
 ODKURZACZE CENTRALNE



Multifiltr jest specjalnym filtrem dotychczas stosowanym do szczególnie uciążliwych zanie-
czyszczeń, takich jak: gips, cement, sadza, pył budowlany. ProfiEurope rozszerzyła jego zastoso- 
wanie w swoich odkurzaczach sprzątających w hotelach, domach, biurach, warsztatach. Modele 
Profi 40.1.MF, Profi 44.MF, Profi 44.1.MF są wyposażone w multifiltr.

Zasada działania multifiltra polega na tym, że wykonany jest z kilkunastu rurek uszytych ze spe-
cjalnego materiału filtracyjnego, pokrytego teflonem. Wewnątrz rurek są sprężyny dobrane do siły 
ssania odkurzacza, które kurczą się gdy zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni zewnętrznej 
rurek. W momencie gdy siła ssania chwilowo zmniejsza się, wówczas sprężyna rozwija się, strącając 
z rurki zgromadzone zanieczyszczenia na dno zbiornika. Cały proces samooczyszczania rurek prze-
biega w sposób ciagły i odkurzacz nie traci podciśnienia i siły ssania. 

Zaletą multifiltrów jest:

• stałe podciśnienie,
• bardzo dobra filtracja,
• niskie koszty eksploatacji (brak worków filtracyjnych).
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Odkurzacze centralne

Odkurzacz Profi 30 jest odkurzaczem workowym, w którym zastosowano 
najnowocześniejszy silnik AMETEK By-Pass (osobne chłodzenie silnika), przez 
co uzyskano dłuższą żywotność agregatu. Odkurzacz ten świetnie sprawdzi 
się w domach jednorodzinnych o powierzchni do 150 m.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1200 / 1400 W

Podciśnienie 25 kPa

Użyteczna siła ssania 350 W

Wydatek powietrza 65 l/s

Poziom hałasu 64 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 6

Max. długość przewodu magistralnego 30 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr piankowy tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 17 l

Waga 9,6 kg

Wymiary wys. / średnica 48 cm / 32 cm

Gwarancja 5 lat

Metalowy zbiornik

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Filtr piankowy

Elektroniczne sterowanie

Worek polipropylenowy

Profi 30



Odkurzacze centralne

Odkurzacz Profi 30.1 jest odkurzaczem workowym, w którym zastosowano 
najnowocześniejszy silnik AMETEK By-Pass (osobne chłodzenie silnika), przez 
co uzyskano dłuższą żywotność agregatu. Odkurzacz ten świetnie sprawdzi 
się w domach jednorodzinnych o powierzchni do 200 m.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1400 / 1600 W

Podciśnienie 30 kPa

Użyteczna siła ssania 400 W

Wydatek powietrza 65 l/s

Poziom hałasu 64 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 8

Max. długość przewodu magistralnego 40 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr piankowy tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 17 l

Waga 9,6 kg

Wymiary wys. / średnica 48 cm / 32 cm

Gwarancja 5 lat

Metalowy zbiornik

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Filtr piankowy

Elektroniczne sterowanie

Worek polipropylenowy

Profi 30.1
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Odkurzacze centralne

Profi 31

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1400 / 1600 W

Podciśnienie 30 kPa

Użyteczna siła ssania 400 W

Wydatek powietrza 65 l/s

Poziom hałasu 64 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 8

Max. długość przewodu magistralnego 40 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr Hepa do skutecznej filtracji tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 25 l

Waga 14,7 kg

Wymiary wys. / średnica 88 cm / 32 cm

Gwarancja 5 lat

Metalowy zbiornik

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Filtr Hepa 
do skutecznej filtracji

Elektroniczne sterowanie

W odkurzaczu centralnym Profi 31 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK By-Pass (osobne chłodzenie silnika), przez co uzyskano dłuższą ży-
wotność agregatu. Odkurzacz ten świetnie sprawdzi się w domkach jedno-
rodzinnych o powierzchni do 200 m. Odkurzacz Profi 31 to odkurzacz cy-
klonowy.
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Odkurzacze centralne

