
A NILFISK Supreme központi porszívócsalád minden tagja 53 dB(A) zajszinten működik, amely érték a 

normál háztartási porszívókhoz képest is 10-15%-al alacsonyabb. A központi porszívókat az esetek 

túlnyomó részében a ritkán használt helységekbe (pince, garázs, alagsor, padlás, kazánház) helyezzük, 

így ezt a zajszennyezést a falak, ajtók, zsindelyek is csökkentik olyan mértékben, hogy a lakóterekben 

szinte nulla hang szűrődik be. 

 

A központi porszívók, kiválóan hangszigeteltek! Lakóingatlanon belül, de akár irodaházakban, 

szállodákban, iskolákban, egyéb közintézményekben nem elhanyagolható az a szempont – a sok 

pozitívum mellett – hogy a munkavégzésteljesen zajmentesen végezhető. 

 

A központi porszívók telepítés utána a ház egy adott helyén helyezkednek el, így munkavégzéskor 

csupán a felszívó egységet - gégecső és felszívófej - kell mozdítanunk. Egy hagyományos porszívó 

készüléket elővenni, áram alá helyezni, porzsákját rendszer időközönként üríteni mind-mind olyan 

munkafolyamat, amelyek a központi porszívó használatának segítségével elkerülhetőek. 

 

Porszívózáskor csupán a gégecsövet és felszívóegységet használja. Porzsákját évente kb. kétszer kell 

üríteni. 

Napjainkban szinte mindenki allergiás valamire. Sok család életét keseríti meg a lakás poros levegője. 

Hogyan segíthet ezen a központi porszívó? 

 

A hagyományos módon végrehajtott porszívózásnál a visszafújt levegő felkeveri a szobában található 

port, illetve a nem tökéletes szűrés miatt bizonyos mikroorganizmusok visszakerülnek a szoba 

levegőjébe. 

 

A központi porszívó rendszernél a szobában nincs levegő visszafújás így nem keveredik fel a por és 

mivel a központi porszívó egység levegője közvetlenül a szabadba távozik, a központi porszívók nem 

engednek vissza a szobába semmilyen poros levegőt. Valóban portalanítanak! Ezzel a lakás levegője 

felfrissül, és a levegőben lévő por nem okoz allergiás tüneteket. 

 

Mindkét porszívózási módnál a szűrőrendszer közel azonos szűrési képességekkel rendelkezik. 

A szűrőrendszeren átjutott allergén anyagok a hagyományos porszívózásnál a szobába kerülnek 

vissza a kifújt levegővel. 

A központi porszívó rendszernél a kifúvás a szabadba történik így az allergiát okozó anyagok nem 

kerülnek vissza a lakótérbe. 

 

A porszívózási munkafolyamat előkészületei és befejező lépései a hagyományos porszívózáshoz 

képest lényegesen kevesebb időt vesz igénybe. A gégecső saját tartókonzoljára egy mozdulattal 

felhelyezhető. A porzsákját/portartályát évi két alkalommal szükséges üríteni. 



• a következő legalább 8-12 évre elfelejtheti a porszívó vásárlást; - csendesen működik és tényleg 

megszeretteti Önnel a porszívózást; 

• jól tervezhető rendszer, utólag is könnyedén beépíthető vagy előre becsövezhető az új épület, és a 

készüléket az építkezés befejezése után is üzembe helyezheti; 

• vége a porszívó húzkodásának keresztül a lakáson, ingatlanon és az utálatos összetekeredett 

zsinóróknak, csöveknek; 

• a lakásba semmilyen por nem jut vissza és a szabadba is tisztított levegő kerül a por és pollen a 

portartályban gyűlik, melyet elég 3-6 havonta üríteni; 

• Allergiásoknak felüdülés a pollenmentes levegő az ingatlanon belül; 

• rengeteg hasznos kiegészítő kapható a készülékhez , mellyel még kényelmesebb a használat ( pl. 

konyhai automata lapát – konyhai segéd – szívólapát); 

• Megbízható! Megfizethető! Kényelmes! Egészséges! Ezek ismeretében garantáljuk, hogy egy 

nagyon jó befektetés! 

 

A központi porszívó rendszer kiépítése és használata egy tartós befektetés az egészségbe! A lakossági 

piacon, a porszívó rendszer vásárlása és beépítése esetén hosszú évekig megoldható az ingatlanok 

teljes tisztán tartása egy minőségi kézi porszívó áráért. Ennek köszönhetően egy hosszú távon 

megbízhatóan működő, nagyon kényelmesen használható és az egészséget maximálisan szolgáló 

berendezést, a központi porszívórendszert tud használni. 


