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Sokan nem is tudják, hogy életük során már többször is találkoztak 
a technológiánkkal. Mivel az 1930-as évek elején mi voltunk az első 
európai gyártója a fémből készült, elektromos meghajtású 
mosógépeknek és évtizedek óta készítünk centrifugákat 
is, termékfejlesztéseink, az általunk gyárott alkatrészek ma is 
megtalálhatóak sok ismert márka készülékeiben. Családunk 
4 nemzedék óta tevékenykedik Németország Siegerland 
tartományában. A mai napig büszkén hirdetjük ezt készülékeinken 
is: Made in Germany.

A piackutatások alapján tudjuk, hogy a felhasználók ma már többet 
várnak el egy porszívótól, mint amennyit a legtöbb gyártó kínál. 
Mindig elkötelezettek voltunk az innovatív, a felhasználó igényeinek 
megfelelő termékek gyártása mellett. Termékeink tervezése során 
odafigyelünk vásárlóinkra és igyekszünk megvalósítani 
a kívánságaikat. Ez is egy jó érv lehet ahhoz, hogy Thomas porszívót 
válasszon. Legyen ez a porszívó egy porzsák nélküli, AQUA PURE 
vízszűrős modell az allergiások számára, vagy egy multifunkciós 
takarítógép légtisztító képességgel, köszönhetően az AQUA+ 
technológiának, vagy akár az első porzsák nélküli hibrid porszívónk, 
portartállyal és vízszűrővel, a Thomas választékában biztosan talál 
megfelelő készüléket. 

Akik egy kimagasló minőségű, megbízható és sokoldalú készüléket 
keresnek, azok biztos, hogy nem fognak csalódni a Thomas 
termékeiben.

Természetesen a Thomas készülékek megfelelnek minden aktuális, 
fontos követelménynek, legyen az minőségi, környezetvédelmi vagy 
energiatakarékossági előírás. Több évtizedes működésünk alatt 
számos díjat nyertünk és rengeteg kiváló tesztértékelést kaptunk. A 
nyersanyagokat fenntartható módon használjuk fel és a gyártás 
során a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, hogy ezzel is 
támogassuk a fenntartható fejlődést. 

Thomas, frissítően különleges. 
Régen és most.

Frissítően különleges
Több, mint 100 éve
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THOMAS DRYBOX AMFIBIA - A VILÁG 
ELSŐ PORZSÁK NÉLKÜLI HIBRID 
TAKARÍTÓGÉPE

Teljeskörű tisztítás otthonában, minden felületen, legyen az 
szőnyeg, keménypadló vagy parketta. Por, hajszálak vagy foltok 
eltávolítása, száraz vagy nedves módszerrel - a DryBox Amfibia 
a legjobb megoldás minden háztartásba!  

VÉGRE ITT VAN!
A legfejlettebb, legsokoldalúbb készülék minden háztartásnak

Felszív, felmos, eltávolítja a foltokat és szárít, mindezt egy 
menetben!

1. Ciklon rendszerű DryBox portartály és 1700W-os motor: 
egy erőteljes kombináció a hatékony takarításhoz. 

2. Az egyedülálló AQUA-FreshAir-Box-nak köszönhetően 
a felszívott állatszőrök, allergének, a finompor és még 
a kellemetlen szagok is a vízben ragadnak. Így semmi sem jut 
vissza a kifújt légárammal és a szoba levegője érezhetően 
frissebb, tisztább lesz. Ideális megoldás allergiásoknak!

3. A hatékony mosószeres tisztítással gyorsan és könnyedén 
eltávolíthatja a kárpitos bútorok, szőnyegek foltjait és 
felmoshatja a keménypadlót. 

4. Az olyan különösen kényes burkolat, mint a parketta és 
a laminált padló szintén felmosható és azonnal meg is 
szárítható az AquaStealth felmosófejjel.

A Thomas DryBox Amfibia mindig rendelkezésre áll az otthona 
higiénikus és alapos tisztításához!

+ Gyors és hatékony nedves tisztítás a nagynyomású 

szórórendszer segítségével.

+ A finompor és a nagyobb szennyeződések 

elválasztása az egyedi THOMAS DryBox rendszerrel.

+ A levegő tisztítása és frissítése az 

AQUA-FreshAir-Box vízszűrőrendszerrel

+ Folyamatosan magas szívóerő

+ Könnyen és gyorsan tisztítható portartály, vízszűrő

+ Porzsák nélküli porszívózás: nincsenek további 

költségek

+ Mosható HEPA 13 filter

+ Erőteljes, 1700 Watt motorteljesítmény

A LEGFONTOSABB ELŐNYÖK GYORS ÁTTEKINTÉSE:
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A NAGYNYOMÁSÚ FÚVÓKA RENDSZER

+  A tisztítószer mélyre juttatása a nagynyomású pumpa 
segítségével

+  A kosz feloldása és alapos kimosása a szövet szálai 
közül

+  A szennyezett víz erőteljes felszívása és a szőnyeg 
szálainak visszarendezése

Mindez egy egyszerű munkafolyamatban.

Tisztítószer bejuttatás, kimosás és kiporszívózás

Víz és szennyeződés 
felszívása és 
a szőnyegrostok újra 
függőlegesbe állítása Tisztítószer 

szórás

Munkvégzés 
iránya

Tiszta
víz

 cső
Szív

ócső

TÖKÉLETESEN TISZTA OTTHON!

FRISS LEVEGŐ, EGÉSZSÉGES ÉLETTÉR 
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!
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INNOVATÍV PORTARTÁLY-TECHNOLÓGIA A THOMAS-TÓL 
DRYBOX: A THOMAS EGYEDI CIKLON TECHNOLÓGIÁJA

A THOMAS feltalálta: az innovatív DryBox dupla kamrás rendszerrel rendelkezik, amelyben 
az allergiát okozó finompor elkülönítődik az állatszőrtől és durva kosztól.

Az innovatív nyitási rendszernek köszönhetően a portartály ürítése gyors és higiénikus: 
a könnyen szálló finompor az oldalt lévő kamrákban marad, így nem jut vissza a levegőbe.  
Ha a finompor kamra megtelik, vízzel egyszerűen kiöblíthető, így a levegő tiszta és friss 
marad.

Egészen könnyű: 
nyitás

Még könnyebb:
a gyors ürítés

Szükség esetén: 
ürítse ki a finompor 

tartályokat víz segítségével.

100%-ban 
érezhetően 

frissebb levegő

VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓZÁS A THOMAS AQUA-FRESHAIR-BOX 
HASZNÁLATÁVAL

Minden alkalommal, amikor szükségesnek tartja: a DryBox gyorsan 
kicserélhető az Aqua-FreshAir-Box-ra, amelyet csupán 1 liter vízzel 
kell feltölteni és kezdődhet a felfrissítő porszívózás! A 
szagmolekulák, ahogy az állatszőr és a por megkötődnek 
a vízben. A levegő 100%-ban érezhetően frissebb lesz.

KIVÁLÓ: INNOVATÍV TECHNOLÓGIA, HOZZÁADOTT 
ÉRTÉKKEL

A termékeinket minősítő zsűri a „Német innovációs díj győztese“ 
címet adta az új THOMAS CYCLOON HYBRID porzsák nélküli 
hibrid porszívóknak.

A Cycloon Hybrid az első porzsák nélküli hibrid porszívó, amely 
hatékonyan eltávolítja az állatszőröket és az egyéb 
szennyeződéseket, miközben tisztítja és frissíti a helyiség levegőjét.

Tökéletes az állattartóknak, allergiában szenvedőknek és az egészségtudatos 
vásárlóknak.
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Hibrid takarítógép kétfajta szűrési rendszerrel (DryBox és AquaBox). 
Teljeskörű otthoni takarítási rendszer: minden kihívást teljesít!

