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Vestavný vysavač m žete využívat všude tam, kde se 
nejvíc hromadí nečistoty: v kuchyni, v p edsíni, garáži 
nebo díln . Díky výkonnému, úspornému motoru  
s p íkonem 600 W tak dosáhnete optimálních výsledk , 
a to pohodln  a s nízkými náklady na provoz. 

Díky vestavnému provedení m žete p ístroj zabudovat 
do tém  každého nového i staršího nábytku. Vše, co 
pot ebujete, je p ipojení na 230 V a minimální výška  
nábytkového soklu 11 cm. M žete se rovn ž spolehnout 
na kvalitu provedení a životnost vysavače, protože se 
jedná o kvalitní výrobek „Made in Germany“. 

Vestavný soklový vysavač 
Komfortní vysávání

Die Designküche 
in Aluminiumbauweise

Kv li každému drobku vytahovat vysavač? Nyní je to jedno- 
dušší: S vestavným vysavačem integrovaným do soklu  
od firmy Gronbach. Namet̀ te jednoduše smetí p ed kryt  
vestavného vysavače a nohou se lehce dotkn te klapky  
p ístroje. Klapka se otev e a p ístroj vysaje všechny  
nečistoty. Stačí je jen lehce namést a hotovo. Vysavač  
se pak sám vypne, p ičemž dobu sání si m žete indivi- 
duáln  p ednastavit. Pomocí zvláštního p íslušenství, 
které obsahuje adaptér, hadici o délce 3 metry  
a št rbinový a kartáčvý nástavec, m žete vysávat také 
na pracovní desce, ve sk í kách, v zásuvkách a na  
jiných t žko p ístupných místech. 

Vestavný vysavač integrovaný  
do soklu kuchyn
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1   Antialergický sáček do vysavače

Do vysavače pasují antialergické sáčky značky Swirl® s 
označením A07, které jsou b žn  dostupné v obchodní 
síti. Kontrolka na panelu vysavače vás informuje, 
pokud je sáček plný. Stačí pak vytáhnout p ístroj 
ze soklu a otev ít kryt vysavače. Pak m žete sáček 
jednoduše vym nit. 

2   Inovativní dálkové ovládání 

Vestavný vysavač m žete zakoupit také s dálkovým ov-
ládáním, které neobsahuje kabel ani baterii. Obsluha 
vysavače je tak ješt  jednodušší. 

3   P íslušenství

S pomocí sady p íslušenství – adaptéru, t ímetrové hadice, 
št rbinového a kartáčového nástavce, m žete snadno vysá-
vat na kuchy ské desce, v zásuvkách, policích a na jiných,  
t žko dostupných místech. 

Technické údaje

230 Volt / 50 Hz

Výkon motoru 600 W

Nastavitelná délka výsávání: od 5 do 30 sekund

Rozm ry v mm (Š x V x H): 382 x 105 x 460

Vestavba do výšky soklu od 110 mm




