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Technologia, 
która wciąga!

Dla kogo przeznaczony 
jest system?

Co to jest system centralnego 
odkurzania?
System centralnego odkurzania firmy UST-M to 
komfortowe rozwiązanie, będące alternatywą dla trady-
cyjnego odkurzacza. Sprawdza się nie tylko w domach, 
ale także w apartamentach, budynkach komercyjnych, 
lokalach biurowych, usługowych, pensjonatach oraz 
w blokach. Ułatwia sprzątanie, działając bez hała-
su i kurzu. Całkowicie eliminuje cyrkulację zużytego 
powietrza w pomieszczeniach, co jest największym 
atutem tego systemu. Jednostkę centralną umiesz-
cza się zazwyczaj poza częścią mieszkalną budynku, 
np. w garażu, piwnicy lub kotłowni. Jedynymi widocz-
nymi elementami systemu są gniazda ssące zamon-
towane na ścianie w pokoju, przedpokoju czy kuchni. 
System uruchamia się poprzez włączenie przycisku 
na rączce węża. Po przejściu przez filtr w jednostce 
centralnej, oczyszczone powietrze jest odprowadzane 
na zewnątrz budynku. 

  Alergicy i osoby ceniące czystość
  System eliminuje zanieczyszczenia, kurz i drobnoustroje, będące przyczyną wielu alergii 

wziewnych oraz skórnych. Zanieczyszczone powietrze nie cyrkuluje w domu, gdyż odprowa-
dzane jest na zewnątrz, co pomaga w utrzymaniu naszych pomieszczeń w stałej czystości. 
Dodatkowo, tworzywo, z którego wykonane są rury wewnątrz ścian, ma właściwości antysta-
tyczne. Oznacza to, że kurz nie przywiera do przewodów odprowadzających nieczystości. 

  Rodziny z dziećmi, właściciele zwierząt domowych 
  Z tak dokładnej eliminacji kurzu z pewnością ucieszą się rodzice małych dzieci, które są 

szczególnie wrażliwe na zanieczyszczania. System nie zakłóci także spokojnego snu 
najmłodszych - pracuje dużo ciszej niż tradycyjny odkurzacz. Szybko usuniemy z podłogi 
i mebli również sierść zwierzęcia, a po dokupieniu specjalnej szczotki z łatwością wyczesze-
my nią naszego pupila.

  Osoby starsze, zwolennicy wygody
  Nie trzeba nosić ciężkiego odkurzacza po piętrach i schodach, schylać się do kontaktów 

czy włącznika zasilania. Nie ma problemu z plączącymi się kablami ani z częstą wymianą 
worków, gdyż filtry przeznaczone są do wielokrotnego użytku.

  Wielbiciele pięknych wnętrz i nowoczesnych rozwiązań
  Wszystkie widoczne elementy systemu zaprojektowane zostały zgodnie z aktualnymi tren-

dami, z nutą nowoczesnego designu. Duża paleta kolorów sprawia, że bez problemu znaj-
dziemy gniazdo ssące czy automatyczną szufelkę dostosowaną do wystroju i kolorystyki 
naszego domu.

  Osoby mieszkające w blokach 
  System doskonale sprawdzi się też w mieszkaniach i budynkach wielorodzinnych. Jednost-

kę centralną, która przeważnie znajduje się w kotłowni, można zainstalować na balkonie. Jeszcze nigdy sprzątanie nie było tak łatwe!
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Co zyskujesz montując 
jednostkę centralną 
Moderno

  Jakość i design
  Najwyższe, światowe standardy zamknięte we włoskim 

wzornictwie i przyjaznej kolorystyce. Obudowa wykonana 
została z lekkiego, odpornego na korozję i wytrzymałego 
tworzywa ABS.

  Uniwersalność 
  Dzięki możliwości przełożenia plastikowego panelu 

w jednostce Moderno, można podłączyć ją do instalacji 
ssącej zarówno z lewej, jak i z prawej strony, co znacznie 
ułatwia planowanie instalacji.

   Dokładną fi ltrację
  Jednostka wyposażona została w podwójny system fi ltra-

cji. Filtr typu HEPA w połączeniu z cyklonicznym syste-
mem fi ltracji zapewniają ochronę i wydłużoną żywotność 
dla silnika. 