+   Porszívózás Ciklon technológiával (porzsák használata nélkül)
+   Porszívózás vízszűrővel
+  Porszívózás, felmosás és szárítás egy menetben az AquaStealth felmosófejjel
+   Szőnyegtisztítás nagynyomású szórófejjel
+   Kárpitisztítás nagynyomású szórófejjel
+   Elektronikus szívóerő szabályozás
+   3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkimélö Eco-controllal
+   Két parkolási pozíció
+   Automatikus kábelvisszahúzás
+  Bútorvédő ütközők, könnyen forduló gumírozott kerekek
+   1700 W maximális motorteljesítmény
+   Működési sugár: 11 m
+   Made in Germany

THOMAS DRYBOX AMFIBIA.
Az első porzsák nélküli hibrid takarítógép

Alkalmas minden 
padlóhoz és parkettához. 

Takarítás gyorsan, hatékonyan 
és kényelmesen.

Kárpittisztító fej, 
nagynyomású 

fúvókával

Rés-szívófej, 
bútorkefével

Szőnyegtisztító 
fej, keménypadló 

adapterrel

Átkapcsolható padlókefe 
szőnyeghez és 

keménypadlóhoz

AquaStealth 
felmosófej, speciális 

parketta tisztító 
betéttel

Kárpitkefe

Mosható 
HEPA13 szűrő

DryBox: 
duplakamrás 

portartály

ProTex 
tisztítószer- 

koncentrátum

AQUA-FreshAir-Box 
vízszűrő rendszer

Ajánlásával
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A TISZTASÁG ÚJ DIMENZIÓJA

Végre! 

Egy készülék, ami 
mindent elvégez. 
Porszívózás, 
felmosás, 
folteltávolítás és 
még akár a levegő 
tisztítása is.

A frissítően különleges mindenes a THOMAS-tól. Nem számít, 
hogy porszívózni és parkettát felmosni szeretne egyidejűleg, 
vagy átlagon felüli elvárásai vannak a higiéniával szemben, 
mivel kisállattartó, vagy esetleg a tökéletesen tiszta levegőre 
vágyik az allergia vagy asztma miatt – a THOMAS AQUA+ 
készülék lesz a tökéletes megoldás az Ön számára. 

AZ AQUA+ TECHNOLÓGIA 
A TECHNOLÓGIA, AMELYIK TÖBBET AD

Az egyedi és nagyon hatékony AQUA+ technológia segítségével 
az AQUA+ sorozat készülékei még több szennyeződést tudnak 
eltávolítani a szőnyegekből és kárpitos bútorokból, a fa és 
természetes kőpadlókról, a laminált padlóról, parkettáról, vagy 
akár a szoba levegőjéből is. A továbbfejlesztett, nagynyomású 
szivattyú és fúvóka rendszerrel Ön nem csak porszívózhat, hanem 
fel is moshatja a padlót, gyorsan és alaposan eltávolíthatja 
a foltokat és szennyeződéseket. 
A kifinomult technológiájú vízszűrő rendszer megköti a finomport 
és egyéb szennyező részecskéket az AQUA+ szűrőben és így 
megakadályozza, hogy a por a kiáramló levegővel távozzon 
porszívózás közben. A még hatékonyabb szűrés érdekében 
a vízszűrőbe érkező levegőt egy egyedi tervezésű JET-fúvóka 
előnedvesíti, így a porszemek még nehezebbek lesznek és még 
nagyobb arányban kötődnek meg a vízben. Tökéletes szűrés 
porzsák nélkül is.
Az eredmény: érezhetően frissebb levegő, mint egy üdítő nyári 
zápor után.

A TISZTASÁG ÚJ DIMENZIÓJA

+  Könnyű kezelhetőség

+  Speciális pumpa és fúvóka rendszer

+  A szoba levegőjének tisztítása és frissítése

+  Folyamatosan magas szívóerő minden porszívózás 

alkalmával

+  Könnyű tisztíthatóság

+  Porzsák nélküli porszívózás, nincs további költség és 

kényelmetlen portartály ürítés

+  A pollenek 100%-os kiszűrése

 
A LEGFONTOSABB ELŐNYÖK GYORS ÁTTEKINTÉSE:

Tisztaság és frissesség felsőfokon!



A beszívott levegő vízzel 
történő nedvesítése 
a bemeneti nyílásnál

Tiszta kiáramló levegő

Ezután a benedvesített 
porrészecskék a vízbe 
ragadnak

Az AQUA+ SZŰRŐ-RENDSZER segítségével a házi 
por, pollen, poratkák és egyéb allergének a szűrő 
vizébe ragadnak és egyszerűen kiönthetők a szenny-
es vízzel.

 
AZ AQUA+ SZŰRŐRENDSZER

 
A NAGYNYOMÁSÚ FÚVÓKA RENDSZER

+  A tisztítószer mélyre juttatása a nagynyomású pumpa 
segítségével

+  A kosz feloldása és alapos kimosása a szövet szálai 
közül

+  A szennyezett víz erőteljes felszívása és a szőnyeg 
szálainak visszarendezése

Mindez egy egyszerű munkafolyamatban.

Tisztítószer bejuttatás, kimosás és kiporszívózás

Víz és szennyeződés 
felszívása és 
a szőnyegrostok újra 
függőlegesbe állítása Tisztítószer 

szórás

Munkvégzés 
iránya

Tiszta
víz

 cső
Szív

ócső
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Porszívóz, feltöröl és szárít- mindezt egy munkamenetben. Az eredmény? 
Csillogó padló, a szálak tövéig kitisztított szőnyegek, ápolt parketta.

+   Porszívózás, az Ön választása szerint AQUA+ vízszűrővel, 
vagy XXL méretű porzsákkal

+   Mosható HEPA13 filter
+   1400 Watt motorteljesítmény
+   3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkímélő Eco-controllal
+   Teljesítményszabályozó és Be/Kikapcsoló gomb a markolaton.
+   AquaStealth fej: speciális felmosó-fej parkettához és fapadlókhoz
+   Különleges minőségű, textilbevonatú flexibilis cső, rejtett vízcsővel.
+   Automatikus kábelvisszahúzás.
+   11 méteres működési sugár
+   Made in Germany

THOMAS AQUA+ MULTI CLEAN X10 PARQUET
Porszívózás/Takarítás/Légfrissítés - különösen gyengéd 
a laminált padlókhoz és parkettákhoz

Szőnyeg, járólap vagy 
parketta: ez a multifunkciós 

készülék mindent 
tökéletesen kitisztít.

Átkapcsolható 
padlókefe szőnyeghez 
és keménypadlóhoz

Kárpittisztítófej 
nagynyomású 

fúvókával

ParkettakefeSzőnyegtisztító 
szórófej, keménypadló 

adapterrel

Markolatba integrált 
távirányító

AquaStealth 
felmosófej, speciális 

parketta tisztító 
betéttel

ProTex 
tisztítószer- 

koncentrátum

XXL porzsák AQUA+ vízszűrő 
rendszer

Rés-szívófej, 
360 mm hosszú

180 mm széles 
kárpitkefe

Mikroszálas 
törlőbetét a 

felmosófejhez, 
parkettára

Ajánlásával
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Porszívóz, óvatosan feltöröl és szárít- mindezt egy munkamenetben. Ideális 
megoldás allergiásoknak. Hatásosan köti meg a vízben az allergiát okozó 
polleneket, atkákat és a finomport.

