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TurboBrush 
szőnyegtisztító

Extreme
univerzális szívófej

SilentParketto 
keménypadlóhoz

Tisztaság a szőnyegek mélyén is, legyen szó 
bármilyen típusról a szőnyegpadlótól a hosszú szálú 
darabokig. 

• Rendkívül erős forgókeféje a szőnyeg legmélyéről is    
eltávolítja a szöszöket és a háziállatok szőrét.

• Felül nyitható fedelének köszönhetően könnyű 
eltávolítani a kefére rakódott szennyeződést.

Takarítsa fel minden burkolatát egy lendülettel! 
Egyetlen szívófej bármilyen padló és szőnyeg hatékony 
feltakarításához.

• Puha kerekei védik parkettáját, és könnyen siklik a 
szőnyegen is.

• Bármilyen felületen optimálisan felszedi a port.

• Alján fém merevítő lapokkal a hosszú élettartamért.

Extra puha és halk szívófej bármilyen keménypadlóhoz.

• 100%-ban természetes szőrből készült keféjével és puha 
kerekeivel kíméletesen siklik bármilyen keménypadlón, 
legyen az járólap, parketta, laminált padló, linóleum, 
vagy akár márvány.

• Extra széles, 33 cm-es kialakításával minden hézagból 
eltávolítja a legkisebb porszemet is.

• Optimalizált forma a halk működésért.

Electrolux Perfect Care prémium szívófejekElectrolux Perfect Care prémium szívófejek

Mitől igazán otthon egy otthon?

Elsőként talán polcon sorakozó 
emlékei, vagy falon függő 
képei jutnak eszébe. Vagy a 
nappaliban, konyhában, esetleg 
a garázsban álló értékei. De 
ha por lepi őket, varázsuk is 
megfakul.

Ápolja őket olyan gondosan, 
kíméletesen, ahogy megérdemlik! 
Válasszon extra tartozékaink 
közül, melyek segítségével a 
szűk helyeket is kitakaríthatja, 
vagy újra életre keltheti a finom 
anyagokat.

Tegye egy kis törődéssel még 
kényelmesebbé környezetét, és 
érezze méginkább sajátjának     
az otthonát.

Öntől lesz igazi otthon, 
gondoskodjon róla!
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FlexPro
fordulékony szívófej

MiniTurbo szívófej

3in1 
multifunkciós 
szívófej

Férjen hozzá egy fordulattal a rejtett zugokhoz!  
Könnyed takarítás a nehezen elérhető helyeken is.

• 180°-ban forgatható szívófeje könnyen mozog 
keménypadlón, sarkokban és a bútorok alatt is.

• Lapos, így formájával könnyen befér a bútorok mögé, 
alá, fölé vagy közé.

• Puha keféi és kerekei óvják a padló és a bútorok 
kemény felületét.

Tökéletes választás szösz, hajszál, állatszőr és 
por felszedésére bútorokról, lépcsőkről vagy 
autóülésekről.

• Az erős forgókefe a kárpitok védelme mellett 
hatékonyan szedi össze a port és az állatszőrt.

• Könnyedén tisztíthatja vele a nehezen hozzáférhető 
felületeket, például a lépcsőt vagy az autóüléseket.

Praktikus és innovatív 3in1 átalakítható fej a felületek 
széles palettájának takarításához a kanapétól a 
könyvespolcon át a szegőlécekig egyetlen eszközzel.

• Keféjével a kényesebb felületeket is portalaníthatja.

• Rések eléréséhez szűk végével lefelé csatlakoztassa.

• Hajtsa szét a résszívó fej két lapját, és máris 
használatra kész a kárpittisztító fej.

Az Electrolux Perfect Care* termékcsaládban olyan 
egyedi és innovatív termékeket talál, melyekkel 
könnyedén és gyorsan takaríthatja ki otthonát. 
A tisztaság frissítő érzését nap mint nap élvezheti.

*Az Electrolux Perfect Care termékek kompatibilisek          
az Electrolux UltraOne, UltraSilencer, UltraSilencer Zen 
prémium termékcsalád porszívóival.

Electrolux Perfect Care prémium szívófejekElectrolux Perfect Care prémium szívófejek
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Antiallergén 
készlet

Antiallergén készlet aprólékos 
takarítást igénylő felületekhez.

• A puha kefés fejjel tökéletesen 
portalaníthat olyan kényes 
felületeket* mint a lámpaernyők, 
dísztárgyak, függönyök, 
árnyékolók vagy kárpitok.

• A speciálisan kialakított 
kárpittisztító nagy plüsslapjai 
könnyedén szedik össze az 
állatszőrt, hajszálakat és 
szöszöket a kanapékról és 
fotelekről.

Autós 
készlet

Állatbarát 
készlet

Egy készlet mindenek felett. 
Teljes körű megoldás otthona és 
autója bármely felületére.

• Puha kefés szívófej: eltávolítja 
az apró szemcséket és a port   
a kényes felületekről*.

• Rugalmas résszívófej: hajlékony 
toldócső levehető kefével, hogy 
könnyebben hozzáférjen a 
sarkokhoz és a szűk helyekhez.

• MiniTurbo szívófej: hatékony 
segítség a nehezen tisztítható 
felületek, például lépcsők és 
autóülések takarításában.

A tiszta és nyüzsgő otthonokért! 
Kisállatszőr eltávolításához 
optimálisan összeállított készlet.

• MiniTurbo szívófej: hatékony 
segítség a nehezen tisztítható 
felületek, például lépcsők és 
autóülések takarításában.

• A speciálisan kialakított 
kárpittisztító nagy plüsslapjai 
könnyedén szedik össze az 
állatszőrt, hajszálakat és 
szöszöket a kanapékról és 
fotelekről.

* A kényes felületek tisztítása előtt nézze meg a tisztítására vonatkozó gyártói útmutatót.

Mindannyiunk 
otthona 
megérdemli 
a törődést!

A speciális Prémium Autós, Antiallergén, vagy Állatbarát készletek 
kiegészítő szívófejeivel pillanatok alatt ragyogóan tisztává 
varázsolhat bármilyen felületet környezetében.

Élvezze kedvencével együtt otthona 
kényelmét! Anélkül, hogy különleges 
szőnyege vagy kanapéja miatt aggódna.

Electrolux Perfect Care prémium szívófejekElectrolux Perfect Care prémium szívófejek
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DustMagnet
szívófej

TurboBrush 
szőnyegtisztító

SpeedyClean
szívófej

Top Floor szívófej 
kerekekkel

SilentParketto 
keménypadlóra

Basic 
Floor szívófej 
kerekekkel

„Pormágnes” állítható szívófej keménypadlóhoz és szőnyeghez

Keféi állása átállítható, ezért hatékonyan tisztít minden 
felületen. Kiengedett kefékkel a padlórések mélyéről is felszedi 
a szennyeződést, és szőnyegeit is átfésülheti, felfrissítheti.               
A szívófej kombináltan, az elején és az oldalán is szív, így 
mágnesként vonzza a port, és nagyon látványosan takarít.

A még tisztább szőnyegekért!

A TurboBrush szívófej forgókeféjét kifejezetten a szőnyeg mélyén 
összegyűlt por és hajszálak eltávolítására fejlesztették ki. A speciáls 
kialakítású kefét erős levegőáramlás hajtja, így szálai a szőnyeg 
legmélyére hatolnak. Ezzel hatékonyan, mégis kíméletesen         
kefélik át szőnyegét.