  Bezpieczeństwo
  Dzięki wyłącznikowi próżniowemu praca silnika zostanie 

automatycznie zatrzymana np. w wyniku całkowitego 
zatkania wlotu przez dłuższy czas. Ochroni to jednostkę 
centralną przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

  Komfort 
  Dzięki praktycznie zaprojektowanym i solidnie wykonanym 

klamrom bez problemu można zdjąć, przenieść i wpiąć 
pojemnik na śmieci.

  doskonałe rozwiązanie dla alergików i astmatyków

  eliminacja kurzu, roztoczy, pyłków i alergenów

  wygodne, dokładniejsze i krótsze sprzątanie

  cichy system pracy 

  komfort użytkowania instalacji

 antystatyczne właściwości wnętrza rur 

  szeroki wybór akcesoriów w bogatej palecie kolorystycznej

  jednorazowa inwestycja zwiększająca wartość mieszkania

  polski producent materiałów i akcesoriów

 rozsądna cena

 20 lat gwarancji na materiały instalacyjne

 szybki i sprawny serwis

Dlaczego warto 
zdecydować się na 
system fi rmy UST-M?
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Jak wybrać jednostkę 
centralną?
Powierzchnia budynku

Liczba gniazd ssących:

Odległość jednostki centralnej od najbardziej oddalonego gniazda

do 35 m

36 – 50 m

51 – 80 m

Moderno 250
Moderno Premium 250

Moderno 350
Moderno Premium 350

Moderno 450
Moderno Premium 450

Moderno 250
Moderno Premium 250

bu
dy

ne

k do 250 m 2

Moderno 350
Moderno Premium 350

bu
dy

nek do 350 m 2

Moderno 450
Moderno Premium 450

bu
dy

nek do 450 m 2

Moderno 250
Moderno Premium 250

1-7 8-10

Moderno 350
Moderno Premium 350

11-13

Moderno 450
Moderno Premium 450

1.  Jednostka centralna

2. Sieć rur ssących

3. Gniazda ssące

4. Zestaw szybkiego sprzątania

Aby właściwie zaprojektować system centralnego 
odkurzania należy wziąć pod uwagę:
  powierzchnię budynku i liczbę kondygnacji 

  długość rurociągu i odległość od jednostki do najbardziej oddalonego gniazda

  miejsce zainstalowania jednostki centralnej

  rozmieszczenie i typy gniazd ssących

  długość węża ssącego
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Moderno 
Premium

Moderno

Jednostki Moderno Premium posiadają przyjazny dla 
użytkownika intuicyjny wyświetlacz z kompleksowymi 
informacjami o jednostce. Panel elektroniczny informu-
je m.in. o podłączeniu do sieci, konieczności przepro-
wadzenia czynności konserwacyjnych oraz wymiany 
fi ltra, poziom zapełnienia zbiornika oraz stopień zuży-
cia szczotek silnikowych.

  o 30% wydajniejszy od standardowych

  wysokoobrotowy silnik typu thru-fl ow

  przepływ powietrza do 68 dm3/s

  do 7 gniazd ssących przy mocy silnika 1300 W 

  5 lat gwarancji na jednostkę Moderno

  podwójny system fi ltracji, tj. fi ltr dokładny typu HEPA 
oraz system cykloniczny

Jednostka 
miary

Moderno 250 

Moderno 
Premium 250

Moderno 350 

Moderno 
Premium 350

Moderno 450 

Moderno 
Premium 450

Max moc 
silnika W 1300 1500 1900

Siła ssąca airwatt 510 610 690

Podciśnienie mbar 280 300 340

Przepływ 
powietrza dm3/s 56 58 61

Napięcie 
zasilające V 230 230 230

Napięcie 
sterujące V 12 12 12

Wymiary cm 70 x 33 70 x 33 86 x 33

Waga kg 9,0 10,5 10,5

System 
fi ltracji Filtr typu Hepa plus cyklon

Jednostki Moderno i Moderno Premium dostępne są 
w trzech wariantach:

Jednostka dla wymagających

Moc włoskiego designu

Panel elektroniczny
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Komfort na 
wyciągnięcie 
ręki 

