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Jesteśmy liderem!
Od 25 lat produkujemy nowoczesne systemy centralnego odkurzania. Wysoka jakość naszych odkurzaczy
sprawiła, że marka Variovac jest dzisiaj liderem w Europie. Położona w Niemczech fabryka ﬁrmy dostarcza
nam wyłącznie najwyższej klasy produkty, a restrykcyjna, 5-stopniowa kontrola jakości gwarantuje
niezawodność i wysoką funkcjonalność naszych systemów.

W przeciągu ostatnich 5 lat sprzedaliśmy 15 000 instalacji odkurzaczy centralnych, co oznacza, że każdego
miesiąca wyposażamy w nasz sprzęt aż 250 domów! Skuteczność jednostek Variovac potwierdzają
zadowoleni klienci, a unikalny i rewolucyjny w skali świata system VIP cieszy się uznaniem zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Tysiące osób, które zdecydowały się na Variovac nie mogą się mylić, bo ponad wszystko cenią
niezawodność, komfort i zdrowie swojej rodziny.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo na każdym etapie rozmów z Klientem. Dobierzemy najlepszy odkurzacz,
optymalny rodzaj instalacji i najkorzystniejsze rozwiązanie w kwestii lokalizacji gniazd. Wystarczy, że
skontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo.

Po pierwsze funkcjonalność!
Jesteśmy pewni, iż produkt który
oddajemy w Państwa ręce spełni
pokładane w nim nadzieje i ułatwi
utrzymanie domu w czystości. Aby
Państwa o tym przekonać,
oferujemy gwarancję na zwrot
gotówki za jednostkę centralną,
która w ciągu pierwszych trzech
miesięcy nie spełni Państwa
oczekiwań.

Po drugie najwyższa jakość!
Jednostki centralne Variovac to
jedne z najnowocześniejszych i
najtrwalszych na rynku. Program
bezpieczny zakup umożliwia
przedłużenie gwarancji na nie
nawet do dwudziestu lat!

Po trzecie dobre akcesoria!
Oferujemy również szeroki wybór
akcesoriów! Różnorodność ssawek,
szczotek oraz węży sprawia, iż
odkurzacz jest bardziej
funkcjonalny. Na wszystkie
akcesoria do sprzątania udzielamy
dwuletniej gwarancji.

W oferowanych odkurzaczach stosujemy podwójny system ﬁltracji. To najlepsze rozwiązanie pozwalające
usunąć nie tylko 100% brudu i kurzu z Twojego domu, ale pozostawić też czystą elewacje na zewnątrz budynku
gdzie wyrzucane są alergeny, bakterie i roztocza.

Dane kupującego
Imię i nazwisko

Jan Kowalski
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ul. Kasztanowa 123 62-035 Kraków

Charakter budynku
2

Metraż (m )
Telefon kontaktowy
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jednorodzinny
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jan.kowalski@wp.pl

Instalacje ssące
Instalacje ssące Variovac to trwałe i niezawodne systemy rur łączących jednostkę ssącą z gniazdami,
automatycznymi szufelkami lub innymi elementami zakończenia instalacji np. VROOM czy WallyFlex. Rury te
rozmieszczane są w podłodze oraz ścianach budynku. Oferujemy naszym Klientom dwa rodzaje instalacji:
niebieską (szczególnie rekomendowaną z uwagi na wyjątkową trwałość) - zwanej Premium
białą (standardową) - zwaną Classic

Instalacja Premium

Instalacja Premium PCV, czyli niebieska instalacja ssąca, stanowi produkt unikalny w skali naszego kraju.
Variovac oferuje ją swoim Klientom jako jedna z trzech ﬁrm, działających na polskim rynku. Jakość wykonania
niebieskiej instalacji zdecydowanie przeważa nad standardowym systemem białych rur. Długi kielich i znacznie
grubsze ścianki sprawiają, że niebieska instalacja jest bezpieczniejsza, bardziej żywotna i odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie elementy instalacji posiadają powłokę antystatyczną o niskich oporach
przepływu. System rur o średnicy 50 mm rozprowadza się w ścianach i podłodze, łącząc jednostkę centralną z
gniazdami ssącymi, automatycznymi szufelkami czy innymi elementami zakończenia instalacji jak
automatycznie chowanym w kasecie wężem ssącym VROOM czy urządzeniem WallyFlex.

Instalacja Classic

Instalacja Classic PCV to standardowa instalacja ssąca oparta na uniwersalnym systemie białych rur.
Wszystkie elementy instalacji posiadają powłokę antystatyczną o niskich oporach przepływu. System rur o
średnicy 51 mm rozprowadza się w ścianach i podłodze, łącząc jednostkę centralną z gniazdami ssącymi,
automatycznymi szufelkami czy innymi elementami zakończenia instalacji jak automatycznie chowanym w
kasecie wężem ssącym VROOM czy urządzeniem WallyFlex.

Instalacja Retraﬂex
Instalacja Retraflex, to najwygodniejszy sposób na sprzątanie w domu. System automatycznie chowanego
węża w ścianie, znacznie przyspiesza sprzątanie i sprawia że jest bardzo wygodne. Chcąc sprzątnąć nie
musimy iść po długi zwój węża, nosić go i rozplątywać przed sprzątaniem. Z systemem Retraﬂex wystarczy że
podejdziemy do gniazda zamontowanego w ścianie i wyciągniemy z niego dowolną długość węża jaka jest
nam w danej chwili potrzebna. Po sprzątaniu odkurzacz sam wciągnie wąż do instalacji pozbywając nas
konieczności zwijania węża i odwieszenia go na koszu. Instalacja ssąca w systemie Retraﬂex posiada
specjalne wyproﬁlowane łagodne łuki, a rury są pokryte powłoką antystatyczną o niskich oporach przepływu.
Dzięki niej wąż swobodnie porusza się wewnątrz instalacji, umożliwiając jego swobodne wyciąganie i
automatyczne chowanie przez odkurzacz centralny. System rur o średnicy 50,8 mm rozprowadza się w
ścianach, podłodze lub podwiesza pod suﬁtem, łącząc jednostkę centralną z gniazdami ssącymi.