Profi 32 W odkurzaczu centralnym Profi 32 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK By-Pass (osobne chłodzenie silnika), przez co uzyskano dłuższą ży-
wotność agregatu. Odkurzacz ten świetnie sprawdzi się w domkach jednoro-
dzinnych o powierzchni do 150 m. Odkurzacz Profi 32 to odkurzacz cyklo-
nowy z filtrem samoczyszczącym.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1200 / 1400 W

Podciśnienie 25 kPa

Użyteczna siła ssania 350 W

Wydatek powietrza 65 l/s

Poziom hałasu 64 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 6

Max. długość przewodu magistralnego 30 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr samoczyszczący tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 25 l

Waga 14,7 kg

Wymiary wys. / średnica 81 cm / 32 cm

Gwarancja 5 lat

Gniazdo gospodarcze

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Filtr samoczyszczący

Elektroniczne sterowanie
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Odkurzacze centralne

Profi 32.1 W odkurzaczu centralnym Profi 32.1 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK By-Pass (osobne chłodzenie silnika), przez co uzyskano dłuższą ży-
wotność agregatu. Odkurzacz ten świetnie sprawdzi się w domkach jednoro-
dzinnych o powierzchni do 200 m. Odkurzacz Profi 32.1 to odkurzacz cyklo-
nowy z filtrem samoczyszczącym.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1400 / 1600 W

Podciśnienie 30 kPa

Użyteczna siła ssania 400 W

Wydatek powietrza 65 l/s

Poziom hałasu 64 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 8

Max. długość przewodu magistralnego 40 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr samoczyszczący tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 25 l

Waga 14,7 kg

Wymiary wys. / średnica 81 cm / 32 cm

Gwarancja 5 lat

Gniazdo gospodarcze

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Filtr samoczyszczący

Elektroniczne sterowanie
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Odkurzacze centralne

W odkurzaczu centralnym Profi 35 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK, przez co uzyskano dłuższą żywotność agregatu. Odkurzacz ten 
świetnie sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 150 m. 
Odkurzacz Profi 35 to odkurzacz cyklonowy z filtrem samoczyszczącym.

Wypływ powietrza roboczego z odkurzacza 
bez możliwości podłączenia do instalacji 
odprowadzającej

tak

Silnik przepływowy AMETEK o przedłużonej 
żywotności z zabezpieczeniem termicznym

tak

Moc nom. 1200 W

Podciśnienie 29 kPa

Użyteczna siła ssania 390 W

Wydatek powietrza 35 l/s

Poziom hałasu 64 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 6

Max. długość przewodu magistralnego 30 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr samoczyszczący tak

Filtr Hepa tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 20 l

Waga 14,7 kg

Wymiary wys. / średnica 98 cm / 28 cm

Gwarancja 5 lat

Silnik przepływowy 
o przedłużonej 

żywotności z zabezpieczeniem 
termicznym

Profi 35

Filtr samoczyszczący

Gniazdo gospodarcze

Filtr Hepa
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Odkurzacze centralne

Profi 40 W odkurzaczu centralnym Profi 40 zastosowano najnowocześniejszy silnik  
AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenia silnika) z 3-stopniową 
turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale również 
bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten świetnie 
sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 250 m. Odku-
rzacz Profi 40 to odkurzacz cyklonowy z filtrem samoczyszczącym.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1200 W ECO

Podciśnienie 35 kPa

Użyteczna siła ssania 640 W

Wydatek powietrza 64 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 10

Max. długość przewodu magistralnego 50 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr samoczyszczący tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 20 l

Waga 11,5 kg

Wymiary wys. / średnica 106cm / 28 cm

Gwarancja 5 lat

Gniazdo gospodarcze

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Filtr samoczyszczący

Elektroniczne sterowanie



Odkurzacze centralne

Profi 40.1 W odkurzaczu centralnym Profi 40.1 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenie silnika) z 3-stopniową 
turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale również 
bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten świetnie 
sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 350 m. Odku-
rzacz Profi 40.1 to odkurzacz cyklonowy z filtrem samoczyszczącym.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1560 W ECO

