii  Monovac  z  grubościennymi  obudowami  z  tworzywa  
sztucznego  są  stworzone  z  myślą  o  trudnych  do  czyszczenia  pomieszczeniach  i  długiej  
eksploatacji.  Każdy  szczegół  odkurzaczy  Monovac  służy  temu,  aby  zwiększyć  wydajność  
czyszczenia  i  ułatwić  obsługę.  
  
((1413  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
  
  
((Legenda))  
Monovac  Comfort  i  Monovac  Touch’n’Clean:  nowa  generacja  odkurzaczy  do  pracy  na  sucho  firmy  
Wetrok  jest  bogato  wyposażona  w  techniczne  innowacje.  
  
  
Dalszych  informacji  udziela  osoba  kontaktowa:  
  
Manuela  Glanzmann,  kierownik  działu  komunikacji  
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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