Od niedawna na rynku dostępna jest nowość - Retraﬂex II czyli najnowsza wersja płytki montażowej oraz
gniazda. Ich wielkość została zmniejszona o 30%, co w tym przypadku stanowi znaczącą różnicę. Ulepszona
została również konstrukcja płytki montażowej, co znacznie poprawiło ergonomię oraz użytkowanie, a dzięki
nachyleniu wyjścia węża pod kątem 45° wyciąga się go, jak również chowa o wiele łatwiej. Samo gniazdo
dostępne jest w kolorze białym, a jego teleskopowa konstrukcja umożliwia szczelne zlicowanie różnicy
pomiędzy tynkiem a gniazdem nawet do 2,5 cm.
Poprawiono również konstrukcję uszczelniania gniazda, co pozwoli zapobiegać nieszczelności w całej
instalacji, a tym samym utracie mocy ssącej. Dzięki zastosowaniu przełącznika ON/OFF możliwe jest
wyłączenie odkurzacza bez konieczności zwalniania blokady węża. Jednoczęściowa budowa płytki
montażowej zapewnia większą trwałość, ułatwiony dostęp serwisowy oraz uniemożliwia dostanie się
zabrudzeń do instalacji podczas budowy.

Kalkulacja oferty
NAZWA

ILOŚĆ

WARTOŚĆ NETTO*

1 szt.

347,00

1 szt.

129,00

Instalacja ssąca
Materiały
Instalacja Retraﬂex
Materiały

Suma NETTO 476,00
Ceny obejmują koszt wykonania punktu instalacyjnego wraz z materiałem
* do podanej wartości netto należy doliczyć 23% podatku VAT Istnieje możliwość zastosowania 8% stawki podatku VAT w
przypadku złożenia oświadczenia, że usługa montażu systemu centralnego odkurzania została wykonana w budynku
mieszkalnym - jednorodzinnym (zgodnie z Polską Klasyﬁkacją Obiektów Budowlanych 111), którego powierzchnia użytkowa nie
przekracza 300m2, a faktura została wystawiona na osobę ﬁzyczną.
Koszt dojazdu jest kalkulowany indywidualnie i nie został zawarty w ofercie.

Linia Premium VIP

Variovac Intelligent Powercontrol to rewolucyjny, jedyny na świecie system, opracowany z myślą o komforcie
codziennego sprzątania. To odkurzacz przeznaczony dla osób najbardziej wymagających, które poza
doskonałą jakością i niezawodnością sprzętu oczekują wysokiej funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa.

PRAKTYCZNY
Koniec z uciążliwym bieganiem do piwnicy lub garażu, aby przekonać się, czy nie trzeba wyczyścić ﬁltra,
wyrzucić śmieci ze zbiornika lub dokonać serwisu urządzenia. Wszystkie aktualne informacje o stanie jednostki,
a także moc z jaką pracuje odkurzacz, sprawdzimy podczas sprzątania na specjalnym panelu sterującoinformacyjnym umieszczonym na rękojeści węża ssącego. Panel VIP pozwala także na stopniową regulację
siły ssącej jednostki. Na uwagę zasługuje również unikatowe, obrotowe podłączenie węża, które zapobiega
jego plątaniu się i wypadaniu z gniazda podczas sprzątania.

HIGIENICZNY
W momencie wyłączenia odkurzacza podczas pracy z mocą mniejszą niż 100% jednostka automatycznie
zwiększa obroty do maksimum i pracuje jeszcze przez kilka sekund. Dzięki temu kurz zostaje całkowicie
usunięty z węża ssącego oraz instalacji. Odkurzacz posiada dodatkowo zmywalny, poliestrowy wkład
ﬁltracyjny, który można czyścić pod bieżącą wodą co 2-3 lata bez konieczności zakupu nowego.

INTELIGENTNY
Jeśli zdarzy nam się zapomnieć o wyłączeniu odkurzacza, wyłączy się on automatycznie po godzinie pracy,
zapobiegając wysokim rachunkom.

BEZPIECZNY DLA DZIECI
Jeśli dziecko zablokuje ręką wąż ssący jednostka centralna wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
Rozwiązanie to chroni odkurzacz przed przegrzaniem i uszkodzeniem turbiny.

https://www.variovac-polska.pl/produkty/jednostki-centralne/premium-vip

Kalkulacja oferty
NAZWA

ILOŚĆ

WARTOŚĆ NETTO*

1 szt.

5 292,00

Jednostka centralna
Odkurzacz Premium VIP 200

Suma NETTO 5 292,00
Ceny obejmują koszt wykonania punktu instalacyjnego wraz z materiałem
* do podanej wartości netto należy doliczyć 23% podatku VAT Istnieje możliwość zastosowania 8% stawki podatku VAT w
przypadku złożenia oświadczenia, że usługa montażu systemu centralnego odkurzania została wykonana w budynku
mieszkalnym - jednorodzinnym (zgodnie z Polską Klasyﬁkacją Obiektów Budowlanych 111), którego powierzchnia użytkowa nie
przekracza 300m2, a faktura została wystawiona na osobę ﬁzyczną.
Koszt dojazdu jest kalkulowany indywidualnie i nie został zawarty w ofercie.