Innovatív szívófej keménypadlóhoz és szőnyegekhez

A legrugalmasabb és leglaposabb elérhető szívófej, melyet 
különleges, szabadalmaztatott újításokkal fejlesztettünk ki. Kemény 
és puha felületeken is tökéletesen takarít, és még csak át sem kell 
kapcsolnia, amikor a szőnyeg széléhez ér. A SpeedyClean szívófejet 
rendkívül könnyű irányítani, és mivel csak 44 mm magas, mint egy 
golflabda, még az alacsony bútorok alá is beférkőzik.

Kombinált szívófej fém merevítéssel

Kombinált szívófej keménypadló és szőnyeg tisztításához. 
Pedálja megnyomásával könnyedén átkapcsolhatja a kefét 
a felületnek megfelelő állásba. A kerekeken gördülő fej 
és a kiengedett kefe megvédik a sérülékeny felületeket a 
karcolásoktól. Ugyanakkor a fapadló repedéseiből is hatékonyan 
feltakarít. Kerekei miatt kényelmesen használható, alján lévő 
merevítő fémlapjai pedig tartóssá teszik.

Tökéletes kefe keménypadló tisztításához

Rendkívül puha és csöndes. Keféi 100%-ban természetes szőrből 
készültek a keménypadlók kíméletes tisztításáért. Minden felületen 
hatékonyan működik anélkül, hogy a felületek közti váltáskor át 
kellene kapcsolnia a szívófejet. Extra széles kialakításával maximális 
eredményességgel takarít.

Kombinált szívófej műanyag házzal

Keménypadló és szőnyegek tisztításához 
tervezett szívófej. Pedálja megnyomásával 
könnyedén átkapcsolhatja a kefét a 
felületnek megfelelő állásba. Két plüss 
lapjával és teljes felületén ható szívóerejével 
maximális eredményt ér el.

Speciális 
porszívó fejek

Hozzon ki még többet porszívójából!

Igényeitől függően a szívófejek széles 
skálájából válogathat az egyszerű, 
keménypadló takarítására tervezettől 
egészen a kapható leglaposabbig.          
A legtöbb Electrolux szívófej 
kompatibilis a 32 mm vagy 35 mm 
átmérős csővű Electrolux porszívókkal. 

Ráadásul egy műanyag klipsszel is 
elláttuk őket, amivel készülékéhez 
rögzítheti vízszintes vagy függőleges 
parkolóállásban. Így a szívócső 
nem dől el, ha meg kell állnia 
porszívózás közben, illetve a porszívó 
helytakarékosan tárolható.

Electrolux Porszívó fejek Electrolux Porszívó fejek
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Textile Turbo
szívófej

Mini Combi 
szívófej

3in1 
multifunkciós 
szívófej

Vízszintes és függőleges felületek tisztításához
Ez a szívófej kifejezetten alkalmas a nehezen eltávolítható 
állatszőr és szöszök feltakarítására a bútorokról. Sőt még 
a vastagabb szőnyegek mélyét is tökéletesen kitisztítja. 
Vízszintes és függőleges felületeken is használhatja.

Ideális többek közt szőnyegek, kárpitok, lépcsők, párnák 
vagy autók belső terének takarításához.

2in1 kefe, kis felületek gyors tisztításához

A Mini Combi szívófej kefés oldalát portörléshez, másik végét 
kárpitok takarításához használhatja.

Sokoldalú segítség egyetlen eszközben

Ez a hihetetlen, átalakítható eszköz 3 különböző funkciót rejt 
magában. Tökéletes választás akár kárpitok, akár polcok, vagy 
szűk rések takarításához is. Nyissa szét, csukja össze, vagy 
fordítsa meg a céltól függően - és varázsolja vele tisztává 
kanapéja párnáit és minden zugát!

Kicsi, 
különleges 
szívófejek
A kicsi, különleges szívófejek tökéletes 
kiegészítők számos kisebb felület, például 
könyvespolcok, kanapék, nehezen elérhető 
helyek feltakarítására,valamint állatszőr 
felszedésére. Minden eredeti Electrolux 
szívófej hátulján van egy műanyag klipsz, 
amivel porszívójához rögzítheti, ha meg kell 
állnia takarítás közben.

Electrolux Porszívó fejek Electrolux Porszívó fejek

BedPro™
szívófej ágyakhoz

Szép álmokat! Takarítsa ki ágyát, kanapéját ezzel a szívófejjel!   
A forgókefe alaposan, mégis kíméletesen tisztítja meg a 
matracot a benne lerakódott portól. Így következő éjjel már 
nyugodtan alhat.

Adapter 
36 mm-s csőhöz

Adapter
32 mm-s csőhöz

Segítségével a 36 mm átmérőjű ovális 
csőhöz csatlakoztathatja a 32 mm 
átmérőjű alkatrészeket.

Segítségével a 32 mm átmérőjű csőhöz 
csatlakoztathatja a 36 mm ovális 
átmérőjű alkatrészeket.
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Állatbarát készlet

Autós készlet

Ezzel a készlettel hatékonyan szedheti fel az állatszőrt bármilyen 
burkolatról: szőnyegről, függönyről, kárpitról, parkettáról, linóleumról 
és járólapról is. A szett két kényelmesen használható, praktikus 
szívófejből áll:

• 1 széles résszívófej: könnyedén eltávolítja az állatszőrt a 
függönyökről, lépcsőkről és a nehezen elérhető helyekről.

• 1 kárpittisztító kefe plüss lapokkal: rendkívül jól gyűjti össze      
az állatszőrt  a kárpitokról és sík felületekről.

Nincs szükség ipari porszívóra autója alapos kitakarításához!     
A készlet 4 hasznos eszközével tökéletesen tisztává 
varázsolhatja.

• 1 mikroszálas kendő — szélvédők, tükrök és műanyag felületek 
törléséhez.

• 1 mini textil turbófej — az ülésekre tapadt szöszök felszedéséhez 
akár vízszintesen, akár függőlegesen.

• 1 lapos és 1 hosszú résszívó — a nehezen hozzáférhető és szűk 
helyek sikeres takarításához, például az ülések alatt és között.

Tartozékok 
egyedi 
igényekre
Nem könnyű port törölni a szekrények 
tetején, a billentyűzet réseiben vagy a 
növények közt. Az Electrolux kifejlesztett 
egy innovatív kiegészítő családot, mely 
minden igényre megoldást kínál -akár 
autóját takarítaná ki, akár kisállata 
elhullott szőrét száműzné otthonából, sőt 
még akkor ís, ha allergiával küzd. Ezek 
a tartozékok bármely 32 mm átmérőjű 
csőhöz csatlakoztathatók (több modell 
35 mm-es csőhöz is), kivéve az infravörös 
rendszerű porszívókat.

BIGDIRT 
durvaszemcse 
tartály

A BIGDIRT leválasztó tartály egy praktikus, masszív kiegészítő, 
mely hosszú évekig szolgálatára lesz. Ideális durvább, 
szemcsés törmelékek feltakarítására például lakásfelújítás után.                  
A BIGDIRT tartály az Ön porszívója erejét használja, nincs 
szükség újabb készülékre működéséhez. A tartályt porszívója elé 
csatlakoztatva a bekapcsoláskor keletkező erős vákuum először 
a fémtartályba juttatja el, amit felszívott. A nehezebb törmelék 
leülepedik a tartályban. Ezután a levegő keresztüláramlik egy 
szűrőn, amely még felfogja a finomabb szemcséket. Porszívója 
zsákjába már csak a maradék por kerül.

