
Uklízejte

JINAK



CP3000 CP2000 CP1010VP4200 VP4115

Rodina Perfect Clean
Ne nadarmo se říká: čistota půl zdraví. V Conceptu jsme pro Vás připravili kompletní řadu 
pomocníků pro snadný úklid v jednotném a moderním designu. Stačí si jen vybrat, který Vám 
bude vyhovovat a padne Vám do ruky. Už máte svého favorita? Díky specialistům na míru 
řady Perfect Clean lehce zvládne úklid každý člen rodiny. Úklid se pro Vás stane zábavou. 
Šetřete čas i peníze.



Lehce... rychle... čistě...

CW1000 VP8251 VP8336 VP5220



Kouzlo
páry

Čistá a  zdravá domácnost doslova během pár minut? A  co 
víc, ušetřit plno peněz za čisticí prostředky, které mohou 
ohrozit Vaše zdraví? Vyzkoušejte téměř nadpřirozené účinky 
páry, která dokáže čistit a dezinfikovat. Teplota nad 80 °C 
spolehlivě zahubí 99 % všech domácích bakterií, roztočů, 
virů a dalších alergenů. V tomto měřítku je stostupňová pára 
nepřekonatelným vítězem.

• ŠETRNÁ k životnímu prostředí a Vašemu zdraví
• ŠIROKÉ VYUŽITÍ bez námahy (tvrdé podlahy, koberce, 

okna, zrcadla, obklady, spáry, umyvadla, nerezové 
baterie, mýdlové usazeniny, vodní kámen, plísně, 
mastnota, připáleniny, atd.)

• FINANČNĚ NENÁROČNÁ



CP3000 CP2000

CP1010



Hlučnost

80 dB

Nádoba / prach

1 000 ml

Nahřátí za 

30 s
Provoz

30 min.

Příkon

1 600 W

Kabel 

6 m
Hmotnost

5,2 kg

Nádoba / voda 

730 ml

Vysavač a parní čistič
CP3000

4 999 Kč

Parní čistič CP3000 každého potěší 
naprosto jednoduchým a  intuitivním 
ovládáním. Můžete se rozhodnout, 
zda budete chtít jen vysávat, vytírat 
nebo šetřit čas a uděláte oboje záro-
veň. Podle typu podlahy můžete re-
gulovat i  množství dávkované páry. 
Uklízení bude jedna radost.

Silák, 
co má 
páru

Vysává 
a vytírá 
v jednom 
tahu

Praktický 
držák 

na kabel



Vodní filtr filtruje minerály
obsažené ve vodě, které
snižují účinnost parního 
čističe. Do mopu můžete 
používat obyčejnou vodu. 
Pro prodloužení životnosti 
doporučujeme vyměnit filtr 
po 80—100 hodinách.

Dokážete si představit, že 
zvládnete úklid za polovinu 
času? S  CP3000 vysajete 
a  zároveň i vytřete veškeré 
tvrdé podlahy. A  to bez ví-
ření prachu. Nebo si můžete 
vybrat, zda chcete pouze vy-
sávat nebo stírat.

Parní nádoba 
(kapacita vody 
730 ml)

Cyklonová 
nádoba 
(kapacita 
na prach  
1 000 ml)

Už Vás nebaví utrácet za 
čisticí prostředky na úklid 
a  používat chemické sapo-
náty? Využijte téměř nad-
přirozených účinků páry. 
Teplota nad 80 °C spolehlivě 
vydezinfikuje a zahubí 99 % 
všech domácích bakterií.

Vysává a stírá zároveň Síla kouzelné páry Kazeta vodního filtru

Filtr proti 
vodnímu 
kameni

Kontrolka 
nahřátí



Parní mop
CP2000

2 499 Kč

Poradí si se vším
Bohaté příslušenství, které je součás-
tí základní výbavy CP2000, dodává 
parnímu mopu opravdu široké využití. 
Uklidíte s ním nejen celou domácnost, 
ale poradí si např. i  s  čištěním pneu-
matik. Záclony a závěsy vyčistíte, aniž 
byste je sundávali. Díky hadici, která 
je součástí příslušenství, se dostanete 
i na těžko dostupná místa.

Hlučnost

—

Saponát

150 ml

Nahřátí za 

30 s
Provoz

20 min.