Leo Twist 

Drawer Cover
Jego zalety to:

  optymalna długość węża ssącego - 9 mb

  przełącznik on/off  w rękojeści węża

  regulacja siły ssania

  obrotowa rękojeść 360°

  funkcjonalny pojemnik na szczotki z wieszakiem na wąż 
i uchwytami na rurę teleskopową – dzięki niemu nie trzeba 
wygospodarowywać oddzielnej szafki na akcesoria

  standardowy zestaw sprzątający: ssawka do podłóg 
i dywanów, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, 
ssawka prostokątna obrotowa

funkcjonalny pojemnik na szczotki z wieszakiem na wąż 
i uchwytami na rurę teleskopową – dzięki niemu nie trzeba 
wygospodarowywać oddzielnej szafki na akcesoria

standardowy zestaw sprzątający: ssawka do podłóg 
i dywanów, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, 

funkcjonalny pojemnik na szczotki z wieszakiem na wąż 
i uchwytami na rurę teleskopową – dzięki niemu nie trzeba 
wygospodarowywać oddzielnej szafki na akcesoria

standardowy zestaw sprzątający: ssawka do podłóg 
i dywanów, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, 

Zestaw sprzątający Vacu USM 
z praktycznym organizerem 

Kaseta z wężem zwijanym na bębnie do 
zabudowy w szafce lub ścianie

To nowe rozwiązanie w zakresie odkurza-
nia, charakteryzujące się prostą obsługą 
i estetyką. Służy do przechowywania 
węża sprzątającego, bardzo szybkiego 
rozwijania go przed rozpoczęciem odku-
rzania, a także błyskawicznego zwinięcia 
po skończonej pracy. Urządzenie składa 
się ze zwijacza węża ssącego, gniazda 
zwijacza oraz rękojeści z blokadą. Całość 
zamknięta jest w obudowie, którą montu-
jemy w ścianie lub zabudowie meblowej. 

Zestawy szybkiego sprzątania

Zestaw szufl adowy Zestaw szafkowy 

Gniazda dostępne są w kolorach: Wymiary obudowy dla długości węża:
9 m – 59 cm / 59 cm / 18,7 cm
12 m – 68 cm / 68 cm / 18,7 cm

Biały Kremowy

Grafi towy CzarnySrebrny

  łatwe w montażu 

  zajmują mało miejsca

  posiadają niezwykle 
elastyczny wąż

  wygodny przycisk urucho-
miający urządzenie

  estetyczny wygląd

  praktyczne i ergonomiczne 
rozwiązanie

  atrakcyjne cenowo

NOWOŚĆ
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Gniazda ssące

Biały

Kremowy
Czarny 
zamsz

Grafi t Srebrny

DecoVac 
Gniazda ssąco-elektryczne

Kwadratowe gniazda ssące Asko swoim uniwersalnym desig-
nem idealnie wpisują się w każde wnętrze. Ich kształt i stono-
wana kolorystyka będą współgrać z wyglądem niemal każdych 
kontaktów i włączników światła. Gniazda dostępne są w pięciu 
wersjach kolorystycznych: białym, szarym, srebrnym, kremowym 
i zamszowym czarnym.

Biały

Kremowy
Czarny 
zamsz

Srebrny

Asko 
Pięć odcieni klasyki

Dedykowane do wnętrz wytwornych i luksusowych, gdzie każdy, 
najmniejszy nawet detal ma znaczenie. Gniazda wykończone są 
eleganckimi, szklanymi ramkami, które będą się idealnie kompono-
wać z innymi szklanymi elementami wystroju. Doskonale wpiszą się 
zarówno w nowocześnie zaprojektowane, jak i stylizowane wnętrza.

Biały

Kremowy
Czarny 
zamsz

Srebrny

Asko Plus
Komfort w szklanej oprawie 

Gniazda Asko i Asko Plus do montażu z puszką z oferty UST-M (symbol 4762 lub 4763) Gniazda Uno i Due do montażu z puszką z oferty UST-M (symbol 4763)

Gniazda Sylo i Sylo Lock do montażu z płytką z puszką z oferty UST-M (symbol 4762 lub 4763)

Dzięki swojemu oryginalnemu kształtowi, prostokątne gniaz-
da Sylo idealnie zgrają się z ultranowocześnie zaaranżowanymi 
wnętrzami, wypełnionymi minimalistycznymi meblami i geome-
trycznymi ozdobami. Będą także odpowiednim rozwiązaniem 
w przypadku, kiedy inne detale, takie jak włączniki światła i gniazd-
ka elektryczne, również mają nietypowe kształty. Pomimo swoje-
go nowoczesnego charakteru, gniazda Sylo ujmują subtelnością 
i wysokim kunsztem wykonania.

Biały

Kremowy
Czarny 
zamsz

Grafi t Srebrny

Deco 
Gniazda ssące

Gniazda Deco do montażu z puszką z oferty UST-M (symbol 4750) 

Dostępne w pięciu uniwersalnych kolorach, które idealnie odnaj-
dą się w każdym wnętrzu. Na uwagę zasługuje ponadczaso-
we wzornictwo i precyzyjne wykonanie. Doskonałe dopełnienie 
kolekcji DecoVac.