A BIGDIRT tartály csatlakoztatásával 
feltakaríthatja a kihűlt hamut kandallójából 
vagy grillsütőjéből, felszívhatja a kiömlött 
folyadékot, vagy más nedves anyagokat,  
földet, üvegszilánkot, apró kőtörmeléket  
és cementport is.

Tollseprű

Kényelmes megoldás egy gyors portörléshez porszívózás közben

A tollseprű elektrosztatikus töltöttsége révén vonzza a port. Amikor 
helyére csúsztatja csőre csatlakoztatható tartójába, a porszívó 
meg is tisztítja szálait. A szelep kinyitásakor ugyanis levegő áramlik 
a tartályba, ez megforgatja a tollseprűt, így elektrosztatikusan feltölti, 
és egyúttal kifújja belőle a port. Ezzel máris készen áll az újabb 
használatra. Az Easy Clean® tollseprű szálai rendkívül hosszúak és 
puhák. Így különösen jól használható nehezen elérhető helyek és 
törékeny tárgyak portalanítására, mint a növények, porcelánok, 
alkatrészek, számítógépek stb. A portörlő tartója csatlakoztatható 
minden 32 mm, 35 mm, és a 36 mm átmérőjű ovális csőre (a táv-
irányítású készülékeket kivéve).

Electrolux Kiegészítő készletek Electrolux Kiegészítő készletek
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Electrolux Porzsákok Electrolux Porzsákok

S-bag® 
Classic Long 
Performance

S-bag® 
Ultra Long 
Performance

Akár 50%-kal tovább tart

Az S-bag® Classic Long Performance egy szintetikus 
porzsák, mely speciális hajtogatásának köszönhetően akár 
50%-kal tovább használható, mint egy hagyományos papír 
porzsák. Amikor egy klasszikus porzsák már több, mint félig 
tele, a porszívó szívóereje elkezd csökkenni. Nem úgy, mint 
szintetikus porzsákjaink generációjánál, melyeket kimondottan 
úgy fejlesztettek ki, hogy egészen addig a pillanatig erős 
szívóhatást biztosítsanak, amíg a porzsák teljesen megtelik és 
cserélni kell.  Az S-bag® Classic Long Performance porzsák TÜV 
tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Különlegesen nagy befogadóképesség

Az S-bag® Ultra Long Performance egy új, nagy kapacitású 
porzsák, mely innovatív kialakításával egészen végig, a cseréjéig 
biztosítja, hogy porszívója maximális szívóerővel működhessen. 
Optimális esetben 5 liternyi por befogadására képes, így 
hihetetlenül hosszan, akár 80%-kal tovább használhatja, mint a 
hagyományos papír porzsákokat. Kiváló szövésű, többrétegű 
anyagán keresztül még a legfinomabb porszemcsék sem jutnak 
át. Így a beszívott por nem kerül vissza otthona tiszta levegőjébe. 
Válassza az S-bag® Ultra Long Performance porzsákot, hogy 
porszívója maximális teljesítményt nyújthasson.

S-bag®,   
az univerzális 
porzsák
Nem emlékszik porszívója termék-
kódjára? Unja már, hogy mindig elfelejti, 
milyen porzsák kell bele? Különleges 
S-bag® rendszerünknek hála, az S-bag® 
porzsákok minden forgalomban lévő 
Electrolux porszívóba illenek. Csak azt 
kell megjegyeznie, hogy legközelebb 
S-bag®-et vegyen.

E210B
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S-bag® 
Classic

Performance 
kezdő készlet

Az eredeti univerzális porzsák

Az S-bag® Classic egy magas minőségű papírporzsák, mely 
kiszűri a por és más részecskék több mint 95%-át, ezáltal 
sokkal hatékonyabb a hagyományos porzsákoknál. Speciális 
hajtogatásának és egyedi, szabadalmaztatott karton 
csatlakozójának köszönhetően könnyű helyére illeszteni 
a porszívóban. Csúsztatható lezáró lapja biztosítja tiszta 
és higiénikus eltávolítását, és megelőzi a por kiszóródását. 
(UltraOne modellekhez nem javasoljuk.)

Hozza ki a lehető legtöbbet porszívójából! Ebben a készletben 
mindent megtalál porszívója karbantartásához és frissé, illatossát 
tételéhez. A csomag 4 S-bagTM Classic Long Performance 
porzsákot, egy Hygiene szűrőt, egy univerzális, méretre szabható 
motorszűrőt, valamint 4 Esti rózsa S-freshTM légfrissítőt tartalmaz. 
A szett kompatibilis az Electrolux PowerForce, SilentPerformer, 
UltraSilencer, UltraOne porszívókkal.

Hogyan fokozza az S-bag® porzsák 
porszívója hatékonyságát?

Az S-bag® porzsákok kiváló, eredeti 
gyártói minőségükkel és valódi 
termékinnovációikkal maximalizálják a 
porszívók hatékonyságát és élettartamát. 

Miért az S-bag® a legjobb választás?

Szintetikus porzsákjainknál innovatív 
hajtogatási technikát vezettünk be 
annak érdekében, hogy az S-bag® még 
ellenállóbb legyen, és még jobban 
illeszkedjen porszívóinkba.

Egy hagyományos szintetikus zsákhoz 
képest:

• könnyebben behelyezhető                         
és rugalmasabban illeszkedik,

• hatékonyabb porfelszedést tesz lehetővé,

• szerkezete sokkal tartósabb.

Miért fontos, hogy mindig eredeti   
S-bag®-et használjon?

Az eredeti S-bag® biztosítja, hogy porszívója 
mindig a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. 
Ezáltal megelőzheti az idő előtti motorhibákat 
vagy más garanciális problémákat is. 
Valószínűleg S-bag® porzsákból adnak el        
a legtöbbet a világon.

További információ: www.s-bag.com

Intelligens 
porzsák,
ami megkönnyíti 
a takarítást

S-bag® 
Antiallergén

S-bag® 
Szagsemlegesítő

Allergiával küzdőknek

Az S-bag® Hygiene Anti-allergy az Electrolux legjobb 
szűrőképességű porzsákja, ezért ideális választás az allergiával 
küzdők háztartásában. Kiváló minőségű szintetikus anyagból 
készült, mely magas szintű higiénikus szűrést biztosít. Az olyan 
apró porszemcséket, polleneket, poratkákat, valamint az atkák 
és a macskák által terjesztett egyéb allergéneket is kiszűri, 
és belsejében tartja, amik akár csak 1 mikron méretűek (ez az 
emberi haj átmérőjének 1/15 része). Bár sűrűbb szövésű anyagot 
fejlesztettünk ki porzsákunkhoz, a szálak finom eloszlásának 
köszönhetően a por továbbra sem tömíti el pórusait. Az 
S-bag® Antiallergén porzsák ECARF minősítést kapott és                    
TÜV tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Háziállat tulajdonosoknak

Az S-bag® Anti-odour egy egyedülálló porzsák, mely 
hatékonyan semlegesíti a porszívóban keletkező kellemetlen 
szagokat. Ha háziállatot tart, értékelni fogja ezt a páratlan 
szagcsapdát. A porzsák szintetikus anyaga nem szívja magába 
a nedvességet, mint a papír. Ráadásul a porzsák teljes felületét 
egy szagsemlegesítő formulát tartalmazó viaszréteggel vontuk 
be, mely megköti, és a zsákban tartja a kellemetlen szagokat.