Příkon

1 500 W

Kabel 

5 m
Hmotnost

2,4 kg

Nádoba / voda 

400 ml

Filtr proti 
vodnímu 
kameni

Nylonový 
kartáč

Parní mopNylonový kartáčStěrka na okna a obklady



Parní čistič
CP1010

1 399 Kč

Velká síla v malém těle
Ekologické čištění bez chemických 
přípravků pomocí proudu páry, bo-
haté příslušenství a  snadná obsluha, 
tím vším se může pochlubit parní čis-
tič CP1010 Perfect Clean. Představuje 
ideální řešení pro odstraňování usaze-
ných mastnot, nečistot, špíny a vodní-
ho kamene.

Hlučnost

—

Tlak

3 bary

Nahřátí za 

3–4 min.
Provoz

9–10 min.

Příkon

1 200 W

Kabel 

5 m
Hmotnost

1,75 kg

Nádoba / voda 

400 ml

Bohaté 
příslušenství

Kartáč na spáryNylonový kartáč Nylonový kartáč



Rychle 
a efektivně

Ohlásila se Vám nečekaná návštěva a Vy potřebujete narychlo 
uklidit? Nebo máte doma malé děti, ze kterých neustále 
odpadávají drobky a o oknech plných otisků dětských ručiček 
ani nemluvě. Máme pro Vás řešení, díky kterému zkrátíte dobu 
úklidu na minimum. Jedním pohybem s  těmito pomocníky 
zvládnete hned několik činností najednou. Potřebujete vytřít 
a  vysát? Nebo chcete dokonale suchá a  lesklá okna? Stačí 
skutečně jeden pohyb.

• Výrazně ZKRACUJE DOBU ÚKLIDU
• VŽDY PŘIPRAVEN k akci
• Perfektní úklid
• ZVLÁDÁ VÍC než si myslíte



VP4200

VP4115

CW1000



4 999 Kč

Vysaje 
a vytře 
zároveň

Rotační kartáč

Hlučnost

79 dB

Nádoba / prach

600 ml

Nabíjení 

2,5 hod.
Provoz

25–30 min.

Příkon

100 W

Li–Ion baterie

14,4 V
Hmotnost

3,2 kg

Nádoba / voda 

150 ml

Vysavač a mop v jednom
VP4200

Bezkabelový vysavač, ruční vysavač 
a mop v jednom, to je model VP4200, 
se kterým vysajete koberce a zároveň 
v jednom tahu vysajete i vytřete veš-
keré tvrdé podlahy, a to vše bez zby-
tečného víření prachu. Alergici budou 
radostí bez sebe.



Pro drobné vysávání oceníte 
odnímatelnou ruční jednotku. 
Díky širokému příslušenství 
pomůže při vysávání pod ku-
chyňskou linkou, při rychlém 
úklidu po dětech, a pokud 
bude třeba, vysajete s  ním 
i auto nebo piliny po křečkovi.

Klasický vysavač i  kbelík 
s  hadrem můžete nechat 
v komoře. S  revolučním vy-
savačem VP4200, ručním 
vysavačem a  mopem v  jed-
nom pohodlně vysajete a zá-
roveň vytřete. A  to vše bez 
víření prachu. 

Baterie vydrží až 30 minut 
na jedno nabití a Vy si může-
te užívat vysávání bez kom-
promisů. Největší výhodou 
je, že nabíjení trvá pouhé 
2—2,5 hodiny a díky kont-
rolce získáte přehled o stavu 
baterie.

Nádoba na vodu

Vysává a stírá zároveň Li-Ion baterie Nahradí i lopatku

Vysává 
& vytírá

Ruční vysavač 
+ široké 
příslušenství

Dvojitý 
omyvatelný 

filtr

Mop



Tyčový vysavač
VP4115

2 999 Kč

Ruční vysavačSklopná rukojeťPro všechny typy podlah

Hlučnost

82 dB

Nádoba / prach

500 ml

Nabíjení 

3 hod.
Provoz

18–30 min.