Podciśnienie 40 kPa

Użyteczna siła ssania 680 W

Wydatek powietrza 68 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 12

Max. długość przewodu magistralnego 60 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr samoczyszczący tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

tak

Pojemność zbiornika 20 l lub 30 l

Waga 11,5 kg

Wymiary wys. / średnica 106 cm / 28 cm

Gwarancja 5 lat

Gniazdo gospodarcze

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Opcjonalnie zbiornik 30 l

Filtr samoczyszczący

Elektroniczne sterowanie
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Odkurzacze centralne

Gniazdo gospodarcze

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Multifiltr

Elektroniczne sterowanie

Profi 40.1.MF W odkurzaczu centralnym Profi 40.1.MF zastosowano najnowocześniejszy 
silnik AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenie silnika) z 3-stop-
niową turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale 
również bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten 
świetnie sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 350 m. 
Dodatkowo wyposażony w multifiltr. Zasadę działania multifiltra opisano na 
stronie 2 katalogu.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1560 W ECO

Podciśnienie 40 kPa

Użyteczna siła ssania 680 W

Wydatek powietrza 68 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 12

Max. długość przewodu magistralnego 60 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Multifiltr tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 20 l

Waga 11,5 kg

Wymiary wys. / średnica 106 cm / 28 cm

Gwarancja 5 lat
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Odkurzacze centralne

Gniazdo gospodarcze

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Filtr Hepa
do skutecznej filtracji

Elektroniczne sterowanie

Profi 42 W odkurzaczu centralnym Profi 42 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenia silnika) z 3-stopniową 
turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale również 
bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten świetnie 
sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 250 m. Odku-
rzacz Profi 42 to odkurzacz cyklonowy z filtrem HEPA.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1200 W ECO

Podciśnienie 35 kPa

Użyteczna siła ssania 640 W

Wydatek powietrza 64 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 10

Max. długość przewodu magistralnego 50 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr Hepa tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

tak

Pojemność zbiornika 20 l

Waga 11 kg

Wymiary wys. / średnica 98 cm / 28 cm

Gwarancja 5 lat
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Odkurzacze centralne

Gniazdo gospodarcze

Mocowanie do ściany 
prawo / lewostronne

Filtr Hepa
do skutecznej filtracji

Elektroniczne sterowanie

Profi 42.1 W odkurzaczu centralnym Profi 42.1 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenia silnika) z 3-stopniową 
turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale również 
bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten świetnie 
sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 350 m. Odkurzacz  
Profi 42.1 to odkurzacz cyklonowy z filtrem HEPA.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1560 W ECO

Podciśnienie 40 kPa

Użyteczna siła ssania 680 W

Wydatek powietrza 68 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 12 

Max. długość przewodu magistralnego 60 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Filtr Hepa tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 20 l

Waga 11 kg

Wymiary wys. / średnica 98 cm / 28 cm

Gwarancja 5 lat
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Odkurzacze centralne

Gniazdo gospodarcze

Metalowy zbiornik
odporny na uderzenia

Filtr samoczyszczący

Elektroniczne sterowanie

Profi 44 W odkurzaczu centralnym Profi 44 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenia silnika) z 3-stopniową 
turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale również 
bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten świetnie 
sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 250 m. 

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1200 W ECO

Podciśnienie 35 kPa

Użyteczna siła ssania 640 W

Wydatek powietrza 64 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 10

Max. długość przewodu magistralnego 50 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Filtr samoczyszczący tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 25 l

Waga 11 kg

Wymiary wys. / średnica 111 cm / 32 cm

Gwarancja 11 lat
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Odkurzacze centralne

Gniazdo gospodarcze

Metalowy zbiornik
odporny na uderzenia

Multifiltr

Elektroniczne sterowanie

Profi 44.MF W odkurzaczu centralnym Profi 44.MF zastosowano najnowocześniejszy sil-
nik AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenia silnika) z 3-stop-
niową turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale 
również bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten 
świetnie sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 250 m. 
Dodatkowo wyposażony w multifiltr. Zasadę działania multifiltra opisano na 
stronie 2 katalogu.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1200 W ECO

Podciśnienie 35 kPa

Użyteczna siła ssania 640 W

Wydatek powietrza 64 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Multifiltr tak

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 10

Max. długość przewodu magistralnego 50 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

tak

Pojemność zbiornika 25 l

Waga 11 kg

Wymiary wys. / średnica 111 cm / 32 cm

Gwarancja 11 lat
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Odkurzacze centralne

Profi 44.1 W odkurzaczu centralnym Profi 44.1 zastosowano najnowocześniejszy silnik 
AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenia silnika) z 3-stopniową 
turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale również 
bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten świetnie 
sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 350 m. 