Electrolux Porzsákok Electrolux Porzsákok

E206B E200B

E203B SRK1



Electrolux Porzsákok Electrolux Illatosítók

S-freshTM 
Trópusi 
szellő 
illatosító

S-freshTM

Barna 
cukor és 
füge 
illatosító

S-freshTM

Citrus 
bomba 
illatosító

S-freshTM 
Friss 
bambusz 
illatosító

S-freshTM

Esti rózsa 
illatosító

S-freshTM — Légfrissítő.

S-freshTM — Légfrissítő.

S-freshTM — Légfrissítő.

S-freshTM — Légfrissítő.

S-freshTM — Légfrissítő.

Az igazán 
tiszta otthon 
friss illata!
Az S-freshTM illatgyöngyöket úgy 
feljlesztettük ki, hogy bármilyen porszívóban 
használhatóak legyenek, mérettől és 
márkától függetlenül. Egyszerűen nyissa ki 
a tasakot, szórja a padlóra a gyöngyöket, 
és porszívózza fel. Miután bekerülnek a 
porzsákba, vagy tartályba, minden takarítás 
alkalmával kellemes, tiszta illatot árasztanak 
otthonában. 

Kezdő készlet 
UltraOne porszívókhoz

Kezdő készlet 
UltraSilencer porszívókhoz

Ezt a kezdő készletet úgy állítottuk össze, hogy minden kiegészítőt 
megtaláljon benne UltraOne porszívója karbantartásához és 
otthona levegőjének felfrissítéséhez.

Tartalma: 4 S-bag® Ultra Long Performance porzsák (E201/E201B),  
1 Allergy Plus mosható szűrő (EFS1W), 4 tasak Citrus bomba 
S-freshTM légfrissítő (ESMA).

A készletben minden kiegészítőt megtalál UltraSilencer porszívója 
karbantartásához és otthona levegőjének felfrissítéséhez       

Tartalma: 4 S-bag® Classic Long Performance porzsák           
(E201/E201B), 1 Allergy Plus mosható szűrő (EFS1W), 1 univerzális 
motorszűrő (EF54), 4 tasak Citrus bomba S-freshTM légfrissítő 
(ESMA).

USK1 ESRO

ESFI ESBA

ESCO ESMA

USK9



Mosható szűrő

Nem mosható 
szűrő

S-filter®Allergy 
Plus szűrő

1 db mosható Hygiene szűrő (E12).

1 db nem mosható Hyigene 
szűrő (E12).

1 db antiallergén, univerzális, 
mosható S-filter®.

Az Electrolux S-filter® egy 
Allergy Plus szűrő, mely még 
a legapróbb részecskéket 
is felfogja. Anyaga nagyon 
vékony, sűrűn szőtt 
üvegszálakból áll, ami 
különösen jól szűri ki a kisebb 
részecskéket. Langyos folyó 
víz alatt mossa ki az S-filtert®. 
Ne használjon tisztítószert, 
és ne érjen a szűrőfelülethez. 
Öblítés után legalább 12 órán 
át hagyja szobahőmérsékleten 
száradni.

Electrolux Szűrők Electrolux Szűrők

Tegye otthonát 
egészségesebbé, 
cserélje szűrőit 
rendszeresen!
Tudta, hogy otthonában is szennyezett lehet a levegő? Ez pedig 
növeli az asztmás rohamok, a hörghurut, a szívroham és más 
krónikus légúti és keringési rendellenességek kialakulásának 
kockázatát. Ezért fontos, hogy a lehető legkevesebb por kerüljön      
a levegőbe.

Egy egészségesebb otthonért

A szűrő hatékonyan felfogja, 
majd megköti a porszívó 
által felszívott részecskéket. 
Minél kevesebb otthonában 
a por, annál könnyebben 
lélegezhetnek, és jobban is 
érezhetik magukat. Ez különösen 
azok számára fontos, akiknél 
már valaki allergiás a családban, 
de a megelőzésben is segít. 
A tiszta levegő biztosítása 
fontos lépés az egészségesebb 
életminőségért. A Hygiene szűrő 
magába tudja zárni a kártékony 
részecskéket, pl. polleneket, 
penészgomba spóráit, poratka 
ürülékét és más  allergéneket. 
A porszívóból már megtisztított 
levegő áramlik vissza otthonába, 
így csökkentve az allergiás 
reakciók kialakulásának 
kockázatát. Az Allergy Plus a 
leghatékonyabb Electrolux szűrő, 
mely a legapróbb porszemeket 
is megszűri.

Mennyire hatékony egy szűrő?

Képzelje el, hogy a porszívó    
10 000 apró részecskét szív 
fel (kb. ennyi van a cigaretta-
füstben).

• A Hygiene szűrő ezek közül 
csak ötvenet enged vissza     
a légtérbe.

• Az Allergy Plus szűrő pedig 
mindössze ötöt.

Miért jó az Allergy Plus szűrő?

Az Electrolux Allergy Plus 
szűrő vékony üvegszálai sűrűn 
helyezkednek el, ezzel még 
a legkisebb részecskéket is 
hatékonyan szűri ki.

EFS1W EFH12W

EFH12



Aeroperformer 
Cyclonic 
szűrőkészlet

Equipt szűrőkészlet

Cyclon Clean 
szűrőkészlet

Cyclon Classic 
szűrőkészlet

Tartalma: 1 db mikro szűrő,        
1 db motorszűrő és szivacs.

Szűrőkészlet Electrolux Equipt porszívókhoz.

• Kiváló minőségű szűrőinket úgy terveztük meg, hogy tökéletesen 
illeszkedjenek, és biztosítsák porszívója lehető leghatékonyabb 
működését. Az eredeti szűrők készítéséhez használt magas minőségű 
anyagok segítik porszívóját a levegő maximális megtisztításában és a por 
bent tartásában.

• A szűrők megvédik a porszívója motorját a tartályba felszívott portól, és 
gondoskodnak róla, hogy a legfinomabb porszemcsék se juthassanak ki.

• Porszívója legjobb teljesítményének eléréshez javasoljuk, hogy tisztítsa 
ki a szűrőt minden alkalommal, amikor kiüríti a port. Hagyja teljesen 
megszáradni, mielőtt visszateszi. 

• Optimális hatás érdekében legalább évente kétszer cserélje ki szűrőit. 
Szükség esetén, amikor láthatóan elkoszolódtak, szintén tegyen be újat. 

• Jelentősen csökkenhet porszívója hatékonysága, ha nem eredeti szűrőt 
használ.

Tartalma: 1 db mikro szűrő,        
1 db motorszűrő és szivacs.

Tartalma: 1 db mikro szűrő,        
1 db motorszűrő és szivacs.