+   Porszívózás, az Ön választása szerint AQUA+ vízszűrővel, 
vagy XXL méretű porzsákkal

+   Mosható HEPA13 filter
+   1400 Watt motorteljesítmény
+   3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkímélő Eco-controllal
+   AquaStealth fej: speciális felmosó-fej parkettához és fapadlókhoz
+   Különösen kímélő parkettakefe
+   Automatikus kábelvisszahúzás.
+   11 méteres működési sugár
+   2 parkoló pozíció
+   Made in Germany

THOMAS AQUA+ ALLERGY & FAMILY
Takarítógép, amely tisztítás közben a levegőt is frissíti

Egy takarítógép, amely frissíti a 
levegőt és megszűri a polleneket, 

atkákat és a finomport. 
Eközben akár 

a parkettát 
is felmossa

kárpitkefeParkettakefe Könnyen tisztítható 
Turbo kefe

Kárpittisztítófej 
nagynyomású 

fúvókával

AquaStealth 
felmosófej, speciális 

parketta tisztító 
betéttel

Átkapcsolható 
padlókefe szőnyeghez 
és keménypadlóhoz

AQUA+ vízszűrő 
rendszer

ProTex 
tisztítószer- 

koncentrátum

Mikroszálas 
törlőbetét 

a felmosófejhez, 
parkettára és kőre

Rés-szívófej, 
360 mm hosszú

XXL porzsák Könnyen kezelhető 
AQUA+ tartály,

HEPA13 filterrel

Ajánlásával
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Az sem gond, ha esik az eső és a kutya összesározza a padlót... A takarítás 
még alaposabb és kényelmesebb az AQUA+ vízszűrővel és a hasznos 
kiegészítőkkel..

+   Porszívózás, az Ön választása szerint AQUA+ vízszűrővel, vagy XXL méretű 
porzsákkal

+   2 darab mosható HEPA13 filter
+   1400 Watt motorteljesítmény
+   3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkímélő Eco-controllal
+   Speciális, nagynyomású szórórendszer, rejtett vízcső
+   Automatikus kábelvisszahúzás
+   Extra kiegészítők: kisméretű bútor kefe, szifonfej dugulások elhárításához
+  11 méteres működési sugár
+  2 parkoló pozíció
+   Made in Germany

THOMAS AQUA+ PET & FAMILY PLUS
Az „állatszőrtelenítő”, extrákkal

180 mm széles 
kárpitkefe

Könnyen tisztítható 
Turbo kefe

Rés-szívófej, 
360 mm hosszú

Kárpittisztítófej nagynyo-
mású fúvókával

Szőnyegtisztító szórófej, 
keménypadló adapterrel

Átkapcsolható 
padlókefe szőnyeghez 
és keménypadlóhoz

Tartozéktároló 
a készüléken

Szifonfej ProTex 
tisztítószer- 

koncentrátum

XXL porzsák AQUA+ vízszűrő 
rendszer

Flexibilis cső 
rejtett vízcsővel

Ajánlásával

Szeretjük közel tudni őket 
magunkhoz. Az sem baj, ha 

felugrálnak a kanapéra, 
játék után gyorsan 

ki tudok 
takarítani 
mindent.
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Az állatszőröket és a sárdarabokat most már nem kell fáradságos munkával 
összegyűjteni a porzsákba, a szennyes víz egyszerűen kiönthető a tartályból.

+   Porszívózás, az Ön választása szerint AQUA+ vízszűrővel, vagy XXL 
méretű porzsákkal

+   Mosható HEPA13 filter
+   1400 Watt motorteljesítmény
+   3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkímélő Eco-controllal
+   Speciális, nagynyomású szórórendszer
+   Automatikus kábelvisszahúzás
+   11 méteres működési sugár
+   2 parkoló pozíció
+   Made in Germany

THOMAS AQUA+ PET & FAMILY
Az „állatszőrtelenítő”

180 mm széles 
kárpitkefe

Könnyen tisztítható 
Turbo kefe

Rés-szívófej, 
360 mm hosszú

Kárpittisztítófej nagynyo-
mású fúvókával

Szőnyegtisztító szórófej, 
keménypadló adapterrel

Átkapcsolható 
padlókefe szőnyeghez 
és keménypadlóhoz

Tartozéktároló 
a készüléken

ProTex 
tisztítószer- 

koncentrátum

XXL porzsák AQUA+ vízszűrő 
rendszer

Könnyen kezelhető 
AQUA+ tartály,

HEPA13 filterrel

Ajánlásával

Tappancs most 
már bárhová lefekhet, mert 

az „állatszőrtelenítő” 
mindent tökéletesen 

kiporszívóz.
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AQUA+ vízszűrő rendszer
5 csillagos minőség 

QUALITY PROOF

1

3

5

2

4

1400
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Porszívózás és nedves feltörlés egy menetben. 

Ezzel időt takarít meg és a padló tökéletesen 

tiszta és ápolt lesz.

Gyengéd padlóápolás, a legjobb tisztítási 

eredmények keménypadlón.

Hosszú szálú szőnyeg, kárpit vagy padlószőnyeg 

tisztítása, folteltávolítása. Higiénikus tisztaság 

az egész házban.

Porszívózás porzsák nélkül – nincsenek további 

költségek és a kellemetlen porzsák ürítés is 

elfelejthető. 

Erőteljes by-pass motor 1400 W 

motorteljesítménnyel és 2 légáram-rendszerrel. 

A beszívott levegőben levő apró szennyeződések 

nem juthatnak be a motorba és nem okoznak 

kellemetlen szagokat.

1

2

3

4

5
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A TWIN termékcsalád modelljeivel az alapos porszívózás mellett mosószeres mélytisztítást, folteltávolítást is 
végezhet szőnyegein, kárpitos bútorain, valamint a padlót, parkettát is felmoshatja. Kiömlött víz, egyéb folyadékok 
gyors felszívása is megoldható. 

+  A hajszálak, állatszőrök erőteljes, hatékony porszívózása

+  Az állati szagok semlegesítése, 100%ban érezhetően frissebb levegő a vízszűrő által 

(egyes modelleknél)

+  Nagy motorteljesítmény

+  Nagyméretű víztartály, XXL porzsák (opcionális)

+  Kívül elhelyezett, könnyen utántölthető tisztavíz tartály

+  Mosható HEPA13 filter

 
A LEGFONTOSABB ELŐNYÖK GYORS ÁTTEKINTÉSE:

TWIN TERMÉKCSALÁD: 
GAZDASÁGOS MEGOLDÁS A LAKÁS TISZTASÁGÁHOZ

TÖBB, MINT EGY PROFI PORSZÍVÓ

Szőnyegtisztítás nagynyomású szórófejjel, adapter a keménypadló tisztításához. A kívül elhelyezett, nagyméretű 
tisztavíz tartály könnyen utántölthető a mosószeres tisztítás során.

Egyes modellek vízszűrővel is rendelkeznek, amely ideális megoldás allergiások részére, mivel kiszűrik a levegő-
ben lévő allergéneket (pollenek, akták, házipor). Hasznos segítség házikedvencek mellé, az állatszőrök alapos 
eltávolítása mellett alkalmas a kellemetlen szagok semlegesítésére is.

A szennyező 
anyagokkal telített 

levegő a vízszűrőbe jut

A JET fúvóka nagy nyomással 
permetezi a beérkező száraz 

levegőt és a szennyeződéseket, 
ezáltal megkönnyíti a szennyező-

dések vízszűrő tartály alján történő 
lerakódását és vízbe ragadását.

A HEPA szűrőn át 
távozó, enyhén párás, 

tiszta levegő

Mosható 
HEPA filter

A fúvókák által 
benedvesített 

szennyeződések

A nedves, nehéz 
szennyeződések 

a vízben maradnak, 
a vízszűrő tartály 
aljára süllyednekTömlő, amely a JET 

fúvókához juttatja 
a vizet.

A belső szűrő védi 
a vízcsövet a nagy 

szennyeződésektől, mint 
például a hajszál, a papír, 

a levelek stb.

Víz

A tisztított, 
nedvesített 

levegő

Habszűrő, a vízszűrő 
tartályból távozó 

levegő kiszárítása.
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Makacs állatszőrök a szőnyegen? A Turbo kefének nem probléma mindent 
tisztára varázsolni.  Foltok a kanapén? A kárpittisztító kefe megoldja.  

