
Objavila som pre seba najlepší 
bezvreckový vysávač! Zvieracie 
chlpy zvláda lepšie ako iné, 
jednoducho sa vyprázdňuje a v 
prípade potreby osvieži vzduch.
Jana Benkovičová, 
Milovníčka zvierat 

Čistenie inak – pohodlnejšie a účinnejšie.



SVETOVÁ NOVINKA OD SPOLOČNOSTI THOMAS: 
CYCLOON HYBRID, 
TEN POTEŠÍ MILOVNÍKOV DOMÁCICH 
MAZNÁČIKOV. 
Prvý bezvreckový vysávač, ktorý odstraňuje zvieracie chlpy a 
osviežuje vzduch.

Na výstave IFA 2017 slávil vysávač  THOMAS CYCLOON HYBRID 
svoju veľmi sledovanú premiéru. Niet divu, pretože tento unikátny 
cyklónový vysávač vás ohromí svojimi premyslenými riešeniami, 
o ktoré je na obratovo silnom trhu „Domácnosti so zvieratami“ 
veľký záujem.

CHOVATELIA ZVIERAT HO BUDÚ MILOVAŤ

Na toto čakalo množstvo domácností so zvieratami: Vysávač THOMAS 
CYCLOON HYBRID je celosvetovo prvým bezvreckovým cyklónovým 
vysávačom, ktorý skutočne rieši dva najdôležitejšie problémy 
chovateľov zvierat:

• účinné odstránenie zvieracích chlpov
• dôkladné odstránenie zápachu po zvieratách

Pretože spoločnosť THOMAS napreduje novou 
technológiou a v jednom prístroji pritom poskytuje presne 
tie najvhodnějšie funkcie!

CHOVATELIA ZVIERAT HO BUDÚ MILOVAŤ



Na 100 %
citeľne 

osviežený 
vzduchvzduch

SVIEŽE VYSÁVANIE POMOCOU NÁDOBY
VYSÁVAČA THOMAS AQUA-FreshAir-Box.
Vždy ako to bude potrebné: Nádobu easyBox 
dokážete veľmi rýchlo vymeniť za nádobu sviežosti 
AQUA-FreshAir-Box, ktorá je naplnená iba jedným 
litrom vody a môžete začať so sviežim vysávaním! 
Do nádoby sú vysávané molekuly so zápachom ako 
aj zvieracie chlpy, v ktorej sa viažu s vodou. Vzduch 
sa 100% citeľne osvieži.

CYKLÓNOVÉ VYSÁVANIE S NÁDOBOU THOMAS 
EASYBOX.
Spoločnosť THOMAS: ju vymyslela: Nová nádoba easyBox (prihlásený nemecký 
patent) má dvojkomorový systém, ktorý oddeľuje alergie spôsobujúci jemný prach 
od zvieracích chlpov a hrubých nečistôt.

Ďalšie veľké plus: Vďaka inovačnej mechanike vyberania a otvárania je 
vyprázdnenie nádoby easyBox nie len mimoriadne jednoduché, ale aj 
mimoriadne hygienické. Vďaka tomu spĺňa nádoba THOMAS easyBox to, 
čo si používatelia želajú!

Úplne ľahké: 
Otváranie.

 

Super jednoduché:
Hygienické 

vyprázdnenie.

V prípade potreby: 
Vyprázdnite komory na 

jemný prach pomocou vody.

ROZMANITOSŤ PRÍSLUŠENSTVA,
KTORÁ POTEŠÍ MILOVNÍKOV ZVIERAT

Vďaka svojej technológii pohonu s obtokom poskytuje bezvreckový vysávač  
THOMAS CYCLOON HYBRID výkon 1 400 wattov, pracuje nepretržite s 
vysokým výkonom vysávania a taktiež v prípade príslušenstva dokážu 
jednotlivé modely zabodovať.

Model

Výbava
Prepínateľná podlahová hubica na 
zvieracie chlpy
Podlahová hubica Clean Light
Parketová hubica Turn around
Turbohubica
Hubica na zvieracie chlpy pre čalúnenie
Hubica na škáry so štetcovým nástavcom
Teleskopická sacia rúra so zablokovaním
Filter HEPA 13
Filter s aktívnym uhlím + peľový fi lter 
(pri nádobe sviežosti AQUA-FreshAir-Box)
Mikrofilter odpadového vzduchu
Akčný rádius > 10 m

CYCLOON HYBRID
Pet & Friends
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CYCLOON HYBRID 
LED Parquet
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•
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dostupné ako špeciálne príslušenstvo

čo si používatelia želajú!



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
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SPOLOČNE VYTVÁRAME SILNÉ PODNETY NA NÁKUP V MIESTE PREDAJA.

Banner pre váš 
online obchod

Video pre TV v predajni 
a online obchod

Reprezentačné vystúpenia 
prostredníctvom odborných 
poradcov ako aj školenia pre 
dílerov poskytneme na dopyt

Reprezentácia

Regály pokladničných 
terminálov POS & 
prezentačné stojany 
Roll up

Keyvisual pre plagáty, 
bilbordy, mestské 
osvetlenie atď. na vašom 
obchodnom areáli

Plagáty
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Priťahuje zákazníkov: Ponúkame vám predajný materiál, vďaka ktorému 
bude THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & Friends v centre pozornosti. 
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Leták pre 
koncového

spotrebiteľa

P E T & F R I E N D S



PRE MAXIMÁLNY ÚSPECH: 
VÁŠ KONTAKT NA NÁS.

Chcete prostredníctvom vysávača  THOMAS CYCLOON HYBRID
získať pre seba nových zákazníkov? Máte otázky alebo požadujete 
ďalšie informácie? Spojte sa s nami – sme tu pre vás!

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  
SLOVAKIA:
Tel: +420 733 161 307
augustin.schneeweiss@robert-thomas.net

Čistenie inak – pohodlnejšie a účinnejšie.