Electrolux Szűrők Electrolux Szűrők

Aptica szűrő szett

Aptica modellhez

1 db HEPA szénszűrő és 
1 db habszivacs szűrő

Mikro szűrő

Clario, Ergospace, JetMaxx, 
SuperCyclon porszívókhoz

1 db mikro szűrő

Finompor szűrő

SilentPerformer Cyclonic       
és UltraFlex modellekhez

1 db finompor szűrő

EF147

EF17 EF136 EF129

ZF123BEF112BEF124B



Ergorapido 
és Rapido állatszőr 
tisztító fej

UltraPower szűrő

Ergorapido 
és Rapido 
autós készlet

Ergorapido 
és Rapido szűrő

Ezt a szívófejet kifejezetten haj, állatőr és szöszök lehető legjobb 
felszedésére fejlesztettük ki. Kis mérete és speciális  formája 
miatt kifejezetten alkalmas finom szövetek takarítására. A szívófej 
az új generációs Rapido morzsaporszívóhoz csővel és anélkül 
is használható. Ha új szériás Ergorapido 2in1-je van, akkor a 
csomagban lévő átalakítóval tudja összecsatlakoztatni.

Tartalma: 1 db szívófej, 1 db Ergorapido átalakító.

Kiváló minőségű szűrő az UltraPower 
porszívókhoz, mely gondoskodik a 
maximális teljesítményről.

Úgy állítottuk össze ezt a készletet az új Rapido morzsa-
porszívókhoz és Ergorapido 2in1 kéziporszívókhoz való 
kiegészítőkből, hogy mindent megtaláljon benne autója alapos 
kitakarításához. 

Kiváló megoldás szűk, nehezen elérhető helyekhez és sérülékeny 
felületekhez.

Kiváló minőségű szűrő az Ergorapido 
2in1 kéziporszívókhoz és a Rapido 
morzsa-porszívókhoz a maximális 
teljesítményért.

2 db belső szűrő / doboz

Hozza ki 
a legtöbbet 
kézi porszívójából!
Ezek a speciálisan kifejlesztett kellékek és 
tartozékok minden igényére megoldást kínálnak, 
ami csak otthona és autója gondos takarításával 
kapcsolatban felmerülhet Önben. Akár cicát, 
akár kutyát tart, biztosan megtapasztalta már, 
hogy szőrük milyen hamar újra el tudja lepni 
otthonát. Sőt, a hagyományos porszívók fejét 
el is tömítheti.

Kimondottan szöszök és hajszálak tökéletes 
felszedésére tervezett "Állatbarát" szívófejünkkel 
könnyedén tisztán és állatszőr-mentesen 
tarthatja otthonát. Autós készletünkben minden 
kiegészítőt megtalál, amire autója kitakarításához 
szüksége lehet. Minden tartozék -csővel vagy 
anélkül-  illeszkedik az új generációs Rapido 
morzsaporszívókhoz. Újabb szériás Ergorapido  
kéziporszívójával is használhatja a kiegészítő 
fejeket a hozzá tervezett átalakító segítségével.

• 1 db cső: szűk és nehezen elérhető helyekhez, mindkét végén 
forgógyűrűvel, hogy könnyű legyen használni.

• 1 db résszívófej: nehezen elérhető helyekhez.

• 1 db állatszőr szívófej: kimondottan haj, állatszőr és szöszök  
felszedésére fejlesztettük. Ideális puha szövetfelületekhez.

• 1 db felpattintható sörtés kefe: a lágy sörték a sérülékeny 
felületeket is gyengéden tisztítják.

• 1 db Ergorapido adapter: ezzel új generációs Ergorapido-jához 
is csatlakoztathatja a kiegészítőket.

Akkumulátorok*

Tartalék akkumulátorral akár 60 percig is 
használhatja porszívóját, így egyszerre 
kitakaríthatja otthonát.

* ZE036: 21,6 V akkumulátor a ZB5020 Electrolux UltraPower modellhez.
  ZE037: 25,2 V akkumulátor a ZB5022 Electrolux UltraPower modellhez. 

Electrolux Kézi porszívó kiegészítők Electrolux Kézi porszívó kiegészítők

ZE036 / ZE037

EF144

EF142

KIT10B

ZE069



Electrolux Légtisztító tartozékokElectrolux Légtisztító tartozékok

Vegyen nagy levegőt!  
Érzi, milyen friss?
Cserélje rendszeresen légszűrőit, és legyen 
nyugodt, hogy minden lélegzetvétellel 
egészséges, tiszta levegőt szív be.

Antiallergén 
szűrő EAP 150 
légszűrőhöz

Ez a HEPA 13 szűrő az akár 0,3 mikron átmérőjű párányi részecskék, például a füst, 
pollen vagy más allergének 99,99 százalékát kiszűri.

Szénszűrő EAP 
150 légtisztítóhoz

A szénszűrő a nagyobb részecskéket szűri ki, mint amilyen a por, az állatszőr, 
vagy a szöszök. Megköti a kellemetlen szagokat okozó gázokat, amelyek például 
cigarettázáskor, szerves anyagok bomlásakor, vagy főzéskor keletkeznek. Gátolja 
a baktériumok és gombák elszaporodását. CleancelTM bevonata megelőzi a 
mikro-organizmusok által fejlesztett szagok kialakulását.

Szénszűrő EAP 
300 légtisztítóhoz

Antiallergén 
szűrő EAP 300 
légszűrőhöz

EF113

EF117 EF118

EF114



Assistent robotgépe  
speciális tartozékokkal
még többre képes!

Lazítson, és élvezze, ahogy Assistent gépe professzionális 
kiegészítőivel könnyedén végez minden időigényes előkészítéssel.

Pillanatok alatt ledarálja a húst, finomra reszeli a sajtot, egyenletes 
tésztát nyújt, majd tökéletesen egyforma csíkokra vágja. Amíg 
„asszisztense” dolgozik, szabadjára engedheti fantáziáját, hogy 
miyen csavarral tegye egyedivé készülő ételét.

Expressz szeletelő 
és reszelő

Az Expressz szeletelő és reszelő 
különböző betéteivel könnyedén és 
gyorsan készíti elő az alapanyagokat. 

4 vágóbetét: vékony szeletekhez, 
vastagabb szeletekhez, finom és durva 
reszeléshez.

Egyszerű és gyors 
szeletelés és reszelés.

Könnyen és gyorsan 
Assistent robotgépéhez 
csatlakoztathatja.

Erős és tartós 
kivitelezésű.

Electrolux Kitchen Assistant konyhai kiegészítők Electrolux Kitchen Assistant konyhai kiegészítők

Időről időre mindenkinek jól jön egy kis 
segítség a főzésnél. Mit szólna egy konyhai 
segédhez, ami bármikor rendelkezésére áll? 

AccessoryES



Húsdaráló

Hamburgerhús 
formázó

Ideális húsdarálásra például 
fasírt, hamburger vagy bolognai 
készítéséhez.

• darálótest

• nagy lyukú korong

• kis lyukú korong

Készítsen egyforma húspogácsákat gyorsan és könnyedén    
a tökéletes házi hamburgerekhez!

• 11,5 cm átmérőjű, 2 cm vastag forma.

• A benne készített húspogácsák egyformák, így 
egyenletesen sülnek át.

• Formázás előtt bélelje ki műanyag fóliával vagy sütőpapírral, 
így könnyebben át tudja vinni a húst a grillhez vagy a 
hűtőhöz.

