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Monovac Comfort i Touch’n’Clean
Take a jump, baby!



Monovac Comfort i Touch’n’Clean: 
dwa odkurzacze z mocą innowacyjnych technologii

Nowa generacja Monovac to powiew świeżości na rynku odkurzaczy high-tech. Zastosowana w tym 
modelu innowacyjna technologia „Defi ned Air Pressure” zapewnia maksymalną wydajność przy 
minimalnej emisji hałasu. Duża powierzchnia fi ltru wstępnego (klasy M) wspomaga siłę ssania, 
ponieważ umożliwia praktycznie bezoporowy przepływ powietrza. Ergonomią i wygodą odznacza 
się uchwyt w wersji Monovac Touch’n’Clean: wystarczy go dotknąć, by uruchomić odkurzacz i 
puścić, by odkurzacz się wyłączył. 



Wydajność bez pracy jałowej: wystarczy dotknąć uchwyt, a 
Monovac Touch’n’Clean uruchomi się sam. Po zdjęciu ręki z 
uchwytu odkurzacz automatycznie się wyłącza. Zalety: ciche 
przestoje  bez zużycia prądu.  

Obsługa dotykowa: uchwyt 
automatyczny „Touch’n’Clean”

Odkurzacze Monovac odznaczają się doskonałą izolacją 
dźwiękową. Poziom mocy w trybie Eco-Silent pozwala 
zredukować hałas do minimum. Dzięki temu Monovac 
doskonale sprawdza się również w miejscach 
wymagających cichej pracy.

Cicha praca: mniej 
hałasu w trybie Silent

Filtr wstępny (klasy M) o powierzchni 3200 cm2 zatrzymuje 
pył, przepuszczając bez oporów powietrze. Chroni w ten 
sposób silnik przed zanieczyszczeniem, zapewniając jego 
długą żywotność. Powietrze wylotowe jest wydmuchiwane 
górą, przez co nie powoduje wzbijania kurzu w pomieszczeniu.

Duży fi ltr wstępny:
czyste powietrze wylotowe



W odkurzaczach Monovac wskaźnik 
LED we właściwym momencie 
sygnalizuje konieczność wymiany 
worka. 
Czyszczenie odkurzacza zajmuje 
niewiele czasu i jest bardzo proste. 
Filtr można bez problemu wymienić 
lub oczyścić. Uszkodzony przewód 
można wymienić bez użycia narzędzi.

Dzięki grubościennej obudowie z 
tworzywa sztucznego odkurzacze 
Monovac są wyjątkowo wytrzymałe. 
Ściana wewnętrzna zabezpiecza 
worek przed wessaniem przez turbinę. 
Na czas krótkich przestojów lub 
odstawienia odkurzacza rurę chowa się 
w przeznaczonym do tego uchwycie.

Odkurzacze Monovac to duża moc w 
kompaktowej obudowie. Opływowy, 
owalny kształt zapewnia maksymalną 
bezkolizyjność, również w zastawionych 
meblami pomieszczeniach.

Oparta na badaniach fi zycznych technologia „Defi ned Air 
Pressure” (DAP) steruje strumieniem i ciśnieniem powietrza, 
zapewniając maksymalną siłę ssania przy najlepszych parametrach 
izolacji dźwiękowej. Służy temu również optymalny dla przepływu 
wąż i rura o średnicy 35 mm.

„Defi ned Air Pressure”: strumień 
powietrza z maksymalną wydajnością

Zestaw wszystkich potrzebnych ssawek mieści się w 
zamkniętym, chroniącym je przed zanieczyszczeniem 
schowku. Na czas pracy można mieć ssawki zawsze pod 
ręką: wystarczy je wetknąć w obudowę.

Wszystko zawsze pod ręką:
akcesoria w schowku

Czystość na długo:
opcjonalny fi ltr HEPA
Z dodatkowym fi ltrem HEPA odkurzacz jeszcze precyzyjniej 
fi ltruje kurz i bakterie, usuwając większe zanieczyszczenia. 
Dzięki temu Monovac bez problemu sprawdza się również w 
obszarach o podwyższonych wymogach higienicznych.

Odkurzacz Monovac z 12-metrowym przewodem 
zapewnia optymalną swobodę podczas pracy. 
Dodatkowo promień roboczy zwiększa 2,5-metrowy wąż. 
To oznacza efektywniejsze odkurzanie w krótszym czasie.

