Jiné vysávání – účinné a pohodlné.

Objevila jsem ten nejlepší
bezsáčkový vysavač!
Poradí si lépe než jiné vysavače
se zvířecími chlupy, snadno se
vyprazdňuje a osvěžuje vzduch.
Jana Horáková,
milovnice domácích mazlíčků

SVĚTOVÁ NOVINKA OD FIRMY THOMAS:

CYCLOON HYBRID,

VYSAVAČ, KTERÝ POTĚŠÍ VŠECHNY
MILOVNÍKY DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ.
První bezsáčkový vysavač Cyklon, který odstraňuje zvířecí chlupy a
osvěžuje vzduch.
Na IFA 2017 zažil THOMAS CYCLOON HYBRID svou dlouho očekávanou
světovou premiéru. Není divu, tento jedinečný cyklonový vysavač přichází
s promyšlenými řešeními, které ocení všichni milovníci „čtyřnohých
kamarádů“!

CHOVATELÉ ZVÍŘAT HO BUDOU MILOVAT.
Na takový vysavač domácnosti se zvířaty dlouho čekaly.
THOMAS CYCLOON HYBRID je celosvětově první bezsáčkový vysavač,
který řeší dva nejdůležitější problémy chovatelů zvířat:
• Účinné odstraňování zvířecích chlupů
• Efektivní odstraňování nepříjemného zápachu
Neboť firma THOMAS jde s novou technologií napřed a nabízí svým
zákazníkům přesně to, co ocení!

CYKLONOVÉ VYSÁVÁNÍ S EASYBOX OD FIRMY
THOMAS.
Vynález firmy THOMAS: Nový easyBox (patentováno) má dvoukomorový systém,
ve kterém se odděluje alergenní jemný prach od z zvířecích chlupů a hrubého
prachu.
Další velká výhoda: Díky svému inovativnímu způsobu otevírání je vyprazdňování
easyBox nejen velmi snadné, ale také velmi hygienické. Proto THOMAS easyBox
zadrží přesně to, co si uživatelé přejí.

Velmi lehké:
Otvírání.

Velmi snadné:
Hygienické vyprazdňování.

V případě potřeby:
Vyprázdněte komory na
jemný prach pomocí vody.

ROZMANITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ,
KTERÉ POTĚŠÍ MILOVNÍKY ZVÍŘAT.
Díky své technologii pohonu bypass poskytuje THOMAS CYCLOON HYBRID
1400 Wattů výkonu, umožňuje stálou práci s vysokou sací silou a zaboduje
i svým příslušenstvím.

Model

Vybavení
Nast. podlahová hubice na zvířecí chlupy
Podlahová hubice Clean Light
Parketová hubice Turn around
Turbo hubice
Hubice na polstrování na zvířecí chlupy
Štěrbinová hubice s násadou sací štětky
Teleskopická sací trubice se zámkem
HEPA13 filtr
Filtr s aktivním uhlím + pylový filtr
(u AQUA-FreshAir-Box)
Mikrofiltr odcházejícího vzduchu
Akční rádius > 10 m
k dostání jako doplňkové příslušenství

VYSÁVÁNÍ A OSVĚŽOVÁNÍ VZDUCHU POMOCÍ FIRMY
THOMAS AQUA-FreshAir -Box.
Vždy, když je to nutné: easyBox se rychle vymění za
AQUA-FreshAir-Box, který je naplněný jedním litrem
vody a můžete začít s vysáváním a osvěžováním vzduchu!
Do boxu jsou nasávány molekuly pachu, a také zvířecí
chlupy a prach a jsou vázané ve vodě.Vzduch je 100 %
znatelně osvěžený.

CYCLOON HYBRID CYCLOON HYBRID
LED Parquet
Pet & Friends
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SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME SILNÉ PODNĚTY KE KOUPI V MÍSTĚ PRODEJE.
Přitahuje zákazníky: Nabízíme vám prodejní materiál, díky němuž
bude THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & Friends v centru pozornosti.

I have discovered the best
bagless vacuum for me!
It manages animal hair better
than others, it is easy to
empty and freshens the
air if necessary.
Anne Brooke, pet lover

Banner pro Váš
online obchod

Plakáty
Klíčový vizuál pro plakáty,
billboardy, městské
osvětlení apod. ve vašich
prostorách

I have discovered the best
bagless vacuum for me!
It manages animal hair better
than others, it is easy to
empty and freshens the
air if necessary.
Anne Brooke, pet lover

PET & FRIENDS

I have discovered the best
bagless vacuum for me!
It manages animal hair better
than others, it is easy to
empty and freshens the
air if necessary.
Anne Brooke, pet lover
I have discovered the best
bagless vacuum for me!
It manages animal hair better
than others, it is easy to
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air if necessary.
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POS regály
a rollupy

Video pro instore TV a
internetový obchod
I have discovered the best
bagless vacuum for me!
It manages animal hair better
than others, it is easy to
empty and freshens the
air if necessary.
Anne Brooke, pet lover

Propagace
Koncový spotřebitel
Leták

Propagační akce
stejně jako odborná
školení odborným
poradcem na vyžádání

PRO CO NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH:
VÁŠ KONTAKT NA NÁS.
Chtěli byste s jedinečným THOMAS CYCLOON HYBRID získat nové
zákazníky? Máte nějaký dotaz nebo potřebujete více informací?
Kontaktujte nás – jsme zde pro Vás!

Jiné vysávání – účinné a pohodlné.

Sledujte nás na Instagramu:
instagram.com/thomas.international

Robert Thomas Metall- und
Elektrowerke GmbH & Co. KG
Postfach 1820
D-57279 Neunkirchen/Siegerland
Hellerstrasse 6
D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Telefon +49 (0) 2735/788-0
Fax +49 (0) 2735/788-519
info@robert-thomas.de
CZECH REPUBLIC:
Tel.: +420 733 161 307
augustin.schneeweiss@robert-thomas.net