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1560 W ECO

Podciśnienie 40 kPa

Użyteczna siła ssania 680 W

Wydatek powietrza 68 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 12

Max. długość przewodu magistralnego 60 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Filtr samoczyszczący tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 25 l

Waga 11 kg

Wymiary wys. / średnica 111 cm / 32 cm

Gwarancja 11 lat

Gniazdo gospodarcze

Metalowy zbiornik
odporny na uderzenia

Filtr samoczyszczący

Elektroniczne sterowanie
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Odkurzacze centralne

Profi 44.1.MF W odkurzaczu centralnym Profi 44.1.MF zastosowano najnowocześniejszy 
silnik AMETEK By-Pass ECO (osobne chłodzenie uzwojenia silnika) z 3-stop-
niową turbiną, przez co uzyskano nie tylko dłuższą żywotność agregatu, ale 
również bardzo wysokie parametry użytkowe (podciśnienie). Odkurzacz ten 
świetnie sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 350 m. 
Dodatkowo wyposażony w multifiltr. Zasadę działania multifiltra opisano na 
stronie 2 katalogu.

Agregat turbina AMETEK By-Pass

Moc nom. / max. 1560 W ECO

Podciśnienie 40 kPa

Użyteczna siła ssania 680 W

Wydatek powietrza 68 l/s

Poziom hałasu 61 dB

Multifiltr tak

Zalecana max. liczba gniazd ssawnych 12

Max. długość przewodu magistralnego 60 m

Metalowy zbiornik odporny na uderzenia tak

Mocowanie do ściany prawo / lewostronne tak

Gniazdo gospodarcze tak

Zestaw akcesoriów umożliwiający 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeń 
z różnych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych

opcja

Pojemność zbiornika 25 l

Waga 11 kg

Wymiary wys. / średnica 111 cm / 32 cm

Gwarancja 11 lat

Gniazdo gospodarcze

Metalowy zbiornik
odporny na uderzenia

Multifiltr

Elektroniczne sterowanie



Profi 50.1.C

Pozostałe odkurzacze produkowane przez ProfiEurope nie ujęte w tym katalogu:

Odkurzacze przemysłowe

Odkurzacze na sucho i sucho-mokro

Odkurzacze na stacje benzynowe  Odkurzacze protetyczne

Profi 45.15 Profi 45.15.MF Profi 45.60 Profi 45.60. MF Profi 45.80 Profi 45.80. MFProfi 45.40 Profi 45.40.MFProfi 45.29 Profi 45.29.MF Profi 45.30 Profi 45.30.MF

Profi 60.1 Profi 60.2 Profi 21 Profi 21.MF Profi 21.2.MF Profi 21.5.MF

Profi 50 Profi 50.1

Profi 20 Profi 20.1 Profi 20.2Profi 20.1.MF Profi 20.2.MF

Profi 10 Profi 10.5 Profi 10.6Profi 5.1.MF Profi 50.C

Profi 1 Profi 1.1 Profi 2 Profi 3 Profi 4Profi 1 LUX Profi 5 Profi 5.1



Polski Producent Profesjonalnych Odkurzaczy Profi
ProfiEurope Sp. z o.o., ul. Hanasiewicza 15

35-105 Rzeszów, POLAND, 
tel. (+48 17) 85 04 211, fax (+48 17) 85 04 212

www.profieurope.eu

Polski Producent Profesjonalnych Odkurzaczy Profi
ProfiEurope Sp. z o.o., ul. Hanasiewicza 15

35-105 Rzeszów, POLAND, 
tel. (+48 17) 85 04 211, fax (+48 17) 85 04 212

www.profieurope.eu

Separator popiołu - przystawka Profi Bufor

Zestaw sprzątający bez wyłącznika w rączceZestaw sprzątający z wyłącznikiem w rączce