• Marha, csirke, pulyka, disznó vagy vega burger a kedvence? 
Bármelyiket elkészítheti vele!

• Könnyű vele dolgozni tapadásmentes alumínium felülete és 
kényelmes foggantyúja révén.

Tagliatelle 
vágó

Tészta-
nyújtó

A kívánt vastagságot beállítva 
egyenletesen vékonyra nyújtja a tésztát.

Spagetti 
vágó

A kinyújtott tésztalapból tökéletes 
spagettit formáz.

A kinyújtott tésztalapból tökéletes 
tagliatellét, szélesmetéltet vág.

Electrolux Kitchen Assistant konyhai kiegészítők Electrolux Kitchen Assistant konyhai kiegészítők

AccessoryMG

AccessoryPR

AccessoryPSC AccessoryPTC

EHP01



Electrolux Sportmixer kiegészítők Electrolux Sportmixer kiegészítők

Sportos és 
egészséges 
életet él?
Készítsen egészséges turmixot 
a család minden tagjának!
Vásároljon be kedvenc gyümölcseiből és 
zöldségeiből a piacon! Vegyen elő egy 
Sportmixer palackot, és pakolja bele őket. Tegye 
fel a Sportmixerre a késes fejet, és egyszerűen 
turmixolja össze. Tekerje le a késes fejet, és 
cserélje ki a sportkupakra. Máris útrakész!

Sportmixer
Mini Palackok 
2 db 300 ml

Sportmixer 
Plusz Palack 
600 ml-es

Kisebb adag turmixot vinne magával? 
Vagy gyermekeinek csomagolna? Válassza            
a 300 ml-es mini palackokat!

Egészséges turmixot az egész családnak! 
A palack tritán kopoliészterből készül, ami 
egy szinte törhetetlen, BPA-mentes, hőálló 
műanyag. Nem színeződik el a beletöltött 
italoktól, és nem érezni rajta azok ízét, 
illatát. Kristálytisztán átlátszó, csillogóan 
fényes felülete rabul ejt!

SBEB1 SBEB2



Élvezze a kávé 
valódi aromáját!

Nincs is kellemesebb, mint a friss kávé csodás 
illatára ébredni. Tegyen róla, hogy illata mellett 
íze is ugyanolyan finom legyen! Tartsa karban 
kávégépét, és készüléke minden reggel egy 
tökéletes kávéval hálálja majd meg.

Vízszűrő
3 db

Vízszűrő
6 db

A Pure Advantage™ vízszűrő 
szénszűrőjével megtisztítja a vizet a 
mellékízt és szagot okozó anyagoktól. Így  
kávéját legteljesebb aromájával élvezheti. 
Tökéletesen illeszkedik a Pragati és a 
Horizon kávéfőzők víztartályába.

A Pure Advantage™ vízszűrő 
szénszűrőjével megtisztítja a vizet a 
mellékízt és szagot okozó anyagoktól. Így  
kávéját legteljesebb aromájával élvezheti. 
Tökéletesen illeszkedik a Pragati és a 
Horizon kávéfőzők víztartályába.

Electrolux Kávégép tartozékok Electrolux Kávégép tartozékok

Kezdje kényeztető kávéval napját, ahogyan 
megérdemli! Nincs több reggeli bosszúság 
elhanyagolt kávégépe miatt! EPAF3

EPAF6



Textilvédő 
vasalótalp

Vízkőtelenítő 
szűrőpatron
 

(EDBS2300 gőzállomáshoz)

Vízkőoldó 
vasalóhoz

A tapadásmentes teflon vasalótalp megvédi 
különlegesen finom anyagból készült ruháit 
és kedvenc pólói mintáját a sérülésektől.    
Így vasalója talpa is tiszta marad.

Hogy működik a vízkőtelenítő?

A csapvíz eltérő mértékben ugyan, de 
mindenhol tartalmaz oldott formában 
ásványi anyagokat, például kalciumot, 
magnéziumot, karbonátot. Ha a vízben 
magas ezek koncentrációja (kemény 
víz), akkor kiválásukkal fehér, krétaszerű 
vízkőréteg képződik a háztartási gépek 
belsejében. Ez a vízkő idővel a gépek 
károsodásához, elromlásához vezethet. 

A vízkő lerakódás megelőzésének 
legjobb módja, ha szűrt vizet használ. 
Ez a szűrőpatron hatékonyan tisztítja 
meg a vizet az ásványi anyagoktól, így 
megakadályozza a vízkőképződést, 
és meghosszabbítja gőzállomása 
élettartamát.

Egyszerűen használható vízkőoldó.

Electrolux Vasaló kiegészítők Electrolux Vasaló kiegészítők

Viszlát  
vízkő és
ragacs!
Ezek a kiegészítők tudják, 
mire van szüksége ruháinak 
és vasalójának. Könnyítse 
meg a vasalást velük!

Vízkőtelenítő 
szűrőpatron
 

(EDBS3340 és EDBS3350 gőzállomásokhoz)

Ez a patron nélkülözhetetlen gőzállomása 
tip-top formában tartásához és tökéletes 
működéséhez. Gondoskodik róla, hogy 
készüléke mindig teljes gőzzel dolgozzon. 
Egyúttal megelőzi, hogy vízkőmaradék 
bepiszkítsa ruháit. Két vízkőtelenítő patront 
talál a csomagban. Egy patron körülbelül 
három hónapig használható.

Vízkeménység

A vízkő lerakódás  
nagymértékű 
csökkentéséhez 
javasoljuk, hogy 
cserélje a szűrőt 
gőzállomásában:

Kemény víz minden 10 töltés után

Közepes víz minden 20 töltés után

Lágy víz minden 40 töltés után

ECA20

EDC06 EDC01

ESID



Játék 
vasaló

Játék 
kenyérpirító

Játék 
kávégép

Játék 
kézimixer

Játék 
konyhai készlet

Sárga 
játékporszívó

Piros 
játékporszívó

Élethű vasaló, spriccelő 
funkcióval és működést jelző 
LED-lámpával. Elemmel 
működik. (Az elem nem 
tartozék.)

Igazi készülékek megjelenését 
idéző kenyérpirító kapcsolóval. 
A játék pirítóskenyér pár másod-
perc után kiugrik. Biztonságos, 
nem melegszik fel.

Mini kávéfőző, melybe 
beletöltheti a vizet, és az 
„kávéként” bele is folyik az 
edénybe. Biztonságos, nem 
melegszik fel.

Játék kézi mixer kivehető 
keverőfejekkel. Elemmel 
működik. (Az elem nem 
tartozék.)

Több darabból álló készlet: 
kézi mixer, kávégép, kenyér-
pirító, pizzavágó, keverőkanál, 
tésztaszedő, merőkanál, 
forgatólapát, habszedő kanál.

Élethű porszívó, mely valódi 
szívóerejével felszedi a kis 
polisztirol golyókat. Elemmel 
működik. (Az elem nem 
tartozék.)

Élethű porszívó, mely valódi 
szívóerejével felszedi a kis 
polisztirol golyókat Elemmel 
működik. (Az elem nem 
tartozék.)

Electrolux Játék háztartási gépek Electrolux Játék háztartási gépek

Nem lehet 
elég korán kezdeni
A gyerekek szeretik utánozni szüleiket, ezért 
sündörögnek főzés, takarítás közben is Ön körül. 
Lepje meg őket ezekkel az élethű külsejű játék 
háztartási gépekkel, hogy együtt süthessenek, 
porszívózhassanak, vasalhassanak Önnel!