+   Porszívózás, az Ön választása szerint vízszűrővel, vagy XXL méretű porzsákkal
+   Mosható HEPA13 filter
+  1600 Watt maximális motorteljesítmény
+   Speciális, nagynyomású szórórendszer
+   Könnyen utántölthető, külső, 2,4 literes tisztavíz tartály
+   XXL (6 literes) porzsák - külön vásárolható meg
+   Szőnyeg- és kárpittisztító szórófej, keménypadló adapter
+   Rés-szívófej
+   9 méteres működési sugár
+   ProTex tisztítószer-koncentrátum
+   Made in Germany

THOMAS TWIN AQUAWASH PET
A jól felszerelt mindenes

Egész délután játszhatunk 
anyával, mert hamar 

végzett a takarítással. 
Most már minden 

tiszta 
és friss. 

Átkapcsolható 
padlókefe szőnyeghez 
és keménypadlóhoz

Könnyen tisztítható 
Turbo kefe

Rés-szívófej, 
bútorkefével

Kárpittisztítófej 
nagynyomású 

fúvókával

XXL porzsákKönnyen 
elforduló, 

Easy-Drive 
kerekek

ProTex 
tisztítószer 

-koncentrátum

Szőnyegtisztító 
szórófej, 

keménypadló 
adapterrel
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THOMAS TWIN AQUAWASH
Tisztaság, frissesség, kényelmesen

Porszívózás, az Ön választása szerint vízszűrővel, vagy XXL méretű 
porzsákkal. A kívül elhelyezett tisztavíz tartállyal a nagyobb szőnyegek 
mosószeres takarítása sem fárasztó.

+ Mosható HEPA13 filter
+ 1600 Watt maximális motorteljesítmény
+ Speciális, nagynyomású szórórendszer
+ Könnyen utántölthető, külső, 2,4 literes tisztavíz tartály
+ XXL (6 literes) porzsák - külön vásárolható meg
+ Szőnyegtisztító szórófej, keménypadló adapterrel
+ Rés-szívófej
+ 9 méteres működési sugár
+ 2 parkoló pozíció
+ ProTex tisztítószer-koncentrátum
+ Made in Germany – a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelel.

Gyorsan végeztünk a 
porszívózással és a 

szőnyegtisztítással, ráadásul 
a levegő is frissebb lett.

Átkapcsolható 
padlókefe szőnyeghez 
és keménypadlóhoz

Rés-szívófej, 
bútorkefével

ProTex tisztítószer-
koncentrátum

Könnyen 
elforduló, 

Easy-Drive 
kerekek

KárpitkefeSzőnyegtisztító 
szórófej, 

keménypadló 
adapterrel
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TWIN PANTHER
Több, mint porszívó

A THOMAS TWIN Panther készülékkel az alapos porszívózás mellett a padlót 
vagy szőnyegét is tökéletesen kitisztíthatja, köszönhetően a nagynyomású 
szórórendszerének, amellyel akár a szőnyeg szálainak mélyére is eljuttatja 
a tisztítószeres vizet, majd nagy szívóerejével fel is szívja, így a padló és a 
szőnyeg rövid idő alatt ragyogóan tiszta és száraz lesz. 

+  Porszívózás XXL méretű porzsákkal, vagy a takarító funkció használata
+   1600 Watt maximális motorteljesítmény
+   Speciális, nagynyomású szórórendszer
+   Könnyen utántölthető, külső, 2,4 literes tisztavíz tartály
+   XXL (6 literes) porzsák, HEPA szűrési minőséggel
+   Szőnyegtisztító kefe keménypadló adapterrel
+   9 méteres működési sugár, 2 parkoló pozíció
+   Made in Germany

A napi porszívózás mellett 
még a mosószeres 

szőnyegtisztítást is el tudom 
végezni ezzel a készülékkel

Átkapcsolható 
padlókefe szőnyeghez 
és keménypadlóhoz

Rés-szívófejProTex tisztítószer-
koncentrátum

KárpitkefeSzőnyegtisztító 
szórófej, 

keménypadló 
adapterrel

Könnyen 
elforduló, 

Easy-Drive 
kerekek
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A Thomas nagy kapacitású takarítógépek nem csak 
meggyőzően néznek ki, hanem úgy is készültek, hogy 
meggyőző teljesítményt nyújtsanak: különösen tartósak, 
nagyon megbízhatóak és a legbonyolultabb feladatokkal is 
könnyen megbirkóznak. A Thomas nagy kapacitású 
takarítógépek igen fejlett technológiájuk mellett a 
tartozékok széles választékával rendelkeznek, bármilyen 
takarítási feladathoz. Röviden szólva: legyen nehéz vagy 
bonyolult a feladat, ezek a takarítógépek a legjobb 
takarítási megoldást kínálják, olyat, amit Ön egy 
specialistától várhat el!

Egy jó érv: a THOMAS takarítógépek igen előnyös 
helyzetben vannak, mivel felépítésük jól átgondolt, 
praktikus és az egyedülálló minőségüket már 
bizonyították... legyen egy jó takarítógép kéznél és 
bármilyen nehéz vagy kényelmetlen a takarítási feladat, 
ezek a készülékek tökéletesen megoldják az Ön 
problémáját.

THOMAS NAGY KAPACITÁSÚ 
TAKARÍTÓGÉPEK: 
A STRAPABÍRÓ SPECIALISTÁK

JÓL ÁTGONDOLT MINŐSÉG
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Legyen szükség rájuk a lakásban, házban, a pincében a 
hobbi helyiségekben, a műhelyben, a garázsban, a teraszon a 
kertben vagy az erkélyen, ha az összegyűlt koszt vagy nedves 
szennyeződést gyorsan és hatékonyan el kell távolítani, ezek 
a specialisták egyszerűen kihagyhatatlanok! Arra terveztük 
őket, hogy a hosszabb feladatokat is bírják és legyőzzék akár 
a csatornában lévő sármaradványokat vagy egy eldugult 
lefolyó szennyeződéseit. 

Mosás, ápolás, felmosás és porszívózás. Ha a napi 
porszívózás már nem elég, ha a szőnyegek, szőnyegpadlók 
és kárpitozott bútorok mélyebb, alaposabb tisztítást 
igényelnek, ez a Thomas készülékek kedvenc terepe. 
A tisztítószert erőteljesen befecskendezik a szövet szálai 
közé, majd kiporszívózzák onnan a fellazított 
szennyeződéssel együtt. 

+ Tartósság és magas teljesítmény

+ Érett. bizonyított technológia

+ Erős, hatékony tisztítás

+ Átfogó tartozék kínálat

 
A LEGFONTOSABB ELŐNYÖK GYORS ÁTTEKINTÉSE:

KINTRE ÉS BENTRE: 

THOMAS NAGY KAPACITÁSÚ TAKARÍTÓGÉPEK: 
HIGIÉNIKUS MÉLYTISZTÍTÁS ÉS KOSZ-
ELTÁVOLÍTÁS
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THOMAS BOXER
Robosztus, erős és mindent tud

Sáros tappancsnyomok a teraszon? Kiszedhetetlen állatszőr a csomagtar-
tóban? Foltok a kanapén? Itt az ideje, hogy igazi tisztaság legyen kint és 
bent, ebben segít a Boxer.

+ 20 literes tartály, nagy kapacitású szűrő,
+ Rozsdamentes inox teleszkópos szívócső és 2,2 m hosszú flexibilis cső
+ 1400 W maximális motorteljesítmény
+ 4 könnyen gördülő kerék
+ Speciális szőnyegkefe állatszőrökhöz
+ Szőnyeg- és kárpittisztító szórófej, keménypadló adapter
+ Bútorvédő gumi ütköző a készülék oldalán
+ Made in Germany

Rendben van az autóm, 
a garázs, a műhely… 

és nincs kutyaszőr 
a lakásban sem!

Rés-szívófej, 
360 mm hosszú

Bútorkefe Szőnyegtisztító szórófej, 
keménypadló adapterrel

KárpitkefeÁtkapcsolható padlókefe 
szőnyeghez és 

keménypadlóhoz

Általános kefe

ProTex tisztítószer-
koncentrátum

Kárpittisztítófej 
nagynyomású 

fúvókával

Nagy kapacitású, hosszú 
élettartamú szűrő
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THOMAS BRAVO 20
A takarítógép, amely évek óta bizonyít!

