Один для всіх

TUBÒ, досконалий спосіб для зміни повітря.
TUBÒ – це централізована система пиловидалення, яка складається з вбудованих в підлогу
(чи в стіні) трубопроводів, вакуумних розеток та порохотягу, який встановлюється
у технічному приміщенні чи гаражі . Важливою частиною системи є те, що видмух пилососу
виводиться з приміщення на зовні, що виключає поверненню бактерій з повітрям назад
у приміщення, тобто дрібного (непомітного на око) пилу, який часто призводить до
алергічних реакцій.
Ніякого пилу раз і назавжди

Сухе та вологе прибирання

Тихо, ми прибираємо

Пил є небезпечним. Він швидко
накопичується
і
важко
прибирається
традиційними
системами прибирання: мітлою
чи звичайним пилососом, які
залишають пил у приміщенні.
Цього не трапляється з системою
TUBÒ – єдиною системою, яка
повністю видаляє пил з приміщення.

Центральна
вакуумна
система TUBÒ – розрахована
на
сухе
прибирання
приміщень,
щоб
уникнути
утворенню живих організмів
у вакуумних трубопроводах.
Вологе прибирання приміщень
можливе тільки з використанням
сепараторів рідини TUBÒ, які
служать для збору рідини,
залишаючи при цьому вакуумну
систему
абсолютно
сухою.
Сепаратор рідини є легким та
зручним.

Завдяки інноваційним шумоізоляційним технологіям TUBÒ
має максимально низький рівень
шуму. Завдяки встановленню
порохотягу в окремому приміщенні, можливо користуватись
системою у будь-який час доби
у цілковитій тиші.

Потужність TUBÒ
TUBÒ – є більш потужним ніж
звичайні
пилососи,
тому
забезпечує більш ефективне
прибирання приміщень.

100%
Made in Italy

Алергія: Ось рішення
Згідно
останніх
досліджень
науковців,
використання
централізованого
пиловидалення значно знижує
вміст алергенів у повітрі, а отже
і патологій, а це: сльозіння очей,
нежить, застуда, утруднене
дихання і т.д.

Лікарня

Чистота та тиша.
Професійний сектор TUBÒ для: готелей,
лікарень, дитячих садочків, шкіл, офісних
центрів, торгових центрів, ресторанів
і т.д.

пил повторно неосідає на килимових покритях та
стінах що відтерміновує час наступного планового
косметичного ремонту у двічіі.

Переваги:
У готелях та інших великих будівлях їхня практична
зручність та потужність дозволять Вам швидко
повернути інвестовані кошти.
Вартість експлуатаційних витрат та обслуговування
є низькою, а значна економія робочої часу та
розхідних матеріалів (мішок для пилу, фільтри,
тощо). Експлуатація коштує лише незначну частину
витрат на прибирання, в порівнянні від
традиційниїх портативних пилососів.
Ця система пришвидшує час прибирання на 40%,
оскільки кілька операторів можуть використовувати
систему одночасно, ефективно та в цілковитій тиші.
Центральна вакумна система повністю виключає
циркуляцію дрібного пилу у приміщеннях завдяки
спеціально відведеному видмуху на зовні. Подрібнений

Принципова схема вакуумного обладнання
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