Příkon

120 W

Typ baterie 

Li–Ion
Hmotnost

2,4 kg

Baterie

18 V

Vždy připraven
Až 30 minut vysávání díky kvalitní 
Li-Ion baterii, kterou díky absenci pa-
měťového efektu nabijete kdykoliv, 
aniž byste čekali do jejího úplného vy-
bití. Baterii jednoduše vyndáte, takže 
ji lze nabíjet samostatně bez těla spo-
třebiče nebo vyměnit za novou, a  to 
bez návštěvy servisu.

Ruční 
vysavač



Vysavač na okna
CW1000

999 Kč

UmyjeNamočí Vyleští

Sací výkon

1,4 kPa

Komora 1

100 ml

Nabíjení 

4–5 hod.
Provoz

50–60 min.

Příkon

12 W

Baterie 

Li–Ion
Hmotnost

0,65 kg

Komora 2 

100 ml

Okna jako nová
Udělejte si z  čištění oken zábavu! 
S okenním vysavačem zvládnete tuto 
neoblíbenou činnost za pár minut. Za-
stane hned tři funkce – povrch namo-
čí, umyje a vysaje přebytečnou vodu 
a tím okno i vyleští, to vše bez překá-
žejícího kabelu. Jeho využití najdete 
i v koupelně na sprchy, obklady, zrca-
dla nebo na okna u auta.



Specialisté 
na koberce

Jste zarputilými zastánci klasického vysávání nebo se ne-
bojíte vyzkoušet nové technologie? Výběr je jen na Vás. My 
Vám můžeme nabídnout vysokou výkonnost, záruku čisté do-
mácnosti, nízkou spotřebu energie a široké příslušenství, díky 
kterému si naše vysavače hravě poradí se všemi typy podlah 
včetně těžko přístupných míst.

• Účinný ROTAČNÍ KARTÁČ
• ŠIROKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Pohodlná údržba 
• Účinná FILTRACE (zachytí nejen prach, pyl, plísně, ale 

např. i cigaretový kouř)
• Pro každého SPECIALISTA NA MÍRU



VP8251
VP8336

VP5220



Sáčkový ultra tichý vysavač
VP8251

3 499 Kč

HEPA 13 Extra tichý Akční rádius

Tichý pomocník
Vysáváte pořád dokola, a  přesto ne-
jste spokojeni s výsledkem své práce? 
S vysoce účinným vysavačem VP8251 
dosáhnete maximální čistoty s  mini-
mální námahou. A navíc, díky unikátní-
mu zpracování motoru je tento model 
precizně odhlučněn, takže Vaše vysá-
vání bude radostí pro uši.

Hlučnost

65 dB

Sáček

1x SMS

Filtrace 

7 stupňů
Filtr

HEPA 13

Příkon

700 W

Sací výkon 

16 kPa
Hmotnost

5,8 kg

Kapacita 

4 l



Hlučnost

78 dB

Filtrace 

7 stupňů
Filtr

HEPA 12

Příkon

700 W
Sací výkon 

16 kPa

Kapacita 

4 l

Sáčkový vysavač
VP8336

2 399 Kč

Cyklonový vysavač
VP5220

3 499 Kč

Silák v těle elegána
Vysoce účinný motor, kompaktní tvar pro 
snadné používání a elegantní design, to je 
záruka maximální čistoty v podobě vysa-
vače VP8336. Díky bohatému příslušen-
ství si lehce poradí se všemi typy podlah 
včetně těžko dostupných míst.

Už žádné kompromisy
Chcete ušetřit za nákup sáčků, mít vysavač 
se stálým výkonem a filtrací vhodnou i pro 
alergiky? Jasnou volbou je nákup cyklono-
vého vysavače. Nečistoty a prach jsou díky 
odstředivé síle odvedeny do sběrné nádo-
by. O zbylé částice se postará HEPA filtr.

Hlučnost

79 dB

Filtrace 

7 stupňů
Filtr

HEPA 13

Příkon

700 W
Sací výkon 

16,5 kPa

Kapacita 

4 l



Sídlo firmy: Jindřich Valenta — Concept
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

Spotřebiče pro skutečný život.

T: +420 465 471 400
F: +420 465 473 304
E: info@my-concept.cz
W: www.my-concept.cz

Sledujte nás na
Facebooku
Instagramu
Youtube

S čím Vám můžeme pomoci?

Koberce

Sklo

Trouba

Tvrdé podlahy

Dlažba

Mraznička

Dřez