Nagy kapacitású, multifunkciós porszívó, takarítógép üzemmóddal. 
20 literes tartályával a nagy feladatok sem okoznak problémát.

+  1400 Watt maximális motorteljesítmény
+  Speciális, nagynyomású szórórendszer, 4 bar üzemi nyomás
+  20 literes tartály, elkülönített 3,6 literes tisztavíz tartállyal
+  Szőnyeg és kárpittisztítás, keménypadló adapter
+  4 könnyen gördülő kerék
+  8,5 méteres működési sugár
+  Tartozéktároló a készülék fedelén
+  Made in Germany

Kiforrott minőség, 
megbízhatóság, 

hatékonyság… 
hosszú évek óta!

Kárpittisztítófej 
nagynyomású 

fúvókával

Szőnyegtisztító szórófej, 
keménypadló adapterrel

ProTex tisztítószer 
koncentrátum 

szőnyeghez, bútorokhoz

KárpitkefeÁtkapcsolható 
szőnyegkefe

Rés-szívófej
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Li-Ionen AccuLi-Ionen Accu

Felmosás könnyen 
és frissítően
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Felmosó vödör, mop és társai:
Nem lesz rájuk szükség, mert 
a THOMAS Bionic Washstick 
megkönnyíti a padlóápolást.

Hosszú akkumulátor élettartam az alapos takarításért
A THOMAS Bionic Washstick vezeték 
nélkül működik. Erős Li-Ion akkumulátora 
kimagaslóan hosszú üzemidőt biztosít. 

Akár 80 percig is bírja a padlótörlést. 
Felmosás után a padló szinte azonnal 
száraz lesz.

Innovatív öntisztító rendszer 
A sima felületű polimer hengerbe nem ragadnak 
bele a hajszálak és a padlót is óvja. Ami a legjobb: 
nem kell hosszasan tisztogatnia a hengert.  
A polimer henger önmagát tisztítja és így biztosítja 
a folyamatosan kiváló tisztítóhatást.

Kapcsolja be és szinte hangtalanul működik 
Működés közben a Bionic Washstick nagyon kevés 
zajt bocsájt ki. Alaposan, de nagyon csendesen 
dolgozik. Így a padlót akkor is tisztíthatja, ha valaki 
dolgozik vagy éppen pihen a másik szobában.

Li-Ionen AccuLi-Ionen Accu

Nagyon csendes
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Élvezze a padlótisztítást!

Egyszerű használat
A THOMAS Bionic Washstick-et nagyon könnyű 
használni. Csak nyomja meg az innovatív egy-
gombos irányítófelületet és a THOMAS Bionic 
Washstick pont azt teszi majd, amit Ön kiválasztott.

Mindig elegendő víz a tartályban
A THOMAS Bionic Washstick-el egyszerű ellenőrizni 
a víztartályt: színes LED fény mutatja, ha elegendő 
víz van még és jelez, ha ideje utántölteni. 

Ürítés: gyors és egyszerű 
Okos rendszer: a THOMAS Bionic Washstick egy 
intelligens elválasztó rendszerrel rendelkezik, ahol 
a szennyes víz és a szilárd szennyeződések külön 
tartályba kerülnek. A tartályokat könnyű kivenni, 
egyszerűen üríthetőek és gyorsan vissza lehet 
helyezni őket a készülékbe.

Teljes felszereltség 
A THOMAS Bionic Washstick-hez megkap mindent, 
ami szükséges. A készülékhez mellékeljük 
a kombinált parkoló és töltő állomást, amely 
természetesen automatikus kikapcsolási funkcióval 
is rendelkezik. Egy tartalék polimer tisztítóhenger 
szintén mellékelve.
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Felmosás frissítően könnyedén
Alkalmas minden keménypadlóhoz, különösen 
parkettához és laminált padlóhoz.
 

Felmosás és szárítás egy munkamenetben. Kiömlött 
folyadékok összegyűjtése. Nem szükséges felmosás előtt 
porszívózni. Bármilyen keménypadlón használhatja, de 
különösen parkettán vagy laminált padlón ajánlott. A padló 
száradási ideje jelentősen rövidebb lesz.
 

» 80 perc akkumulátor kapacitás
» Bionic technológia, öntisztító rendszerrel
» Száraz és nedves tisztítás. Nagyon kevés visszamaradó  
» nedvesség, azonnal járható padló.
» Kiömlött folyadékok összegyűjtése. 
» Praktikusan szétválasztott szilárd szennyeződés és  
» koszos víz: gyors és könnyű ürítés. 
» Nem szükséges felmosás előtt porszívózni. 
» A vízszint jelzése színes LED-ek segítségével.
» Innovatív polimer tisztítóhenger: óvatosan de alaposan  
» tisztít és megóv a zavaró, felcsavarodott hajszálaktól.  
» Egy további tartalék henger mellékelve.
» Egyszerű működtetés: egygombos kezelőpanel. 
» Integrált parkoló- és töltőállomás. Álló parkoló pozíció (90 °).
» Szuper csendes működés
» Könnyű (3,9 kg), jól irányítható, eldugottabb helyekhez 
» is hozzáférhet vele
 

Nem maradt több kívánság!
A praktikus kiegészítőkkel felszerelve, a THOMAS Bionic 
Washstick a legmegfelelőbb készülék az Ön 
padlójának gyors és tökéletes felmosásához, 
ápolásához.



28

 

 

VILÁGÚJDONSÁG A THOMAS-TÓL, 
AMELY ELKÁPRÁZTATJA AZ 
ÁLLATKEDVELŐKET 

A THOMAS-nak sikerült egy valódi forradalmat kirobbantania a 
nemzetközi piacon a CYCLOON HYBRID modellekkel! Ezek az 
egyedülálló porzsák nélküli porszívók megadják a 
kisállattartóknak azt, amire régóta vágynak: az állatszőrök és a 
szennyeződések erőteljes eltávolítása mellett az állatok 
kellemetlen szagának semlegesítését.

Jól átgondolt, inspiráló megoldások

A THOMAS CYCLOON HYBRID porszívók megoldást kínálnak az 
állattartó háztartások két fontos problémájára. A portartályos 
porszívózás és a levegőfrissítés először lett kombinálva: 
    >  A THOMAS által kifejlesztett, új easyBox -rendszer a dupla 

kamrás kialakításának köszönhetően csapdába ejti az 
állatszőröket az erőteljes levegőkeringtetés során

    >  Az állati szagok megkötődnek az Aqua-FreshAir-Box -ban és 
a levegő 100%-ban észrevehetően frissebb lesz.

Összegezve a THOMAS előnyöket: jól átgondolt újítások az 
állattartóknak, akik értékelik a tiszta, ápolt lakókörnyezetet és 
az egészséges levegőt.

A LEGFONTOSABB ELŐNYÖK GYORS ÁTTEKINTÉSE:

+ Az állatszőrök erőteljes, hatékony porszívózása

+  Az állati szagok alapos eltávolítása, 100%-ban 

érezhetően frissebb levegő - Aqua-FreshAir-Box

+  A finompor és a durva kosz elkülönítése a THOMAS 

új easyBox dupla kamrás rendszerével

+ Gyorsan és higiénikusan üríthető easyBox tartály

+  Porzsák nélküli porszívózás: folyamatosan 

magas szívóerő, nincsenek további költségek

+  Mosható HEPA 13 filter
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Megtaláltam a legjobb porzsák 
nélküli porszívót! 
Sokkal jobban kezeli az 
állatszőröket, mint a többi 
készülék, könnyű kiüríteni és 
közben a levegőt is frissíti, ha 
igénylem.
Takács Anna,
kutyatulajdonos
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VILÁGÚJDONSÁG:  
A VILÁG ELSŐ PORZSÁK NÉLKÜLI HIBRID 
PORSZÍVÓJA.  AZ ÁLLATSZŐRÖK, SZENNYEZŐDÉ-
SEK ALAPOS, HATÉKONY ELTÁVOLÍTÁSA, VALAMINT 
A LEVEGŐ FELFRISSÍTÉSE! 
Végre itt van! A THOMAS CYCLOON HYBRID készülékek nem csak  erőteljes, 
ciklon-technológiájú porszívók, ennél többet kínálnak! Használatukkal a 
kellemetlen szagokat is eltüntetheti a levegőből. Egy készülékben találja meg 
mindazokat a funkciókat, amelyek egy tökéletesen karbantartott, tiszta 
háztartáshoz szükségesek.

PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓZÁS 
AZ easyBox PORTARTÁLLYAL

A THOMAS kifejlesztette: az egyedi easyBox kétkamrás portartály-rendszer 
segítségével az allergiát okozó finompor tökéletesen elválasztódik az 
állatszőröktől és a durvább szennyeződésektől. Még egy fontos előny: az 
innovatív nyitó- és ürítőmechanizmusnak köszönhetően az easyBox 
tartályürítése kimondottan gyors, egyszerű és higiénikus. 

Nagyon könnyű: 
nyitás

Még könnyebb: 
gyors kiürítés

Ha szükséges: 
ürítse ki a finompor 

tartályt víz segítségével. 
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100%-ban
érezhetően 

frissebb levegő

VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓZÁS A THOMAS 
AQUA-FRESHAIR-BOX 
HASZNÁLATÁVAL

• Könnyen, kényelmesen használható
• A portartály gyors, kényelmes és higiénikus kiürítése.
•  Folyamatosan magas szívóerő minden takarításnál
• Mosható HEPA13 filter
• A kellemetlen szagok eltávolítása 
• 100%-ban érezhetően frissebb levegő

A porszívózás során és utána még hosszan 
a levegő 100%-ban érezhetően frissebb lesz. 
Az easyBox gyorsan kicserélhető 
az Aqua-FreshAir-Box-ra, amelyet csupán 
1 liter vízzel kell feltölteni és kezdődhet 
a felfrissítő porszívózás! 

KIVÁLÓ:
INNOVATÍV TECHNOLÓGIA, 
HOZZÁADOTT ÉRTÉKKEL 

A termékeinket minősítő zsűri a „Német 
innovációs díj győztese“ címet adta az új 
THOMAS CYCLOON HYBRID porzsák nélküli 
hibrid porszívóknak. A Cycloon Hybrid az első porzsák nélküli hibrid porszívó, 
amely hatékonyan eltávolítja az állatszőröket és az egyéb szennyeződéseket, 
miközben tisztítja és frissíti a helyiség levegőjét. Tökéletes az állattartóknak, 
allergiában szenvedőknek és az egészségtudatos vásárlóknak.
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Az állatszőrök alapos eltávolítása és ezzel egyidejűleg 
hatékony levegőfrissítés. 

+   easyBox portartály duplakamrás rendszerrel
+  AQUA-FreshAir-Box vízszűrő rendszer pollenszűrővel
+  Mosható HEPA13 filter
+  Aktív szénszűrő
+  Mikrofilter a kilépő levegő szűrésére
+  1400 W motorteljesítmény
+  3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkímélő Eco-controllal
+  11 méter működési sugár, 2 parkoló pozíció
+  Automatikus kábelvisszahúzás
+  Könnyen elforduló, Easy-Drive kerekek
+  Made in Germany

THOMAS CYCLOON HYBRID PET & FRIENDS
Az első porzsák nélküli hibrid porszívó állatbarátoknak

Én csak ajánlani tudom ezt 
a készüléket minden 

állattartónak.

Kisméretű 
bútorkefe

360 mm hosszú 
rés-szívófej

Teleszkópos fém 
szívócső, reteszelő 

gombbal

Turbokefe, könnyen 
tisztítható

Átkapcsolható 
kombinált kefe

180 mm széles 
kárpitkefe, állatszőrök 

eltávolításához

Porzsák nélküli 
működés

AQUA-FreshAir-Box 
vízszűrő rendszer

100%-BAN 
ÉREZHETŐEN 

FRISSEBB LEVEGŐ

Könnyen elforduló, 
Easy-Drive kerekek

Automatikus 
kábelvisszahúzás

easyBox 
kétkamrás 
portartály

Ajánlásával
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Gyengéd parkettaápolás és a kellemetlen szagok semlegesítése.  

+   easyBox tartály duplakamrás rendszerrel
+  AQUA-FreshAir-Box vízszűrő rendszer pollenszűrővel
+  Mosható HEPA13 filter
+  Aktív szénszűrő
+  Mikrofilter a kilépő levegő szűrésére
+  1400 W motorteljesítmény
+  3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkímélő Eco-controllal
+  11 méter működési sugár, 2 parkoló pozíció
+  CleanLight kombinált padlókefe LED világítással
+  Könnyen elforduló, Easy-Drive kerekek
+  Made in Germany

THOMAS CYCLOON HYBRID LED & PARQUET
Az első porzsák nélküli hibrid porszívó 
parkettakedvelőknek

Parkettaápolás és 
levegőfrissítés egy 

porszívóval - egyszerűen 
zseniális!

Kisméretű 
bútorkefe

360 mm hosszú 
rés-szívófej

Teleszkópos fém 
szívócső, reteszelő 

gombbal

Könnyen elforduló 
parkettakefe

CleanLight kombinált 
padókefe LED 

világítással

180 mm széles 
kárpitkefe, állatszőrök 

eltávolításához

Porzsák nélküli 
működés

AQUA-FreshAir-Box 
vízszűrő rendszer

100%-BAN 
ÉREZHETŐEN 

FRISSEBB LEVEGŐ

Könnyen elforduló, 
Easy-Drive kerekek

Automatikus 
kábelvisszahúzás

easyBox 
kétkamrás 
portartály

Ajánlásával
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CYCLOON HYBRID
Az 5 csillagos minőség 

QUALITY PROOF

1400
5

1 2

3 4
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Az állatszőrök, hajszálak és nagyobb 

szennyeződések szétválasztása az allergiát okozó 

finomportól az easyBox duplakamrás portartályban. 

Gyorsan, könnyen és higiénikusan üríthető.

Porszívózás porzsák nélkül – nincsenek további 

költségek és a kellemetlen porzsák ürítés 

is elfelejthető.

A kellemetlen szagok hatékony eltávolítása az 

egyedülálló AQUA-FreshAir-Box segítségével. 

Pollenszűrő és vízszűrő: a levegő 100%-ban 

frissebb lesz.

Folyamatos, egyenletes szívóerő minden porszívózás 

alkalmával, köszönhetően az easyBox-nak valamint 

az Aqua-FreshAir-Box-nak.

Erőteljes by-pass motor 1400 W motorteljesítménnyel 

és kettős légáram-rendszerrel. A beszívott levegőben 

lévő apró szennyeződések nem juthatnak be a motorba 

és nem okoznak kellemetlen szagokat.

1

2

3

4

5
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The bagless fr e

PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ AQUA-PURE-FILTERBOX-AL

A porzsák nélküli porszívó, 
amely felfrissíti a levegőt.

A “perfect air“ technológia.
Olyan zseniális, amilyen egyszerű.

Olyan zseniális, mint még soha: a porzsák helyett a Thomas 
egy különleges AQUA-PURE-FILTERBOX-ot használ, 
amelyet csupán 1 liter vízzel kell feltölteni. A felszívott 
házipor, allergének, pollenek és poratkák tökéletesen 
megkötődnek a vízben és egyszerűen kiüríthetők. Ezáltal 
semmi sem kerül vissza a levegőbe és a helyiség levegője 
100%-ban érezhetően frissebb lesz.

A frissítően különleges porszívó: az allergiától szenvedőknek, 
állattartóknak és azoknak, akik tökéletesen pormentes 
környezetre vágynak és friss levegőt szeretnének újra 
belélegezni.
 
