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SZEMÉTLAPÁT ADAPTER

Termékleírás:

A szemétlapát adapter konyhaszekrény lábazatába vagy
más bútor lábazatába épített központi porszívó
szerelvény. Bizonyos esetekben vastagabb falakba
(minimum 25 cm-es falba) is be lehet építeni. A nevéből
is kiderül, hogy a hagyományos szemétlapát
helyettesítésére találták ki. Funkciója, hogy a földre
hullott vagy a földön összesöpört apróbb
szennyeződéseket (por, morzsa, liszt, cukor, konyhai
hulladék stb.) lehet vele könnyedén és gyorsan
feltakarítani. Ez a beépített szerelvény a központi
porszívó szerves része, mert a falba vagy aljzatbetonba
épített PVC csőrendszerhez van csatlakoztatva. Teljesen
automata, mert egy 24V-os gyengeáramú vezeték
segítségével a porszívógéppel is össze van kapcsolva.
Anyagát tekintve műanyag, többféle színben és különféle
formákban kapható.

A szemétlapát adapter használata:

1. Egy seprű segítségével az adapter elé kell söpörnünk egy kupacba az elszívandó
szennyeződéseket (egyszerűen csak fel kell söpörni a padlót)

2.  Lábunkkal átbillentjük az adapter kapcsolóját, ami automatikusan bekapcsolja a
porszívógépet és megkezdődik a porelszívás.

3. A kupacba gyűjtött szemetet belesöpörgetjük az adapter nyílásába és azt a porszívó
elszívja.

4. Ha sikerült minden szemetet eltüntetni a földről, akkor a lábunkkal visszabillentjük az
adapter kapcsolóját, ami kikapcsolja a porszívógépet.
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VacPan® SZEMÉTLAPÁT ADAPTER VÁLASZTHATÓ SZÍNEK:

Szemétlapát adapter flexibilis bekötő cső:

A flexibilis csövek segítségével gyorsan és könnyedén beszerelhető a konyhabútor
lábazatába bármely szemétlapát adapter. Használatával oldható csőrögzítést alkalmazunk,
valamint a végleges helyre való beépítésnél is mozgatható marad a szerelvény.

Flexibilis cső: (H151D)
Méterben kapható flexibilis cső, átmérő: 50Ø

Flexibilis bekötő szett: (H152D)
1 m flexibilis cső, mindkét felében merev PVC cső,
2 db bilincs, 1 db kisívű könyök és 1db BB-s toldó

Fehér Vajszínű Világosbarna Sötétbarna

Fekete Ezüst Arany Pezsgőszínű
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Rozsdamentes acél előlap VacPan® szemétlapát adapterhez: (VPESD)

Amennyiben a konyhai elemek rozsdamentes részeket is tartalmaznak abban az esetben,
ajánljuk a rozsdamentes acél előlapot. Ezüst vagy sötétebb színű adapterekhez érdemes
használni. Az előlap alján gyárilag felhelyezett ragasztócsíkkal könnyedén ráilleszthető az
adapterre.