ETY02

ETY06 ETY07

ETY03 ETY05

ETY01

ETY08



Tartozék 
útmutató
Az alábbi táblázatban porszívója 
típusa alapján ellenőrizheti, hogy 
milyen kiegészítők és tartozékok 
használhatók hozzá.

Electrolux Tartozék útmutatóElectrolux Tartozék útmutató

Porszívócsalád S-bag S-filter szűrő S-fresh illatosító 32-35 mm csővel AeroPro
36 mm csővel

Clario ● ● ● ●

Classic Silence ● ● ● ●

ErgoClassic ● ● ●

Ergo Box ● ● ●

Bolido ● ● ● ●

Essensio ● ● ●

Excellio ● ● ● ●

Maximus ● ● ● ●

Mondo Plus ● ● ●

Oxy3System ● ● ● ●

Oxygen ● ● ● ●

Oxygen+ ● ● ● ●

SuperPro ● ● ●

TwinClean ● ● ●

Viva Control ● ● ● ●

Viva QuickStop ● ● ● ●

Porszívócsalád S-bag S-filter szűrő S-fresh illatosító 32-35 mm csővel AeroPro 
36 mm csővel

UltraOne ● ● ● ●

UltraSilencer ● ● ● ●

UltraActive ● ● ●

UltraPerformer ● ● ●

SuperCyclone ● ● ●

JetMaxx ● ● ● ●

SilentPerformer ● ● ● ●

Ergospace ● ● ● ●

Aptica ● ● ●

PowerForce ● ● ● ●

Equipt ● ● ●

MobiLite ● ●

Vampyr CE ● ●

AirMax ● ● ● ●



www.menalux.hu

A kiegészítőket és 
tartozékokat keresse 
weboldalunkon:

www.electrolux.hu



Törődés, amit 
otthona megérdemel

Padlóápolás kiegészítői

Szívófejek

Illatosítók

Tartozékok robotporszívókhoz

Konyhai eszközök kiegészítői

Kávégép szűrők és víztisztítók

Vízszűrők kiegészítői

Vízszűrők kiegészítői



Menalux szívófejekMenalux szívófejek

Szuper kiegészítők 
porszívójához
Nézzünk körül kicsit otthonában! A bejárati ajtótól kezdve több 
olyan helyet találunk, ahol alaposabban, ugyanakkor kevesebb 
vessződséggel porszívózhatna. Padlói típusától függően használhat 
kombinált szívófejeket. Próbálja ki például a CB104-es típust, 
mely minden irányban kifejti szívóerejét, ezért látványosan gyorsan 
takaríthat vele.

CombiClean
szívófej

Keménypadlókhoz és szőnyegekhez.

· Elején és oldalain is kifejti szívóerejét, ezért rendkívül hatékonyan 
és látványosan takarít.

· Keféi állása átkapcsolható a különböző felületekhez.

· Lapos, így könnyen befér a bútorok alá is.

· Univerzális és tartós kialakítású.

· Nagyszerű szőnyegek, fapadló, parketta és más keménypadló 
takarításához.

· Mellékelt univerzális átalakítójával 32 mm és a 35 mm átmérőjű 
csövekhez is használhatja.

CB104



TextileTurbo
szívófej

Bútorok és függönyök alapos takarításához.

· Tökéletes a bútorokról nehezen eltávolítható állatszőr és szöszök 
felszedéséhez.

· Vízszintes és függőleges felületeken is használhatja.

· Turbó erejével a bútorszövet mélyéről és függönyök szálai közül 
alaposan kitakarít.

· Mellékelt univerzális átalakítójával 32 mm és a 35 mm átmérőjű 
csövekhez is használhatja.

Menalux szívófejek Menalux szívófejek

SpeedyClean
szívófej

ParkettoClean
szívófej

A kapható legalacsonyabb porszívó fej.

· Rugalmas, alacsony, és rendkívül jól irányítható.

· Lapos felépítés — csupán 42 mm magas, mint egy golflabda,     
így a bútorok alá is befér.

· Gyorsan és hatékonyan szívja fel a port.

· Modern, innovatív megjelenés.

· Tökéletes szőnyegek, fapadló, parketta vagy más keménypadló 
takarításához.

· Mellékelt univerzális átalakítójával 32 mm és a 35 mm átmérőjű 
csövekhez is használhatja.

A tökéletes kefe keménypadló takarításához.

· Extra puha – 100% természetes szőrből készült, ezért nem 
karcolja a padlót.

· Csendes – minimális zajt okoz.

· Erős – átállítás nélkül használható bármilyen felületen.

· Extra széles, így mivel nagyobb felületet fed le, hatékonybban 
szedi össze a port.

· Nagyszerű fapadló, parketta vagy más keménypadló takarításához.

· Mellékelt univerzális átalakítójával 32 mm és a 35 mm átmérőjű 
csövekhez is használhatja.

TurboClean
szívófej

Erős forgókefe a szőnyegek takarításához.

· Szőnyegek és padlószőnyegek alapos takarításához.

· Erős, levegőhajtású forgókeféje a szőnyegek mélyéről is felszedi 
a port és a hajszálakat.

· Kiváló minőségű anyagokból készült, masszív felépítésű szívófej.

· Mellékelt univerzális átalakítójával 32 mm és a 35 mm átmérőjű 
csövekhez is használhatja.

3in1 
Multifunkciós fej

Átalakítható, 3 funkciós kiegészítő fej.

· Minikefe keskeny és kemény felületek, 
például könyvespolc vagy asztal 
portalanításához.

· Mini résszívófej szűk helyek, például            
a radiátor mögötti terület takarításához.

· Mini kárpittisztító textillel borított bútorok 
tisztításához.

· Mellékelt univerzális átalakítójával         
32 mm és a 35 mm átmérőjű csövekhez 
is használhatja.

Hajlítható szívófej

Kiváló segítség a nehezen elérhető helyek 
takarításához, például a szekrények vagy az 
autóülések alatt. 32 mm és 35 mm átmérőjű 
porszívócsőhöz egyaránt használható.

BSL25 C93 FX20

AC02C92BSL24



Menalux szívófejek Menalux szívófejek

MicroKit készlet

Mini kiegészítőfej 
készlet nehezen 
elérhető helyek 
takarításához.

Tűcsapda

Porgyűjtő fej 
fúráshoz

Tollseprű

Ez a kis tartály felfogja az olyan apró tárgyakat, (csavarok, apró 
játékok, érmék, ékszer tartozékok), amiket talán már elveszettnek 
hitt, vagy csak nehezen tudna felszedni. Ugyanakkor ezek éles 
széleikkel kárt is tehetnének a porzsákban vagy porszívójában.   
A tűcsapda átlátszó borításán keresztül könnyen ellenőrizheti, mit 
porszívozott fel. Egyszerűen csatlakoztatható a szívócsőhöz.

Hasznos segítség a fúráskor keletkező por összegyűjtésére.    
A porszívó vákuumjának köszönhetően szorosan a felülethez 
tapad, és azonnal tökéletesen felszívja a finom port, ami így nem 
száll szerteszét otthonában.