A porzsák nélküli “perfect air” -elv előnye: a szennyezett vízzel 
teli Aqua-Pure-FilterBox ürítése során nem jutnak vissza 
por-vagy szagrészecskék a levegőbe. Egyszerűen tökéletes.

+  Ideális allergiában szenvedőknek, vagy állattartóknak

+ 100%-ban érezhetően frissebb levegő

+ Mosható HEPA13 filter

+ Könnyű kezelhetőség

+ Egyszerű tisztítás

+ Folyamatosan magas szívóerő minden takarításnál

+ Nincs porvisszabocsátás a tartály ürítése során

+ 100%-os pollen kiszűrés

A LEGFONTOSABB ELŐNYÖK GYORS ÁTTEKINTÉSE:
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Végre! 

Egy porzsák nélküli 
porszívó, amely megköti 
a port, polleneket és 
a szagmolekulákat a 
vízben és közben még 
frissíti is a levegőt. 
100%-ban érezhető.

A beszívott levegő vízzel 
történő nedvesítése 
a bemeneti fúvókánál100%-ban érezhetően 

frissebb levegő

Ezután a benedvesített 
porrászecskék a vízbe 
ragadnak.

AZ AQUA-PURE-FILTERBOX

Az AQUA–PURE-FILTERBOX vízszűrőrendszer 
segítségével a házipor, pollen, poratkák és egyéb 
allergének a szűrő vizébe ragadnak és egyszerűen 
kiönthetők a szennyes vízzel. 

A HEPA13 Filter és a pollenszűrő (allergy pure 
modell), valamint a HEPA13 Filter és az  
aktív szénszűrő (animal pure modell) 
az Aqua-Pure-Filterbox-al 
együtt biztosítják 
a tiszta, felfrissített 
és szagmentesített 
levegőt.
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Végre, az allergiások újra fellélegezhetnek. Ez az új vízszűrős porszívó 
100%-ban érezhetően frissebb levegőt biztosít.

+  A frissítően különleges szűrőrendszer
+  AQUA-PURE-FILTERBOX vízszűrő, pollenszűrővel
+  Mosható HEPA13 filter
+  Mikrofilter, a kilépő levegő tisztítására
+  1400 W motorteljesítmény

 +  11 méter működési sugár, 2 parkoló pozíció
+  Könnyen elforduló, Easy-Drive kerekek
+  Made in Germany

THOMAS PERFECT AIR ALLERGY PURE
Tökéletes segítség allergiásoknak

Most, hogy a lakás levegője 
friss és pormentes, sokkal 

kényelmesebben 
érzem magam.

Rés-szívófej, 
360 mm hosszú

Bútorkefe, 
forgatható

Automatikus 
kábelvisszahúzás

Lábkapcsolóval ellátott 
kombinált kefe padlóra 

és szőnyegre

Matrackefe

AQUA-PURE-FILTERBOX 
vízszűrő rendszer

Könnyen elforduló, 
Easy-Drive kerekek

100%-ban érezhetően 
frissebb levegő

Porzsák nélküli

Ajánlásával



Markolatba 
integrált 

távirányító
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THOMAS PERFECT AIR ANIMAL PURE
Tökéletes az állattartók számára

Végre, az állattartók is megkaphatják, amire szükségük van. Az új vízszűrős 
porszívó, amely 100%-ban frissebb levegőt biztosít.

+   A frissítően különleges szűrőrendszer
+   AQUA-PURE-FILTERBOX
+   Mosható HEPA13 filter
+   Aktív szénszűrő és Mikrofilter, a kilépő levegő tisztítására

1400 W motorteljesítmény
Markolatba épített távirányító
Bútorvédő ütközők oldalt
3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkímélő Eco-controllal
11 méter működési sugár, 2 parkoló pozíció
Automatikus kábelvisszahúzás
Könnyen elforduló, Easy-Drive kerekek
Made in Germany

+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   

Nehezen eltávolítható 
állatszőr, kellemetlen szagok? 

Tüntessük el mindkettőt!

Bútorkefe, 
forgatható

Rés-szívófej, 360 
mm hosszú

Turbokefe, 
könnyen tisztítható

Lábkapcsolóval ellátott 
kombinált kefe padlóra 

és szőnyegre

180 mm széles 
kárpitkefe, állatszőrök 

eltávolításához

Porzsák nélküliTökéletes 
az állattartók 

számára

100%-ban érezhetően 
frissebb levegő

AQUA-PURE-FILTERBOX 
vízszűrő rendszer

Automatikus 
kábelvisszahúzás

Könnyen elforduló, 
Easy-Drive kerekek

Ajánlásával
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Végre, egy vízszűrős porszívó, amely az alapos takarítás mellett friss, illatos 
levegőt bocsát ki magából.

+   A frissítően különleges szűrőrendszer
+   AQUA-PURE-FILTERBOX
+  Mosható HEPA13 filter
+   Mikrofilter, a kilépő levegő tisztítására
+   1400 W motorteljesítmény
+   illatos légfrissítő adalékkal
+   3 teljesítményfokozat + Turbo, költségkímélő Eco-controllal
+   11 méter működési sugár, 2 parkoló pozíció
+  Automatikus kábelvisszahúzás
+   Könnyen elforduló, Easy-Drive kerekek
+   Made in Germany

THOMAS PERFECT AIR FEEL FRESH X3
Tökéletes a frissesség kedvelőinek

Bútorkefe, 
forgatható

Rés-szívófej, 220 
mm hosszú

Automatikus 
kábelvisszahúzás

ParkettakefeÁtkapcsolható 
kombinált kefe

Kárpitkefe

„Fresh Moments“ 
légfrissítő, 

illatosító adalék

Könnyen elforduló, 
Easy-Drive kerekek

AQUA-PURE-FILTERBOX 
vízszűrő rendszer

Egy vízszűrős porszívó, 
amely 100%-ban frissíti 

a levegőt és kellemes, 
tiszta illatot áraszt.

Porzsák nélküli 100%-ban 
érezhetően 

frissebb levegő
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100%-ban érezhetően frissebb levegő! A háztartási por, a 
pollen, az atkák, az állatszőr és a kellemetlen szagmolekulák 
egyszerűen a vízben ragadnak. Tökéletes allergiában szenve-
dők és állattartók számára.

A HEPA13 filter a pollenszűrővel vagy az aktív szénszűrővel és 
az AQUA-PURE-FILTERBOX-szal együtt tiszta, friss levegőt biz-
tosít. 100%-ban érezhetőbb. 

Víz, kiömlött folyadékok felszívása a motor károsítása nélkül.  
Kiömlött valami? Gyorsan eltakaríthatja a nyomát.  

Porszívózás porzsák nélkül – nincsenek további költségek és a 
kellemetlen porzsák ürítés is elfelejthető.

Folyamatos, egyenletes szívóerő minden porszívózás alkalmával, 
köszönhetően az AQUA-PURE-FILTERBOX-nak.

1

2

3

4

5

Perfect Air
Az 5 csillagos minőség 

QUALITY PROOF
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Kompakt porzsákos porszívó, mindennapos használatra. Könnyű, 
mozgékony és hatékonyan tisztít. HEPA13 szűrőjének köszönhetően a lakás 
levegője friss marad porszívózás után is. Hasznos kiegészítőivel a padló és 
a szőnyegek mellett a bútorokat vagy akár az autót is kiporszívózhatja.

+   700 W motorteljesítmény
+   Elektronikus szívóerő-szabályozás
+   Mosható HEPA13 filter
+   Könnyen cserélhető szűrők
+   Automatikus kábelvisszahúzás
+   Porzsák-telítettség jelző
+   Rozsdamentes inox teleszkópos cső
+   Mikrofilter, a kilépő levegő tisztítására
+   7 méter működési sugár, 2 parkoló pozíció

THOMAS ECO POWER 2.0
Kompakt porszívó a mindennapokra

Apró, mozgékony
porszívó, de közben 

erőteljes és 
alapos is!