Duży promień roboczy:
większy zasięg

Natychmiastowa gotowość 
do użycia: koncepcja łatwej 
konserwacji

Na długi okres użytkowania: 
solidnie wykonany i 
ergonomiczny

Zwrotność w ruchu: 
aerodynamiczna 
kompaktowa budowa

NO



Monovac: metoda na kurz

• „Defi ned Air Pressure” DAP: inteligentna technologia strumieniowa
• Duży fi ltr wstępny, 3200 cm2: doskonała wydajność i duży przepływ powietrza
• Długi okres użytkowania: wytrzymały, solidny i łatwy w konserwacji sprzęt
• Cztery koła i owalny kształt: stabilny i zwrotny w każdych warunkach
• Akcesoria chowane w obudowie: szybka wymiana ssawek
• Filtr HEPA dostępny jako opcjonalne wyposażenie

Aktualnie najskuteczniejszy na rynku odkurzacz do pracy na sucho, który spełnia wymogi rozporządzenia 
ws. ekoprojektu 666/2013 (obowiązuje od września 2017).

Odkurzacz do pracy na sucho Monovac Touch’n’Clean to proste w 
obsłudze i wydajne energetycznie urządzenie. Ponieważ ten model 
Monovac jest wyposażony w innowacyjną rurę Touch’n’Clean: 
wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić odkurzacz, i puścić, by 
odkurzacz automatycznie się wyłączył. 

Zalety funkcji Touch’n’Clean:

Większa ergonomia, mniejsze zużycie energii.

• w praktyce często pozostawia się odkurzacz z włączonym silnikiem,
np. na krótko przerywając odkurzanie lub by odłączyć go od prądu.
Z funkcją Touch’n’Clean można obniżyć zużycie prądu nawet o 30%,
ponieważ silnik pracuje tylko w trakcie efektywnego odkurzania.

• Automatyczna funkcja za i wyłączania w uchwycie dodatkowo
wspomaga ergonomię pracy.

• A ponieważ odkurzacz pracuje tylko w trakcie efektywnego
odkurzania, mniejsza jest także emisja hałasu.

Monovac Touch’n’Clean: 
wygodna, ergonomiczna wersja
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Zobacz nową generację  
odkurzaczy Monovac Wetrok w akcji.

Monovac
Model Comfort 6 Touch’n’Clean 6 Comfort 11 Touch’n’Clean 11
Nr artykułu 40710 40720 40740 40750

Wyposażenie podstawowe
Ssawka rolkowa 30
Ssawka uniwersalna Basic
Rura teleskopowa M/D
Wąż M/D kompl.
Filtr wstępny Monovac/Durovac
Filtr wylotowy Monovac
Worek z włókna Monovac/Durovac
Ssawka szczelinowa M/D
Ssawka do pokryć tapicerskich M/D
Przyłącze do ssawki elektrycznej
Wskaźnik zapełnienia LED
2. stopień mocy: tryb ECO

Wyposażenie dodatkowe
Uchwyt Touch’n’Clean

Dane techniczne
Pojemność użytkowa 6 l 11 l
Waga 6.1 kg 6.5 kg
Wysokość całkowita 38 cm 48 cm
Długość całkowita 40 cm
Szerokość całkowita 32 cm
Próżnia 241 mbar
Ilość tłoczonego powietrza 45.7 l/s
Moc turbiny ssącej 900/450 W
Poziom mocy akustycznej 69/65 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 56/52 dB(A)
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Długość kabla zasilającego 12 m
Klasa energetyczna B

Obejrzyj film

www.wetrok.com

Dysze
41600 Ssawka uniwersalna 30 1 szt.
41602 Ssawka uniwersalna Basic 1 szt.
41604 Ssawka rolkowa 30 1 szt.
41605 Ssawka rolkowa 36 1 szt.
41610 Ssawka elektryczna Picojet M 1 szt.
41612 Ssawka Turbo M/D 1 szt.
41616 Ssawka szczelinowa M/D 1 szt.
41617 Ssawka do pokryć tapicerskich M/D 1 szt.
41618 Ssawka szczotkowa M/D 1 szt.
41619 Ssawka do grzejników M/D 1 szt.
41620 Uniwersalna ssawka ze szczotką M/D 1 szt.
41625 Zestaw ssawek 35 1 szt.
41630 Złączka 35/37 1 szt.
41631 Złączka 37/35 1 szt.
41633 Złączka 35/32 1 szt.

Worki do odkurzaczy
42613 Worek z włókna Monovac/Durovac 6 litrów 10 szt.
42614 Worek papierowy Monovac/Durovac 6 litrów 10 szt.
42633 Worek z włókna Monovac/Durovac 11 litrów 10 szt.
42634 Worek papierowy Monovac/Durovac 11 litrów 10 szt.

Filtry
42083 Filtr wstępny Monovac/Durovac 1 szt.
42084 Filtr wstępny Monovac/Durovac nadający się do prania 1 szt.
42086 Filtr HEPA Monovac 1 szt.
42087 Filtr wylotowy Monovac 1 szt.

Akcesoria
42031 Nakładki zapachowe 10 szt.

Rury i węże
41636 Rura M/D 50cm 1 szt.
41637 Rura teleskopowa M/D 1 szt.
41640 Wąż M/D kompl. 1 szt.
41642 Wąż antystatyczny M/D kompl. 1 szt.

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01