Ezzel az elektrosztatikus töltésű tollseprűvel könnyen és gyorsan 
megy a portörlés. Ideális törékeny tárgyak takarításához és 
egyszerűen tisztítható. Hajlítható, 40 cm hosszúra bővíthető nyelével 
a nehezen elérhető helyek sem jelentenek többé gondot.

Univerzális 
adapter

Állítható átmérőjű adapter, mely lehetővé 
teszi, hogy 28-37 mm közti átmérőjű 
porszívócsövekhez is használja a 32 mm-s 
kiegészítőket.

„Szép álmokat!” készlet

„Érjen el bármit!” készlet

Igazán tiszta és pormentes ágyban, szobában az alvás is 
pihentetőbb.

· A Bed Pro a leghatékonyabban tisztító forgókefe.

· Levendula illatosítója ellazít, nyugodt, békés hangulatot teremt, 
mellyel elősegíti a pihentető éjszakai alvást.

· A kis résszívófejjel az ágy sarkait, a matrac alatti területeket,  
az ablakokat és a polcokat is tisztává tudja varázsolni.

Tartsa tisztán a legkritikusabb réseket is!

· A mikro készlet pici szívófejeivel olyan nehezen hozzáférhető 
helyeket is egyszerűen letakaríthat, mint például a laptop vagy 
számítógép billentyűzete.

· A kefés fejjel és a résszívóval radiátorok réseit és a fűtőtest 
mögötti részeket is hatékonyan portalaníthatja. 

· A résszívóval az ágy sarkaiban, a matrac alatt, sőt az ablakok 
keretén, a polcok, vagy a tükrök sarkában összegyűlt port is 
egyszerűen eltávolíthatja.

· A hajlítható résszívófej nagy segítség a nehezen elérhető, kicsi vagy 
szűk helyeken, például a szekrények vagy az autóülések alatt.

D18N

AD02

MFD01E MKITSW

MKITRE

MDDC032E

AD10E



Autós készlet
 

Állatbarát készlet

Minden, amire az autó alapos kitakarításához szüksége lehet.

· A mini textil turbó szívófej összeszedi az ülésről a nehezen 
eltávolítható szöszöket is. Vízszintes és függőleges irányban is 
használható.

· A mikroszálas kendő két oldala különböző felületű, ezért műanyag 
felületek, és tükrök, szélvédők szélvédők törlésére is ajánljuk.

· A hajlítható hosszú résszívófejjel autója bármely részét elérheti  
úgy, hogy közben a porszívó kocsiján kívül marad.

· A lapos résszívófejjel a nehezen elérhető és szűk helyeken,  
például az ülések között és alatt is kitakaríthat.

· Az univerzális átalakítóval a 32 mm és a 35 mm átmérőjű 
csövekhez is csatlakoztathatja a kiegészítő fejeket.

Tökéletesen eltávolítja az állatszőrt a kárpitokról és 
szőnyegekről.

· Ideális választás, ha háziállatot tart otthonában.

· A kárpittisztító nagy plüsslapjai hatékonyan felszedik a szöszöket, 
hajszálakat és az állatszőrt a szövetekről és a szőnyegekről.

· A széles, lapos résszívófejjel a szűk, nehezen elérhető helyekről, 
illetve nehéz függönyökről, rongyszőnyegekről vagy szőnyeggel 
borított lépcsőkről is fel tudja takarítani az állatszőrt.

· Mellékelt univerzális átalakítójával 32 mm és a 35 mm átmérőjű 
csövekhez is használhatja.

Friss vászon illatú 
légfrissítő

Levendula illatú 
légfrissítő

Citrom és 
verbéna illatú 
légfrissítő

Keleties, 
ámbra illatú 
légfrissítő

Porszívózás közben frissíti a levegőt.

Porszívózás közben frissíti a levegőt.

Porszívózás közben frissíti a levegőt.

Porszívózás közben frissíti a levegőt.

Menalux szívófejek Menalux illatosítók
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Samsung Novibot 
készletiRobot kefék

LG HOM-BOT 
készlet

iRobot készlet

Készlet a Samsung Novibot modellekhez, 3 + 3 db 
oldalsó forgókefével és 3 db szűrővel.

3 db forgókefe.

Készlet a Hoover RCB003 típusához, 2 oldalsó 
forgókefével és 2 motorszűrővel.

Készlet a Phillips HomeRun FC 9910/01 modellhez, 
4 db oldalsó forgókefével és 2 db motorszűrővel.

Készlet az LG HOM-BOT modellekhez,         
6 db forgókefével és 3 db Hygiene szűrővel.

3 db forgókefe és 3 db szűrő az iRobot 500-as széria 
modelljeihez.

Philips HomeRun 
készletHoover készlet

Törődjön 
robotporszívójával!

Íme néhány kiegészítő, amely  
elengedhetetlenül fontos lehet ahhoz, 
hogy robotporszívója hosszú idő után is 
ugyanolyan jól működjön, mint amikor 
hazavitte.

Olyan sokat segítenek Önnek otthona 
rendben tartásában, tegyen meg Ön 
is néhány dolgot értük!

Menalux robotporszívó tartozékok Menalux robotporszívó tartozékok

MRB01 MRK01 MRK02

MRK05MRK04MRK03



Vízszűrő

Vízszűrő

Vízszűrő patron kávéfőzőkhöz.

Vízszűrő patron kávéfőzőkhöz.

Menalux kávéfőző tartozékok Menalux kávéfőző tartozékok

Mostantól  
mindig finom 
a reggeli kávé

Ha reggelente az első útja a kávéfőzőjéhez 
vezet, biztosak vagyunk benne, hogy értékelni 
fogja azokat a kiegészítőket, mellyel kávéja 
igazi aromáját élvezheti reggelente. Ahhoz, 
hogy kávéfőzője ne okozzon csalódást 
Önnek, rendszeresen tartsa karban Menalux 
kiegészítők segítségével.

Kiegészítők, melyekre kávéfőzőjének 
szüksége van, ha Ön egy friss, finom 
kávéval szeretné kezdeni a napját.

Kávédaráló-
tisztító

Eltávolítja a kávémaradványokat a darálóból.

MCG

MDF01

MDF02



Vízszűrő Brita Classic 
vízszűrőhöz

Vízszűrő Maxtra Carbon 
vízszűrőhöz

Brita Classic hengeres vízszűrő víztisztító 
kancsóhoz (3 db).

Brita – Maxtra Carbon vízszűrő víztisztító 
kancsóhoz (3 db).

Gondolja át, 
mit iszik!

A vízben olyan szennyeződések, ásványi anyagok, 
kemikáliák és egyéb részecskék is előfordulhatnak, 
melyektől kellemetlenné válhat a víz íze és a illata. 
Ezeknek egy része egészségét is veszélyeztetheti. 
Különösen, ha olyan mikroorganizmusokat és 
baktériumokat tartalmaznak, melyek súlyos 
betegségeket okozhatnak. A vízszűrés segít 
a víz megtisztításában és eltávolítja ezeket a 
szennyeződéseket. Így biztonságossá teszi a víz 
fogyasztását, és sok esetben íze is finomabbá válik.

Megiszik napi 8 pohár vizet?
Nos, ha igen, még akkor is kérdés, 
hogy tiszta és biztonságos-e a víz, 
amit fogyaszt.

Menalux vízszűrők

MWF01

MWF02