TartozéktárolóBútorkefeKárpitkefeÁtkapcsolható 
kombinált kefe

Rés-szívófej
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A THOMAS gőztisztító felhasználó- és környezetbarát készülék, amely 
sokoldalúan használható otthonában. Higiénikus megoldást kínál a padló, a 
konyha, a fürdőszoba, a WC tisztítására, hosszú ideig tartó, egyenletes gőzt 
biztosítva. 

THOMAS VAPORO BUGGY
Az erőteljes gőztisztító

Mélytisztítás a gőz erejével!

+   Szabályozható gőzmennyiség
+   Biztonsági szelep
+   Tartozéktárolás a készülékben
+   Soft-Touch kapcsoló
+   Nagy, könnyen gördülő kerekek
+   IPX4 fröccsenés elleni védelem

Toldók, kis- és nagy 
kefék, ablaktisztító fej 
és mikroszálas törlő, 
kaparó és Jet fúvóka.

Tartozéktároló Flexibilis csőFelmosó adapterPadlókefe Toldócsövek
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A kisebb vagy nagyobb háztartások részére a THOMAS 
centrifugák nyújthatnak egyszerű, de okos megoldást! Ezek 
a centrifugák a kézzel mosott ruhákat durva kifacsarás nélkül 
gyorsan megszárítják és rövid időn belül a ruhák már 
mehetnek is vissza a gardróbba. A THOMAS centrifugák ezen 
felül még könnyen hordozhatók, magával viheti akár a vidéki 
házba vagy a lakókocsiba. Összegezve: a THOMAS centrifugák 
kényelmesen használhatók az Ön otthonában, de könnyen 
elviheti szinte bárhová! Ideálisak bármilyen textília óvatos, 
gyors és hatékony szárításhoz.

+ Könnyű kezelhetőség
+ Energiamegtakarítás
+ Rövidebb szárítási idő
+ Gyűrődésmentes és kímélő centrifugálás
+ Fejlett biztonsági technológia
+ Minden olyan ruhához, amelyet gyorsan újra 
szeretnénk viselni

 
A LEGFONTOSABB ELŐNYÖK GYORS ÁTTEKINTÉSE:

THOMAS CENTRIFUGÁK:  
A GYORSABB SZÁRÍTÁSÉRT

Alapos, gazdaságos, környezetbarát és kíméletes: a THOMAS 
centrifuga 2800 fordulat/perc sebességgel forgatja a 
ruhatöltetet, ami közel a duplája az automata mosógépek 
centrifugálási sebességének. Ez azt jelenti, hogy a szárítási 
ciklus - amely általában igen sok energiafelhasználással 
jár -, jelentősen rövidebb és így kevesebb energiát igényel. 
Az energiamegtakarítást növelheti, hogy vasaláshoz a ruha 
sokkal szárazabb. A THOMAS centrifugák által használt 
forgási folyamat szintén ideális az érzékeny textíliák 
szárításához, különösen a gyapjúhoz, amely így megtartja 
alakját a centrifugálás után is.

KÖRNYEZETBARÁT ÉS ENERGIATAKARÉKOS

Az összes THOMAS centrifuga a levédett THOMAS egykezes 
biztonsági rendszerével van felszerelve. Ez a rendszer 
felhasználók millióinál bizonyította a nagyon hatékony 
biztonsági védelmet.

A BIZTONSÁG FONTOS
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Thomas CENTRI 772 SEK

+   3 kg száraz ruha kapacitás
+   2800 fordulat/perc
+   Rozsdamentes inox dob
+   Törésbiztos műanyag fedél
+   Biztonsági kapcsoló rendszer

THOMAS CENTRI 776 SEK

+   4,5 kg száraz ruha kapacitás
+   2800 fordulat/perc
+   Rozsdamentes inox dob
+   Törésbiztos műanyag fedél
+   Biztonsági kapcsoló rendszer

THOMAS CENTRI 776 SEL

+   4,5 kg száraz ruha kapacitás
+   2800 fordulat/perc
+   Rozsdamentes inox dob
+   Ezüst színű felső karima
+   Törésbiztos műanyag fedél
+  Biztonsági kapcsoló rendszer

THOMAS CENTRI 776 SEK INOX

+   4,5 kg száraz ruha kapacitás
+   2800 fordulat/perc
+   Magas minőségű, rozsdamentes 

inox készülékház
+   Rozsdamentes inox dob
+   Törésbiztos műanyag fedél
+   Fekete színű felső karima
+   Biztonsági kapcsoló rendszer
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Turbo Kefe
CIKKSZÁM: 787107

+  Turbo kefe szőnyegtisztításhoz
+  Valamennyi 32 mm csőátmérőjű Thomas porszívóhoz
+  Könnyen tisztítható henger

Padlókefe állatszőrök eltávolításához
CIKKSZÁM: 787210

+  Kombinált kefe Thomas porszívókhoz
+  Speciális sörték állatszőrök eltávolításához
+  Átkapcsolható keménypadlóhoz vagy szőnyeghez
+  Könnyen gördülő görgők

AquaStealth felmosó fej
CIKKSZÁM: 787247

+  Felmosófej Thomas takarítógépekhez
+  Parketta, járólap mosószeres felmosása, szárítása
+  1 mikroszálas felmosó betét járólaphoz

Mikroszálas felmosóbetét – járólaphoz
CIKKSZÁM: 787248

+  Thomas AquaStealth felmosó fejjel használható
+  3 db betét/csomag

Mikroszálas felmosóbetét - parkettához
CIKKSZÁM: 787249

+  Thomas AquaStealth felmosó fejjel használható
+  3 db betét/csomag

ProTex – tisztítószer koncentrátum
CIKKSZÁM: 787502

+  Thomas takarítógépekhez
+  Szőnyeghez, kárpitos bútorhoz
+  Koncentrátum, habzásgátlóval, 1 liter

ProFloor – tisztítószer koncentrátum
CIKKSZÁM: 790009

+  Thomas takarítógépekhez
+  Keménypadlóhoz
+  Koncentrátum, habzásgátlóval, 1 liter

TARTOZÉKOK PORSZÍVÓKHOZ, TAKARÍTÓGÉPEKHEZ
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Porzsák szett 99 - Dust Bag Set 99
CIKKSZÁM: 787243

+  Thomas AQUA+ modellekhez
+  5 MicroPor porzsák
+  1 porzsáktartó adapter

XXL porzsák szett – Dust Bag Set XXL
CIKKSZÁM: 787274

+  5 db. XXL méretű - (6 literes) porzsák 
+  1 Mikrofilter
+  Porzsáktartó adapter
+ Twin, Aqua+ modellekhez

Papírporzsák Bravo 20, Boxer
CIKKSZÁM: 787101

+ Nagy kapacitású papír porzsák
+  Bravo, Boxer modellekhez

Szűrő szett 99 – Filter Set 99
CIKKSZÁM: 787241

+ Szűrő szett AQUA+ modellekhez
+  1 Speciális Hygiene filter
+  1 Hygiene Guard filter
+  2 nedves szűrő
+  1 Mikrofilter

Szűrő szett 101 – Filter Set 101
CIKKSZÁM: 787272

+ Szűrő szett Perfect Air modellekhez
+  1 Speciális Hygiene filter
+  1 Hygiene Guard filter
+  2 nedves szűrő
+  1 Mikrofilter

Tölcsér szűrő – Bravo
CIKKSZÁM: 787202

+ Tölcsér szűrő Bravo készülékekhez

Cartridge filter – Boxer
CIKKSZÁM: 787421

+ Hosszú élettartamú szűrő Boxer modellhez
+  2500 cm2 szűrőfelület



www.thomas.hu

Robert Thomas Metall - und 
Elektrowerke GmbH & Co. KG 
Hellerstrasse 6.  
57290 Neunkirchen/Siegerland
Germany

Kövess minket a Facebook oldalunkon:
facebook.com/Thomas Magyarország

Kövess minket az Instagramon:
instagram.com/thomas.international

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.