Gniazda DecoVac do montażu z puszką z oferty UST-M (symbol 4748) 

Gniazda ssąco-elektryczne DecoVac cechuje kompatybilne połą-
czenie w jednym produkcie gniazd elektrycznych oraz ssących. 
Bogata kolorystyka oraz uniwersalny design pozwala na dopa-
sowanie produktu do każdej aranżacji, zarówno klasycznej, 
jak i nowoczesnej.

Biały

Kremowy

Szary

Szary

Szary
Szary

Srebrny

Sylo 
Geometria w delikatnej odsłonie 

Gniazda ssące Sylo Lock stworzyliśmy z myślą o rodzinach 
z małymi dziećmi oraz miejscach użyteczności publicznej. Wypo-
sażone zostały w zunifi kowane kluczyki, które stanowią dodat-
kowe zabezpieczenie przed ciekawością dzieci, jak i nadmiernym 
zainteresowaniem np. gości hotelowych. W przypadku gniazd 
Sylo Lock funkcjonalność połączyliśmy z designem w niezwykle 
stylowej odsłonie.

Gniazda wyrzutowe 

Gniazdo wyrzutowe to element systemu centralnego odkurza-
nia, przez który przefi ltrowane powietrze odprowadzane jest na 
zewnątrz domu. To właśnie dzięki niemu drobinki kurzu nie wraca-
ją do pomieszczenia. Przeważnie montowane jest na zewnętrznej 
ścianie budynku, dlatego ważne jest, aby jego kolor dopasowany 
był do elewacji. Nasze gniazda wyrzutowe zaprojektowane zosta-
ły zgodnie z zasadami nowoczesnego designu. Oferujemy je
w sześciu różnych kolorach - od klasycznej bieli poprzez odcienie 
brązu po ciemny grafi t.

Biały

Kremowy

Szary

Srebrny

Sylo Lock 
Bezpieczny design 

To sprawdzone przez lata, tradycyjne w wyglądzie gniazda ssące. 
Funkcjonalne, w bogatej kolorystyce gniazda UNO i DUE różnią się 
od siebie wielkością obudowy.

Biały Kremowy Beżowy
Jasnobrą-
zowy

Ciemno-
brązowy Czarny Srebrny Złoty

Grafi t

Biały

Kremowy

Beżowy

Jasnobrą-
zowy

Ciemno-
brązowy

Uno i Due
Wygoda w dobrym stylu 

Szam-
pański
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Szufelki automatyczne Dodatkowe akcesoria do sprzątania 

Wąż rozciągany
   dł. 2 – 8 m

Ssawka klawiszowa MOP
  gumowy front szer. 28 cm

Pokrowiec na wąż
  elastyczny, w znacznym stopniu 

ogranicza niszczenie krawędzi 
ścian i mebli

Ssawka do powierzchni
twardych
   szer. 35 cm

Rura teleskopowa aluminiowa
  zakres regulacji 60 – 100 cm

Elastyczna ssawka szczelinowa
  dł. 60 cm

  wykonana z gumowego 
elastycznego materiału

Turboszczotka
  gumowy front, szer. 28 cm

Ssawka z twardym włosiem
   szer. 12 cm

Turboszczotka
  gumowy front, szer. 27 cm

Ssawka obrotowa
   360°, szer. 7 cm

Ssawka klawiszowa
  gumowy front, szer. 28 cm

Ssawka do odzieży
lub zwierząt
   szer. włosia 11 cm

Funkcjonalność wpisana we wnętrze
Nazywane też „podmiotkami”, stanowią idealne rozwiązanie w przypadku pomieszczeń, w których mamy do czynienia z drobnymi 
zabrudzeniami na podłodze. Szczególnie przydatne będą w kuchni, przedpokoju czy w okolicach kominka. Aby uruchomić szufelkę, 
nie trzeba się schylać. Wystarczy nacisnąć włącznik stopą i zwykłą szczotką podmieść śmieci w okolice jej otworu, a zanieczysz-
czenia natychmiast zostają odprowadzone do przewodów. 

Szufelki można instalować zarówno w szafkach kuchennych, jak i w ścianach budynku np. w przedpokoju. Montaż szufelek w ścianie jest możliwy przy 
zastosowaniu specjalnej puszki montażowej z oferty USTM-M (symbol 4775)

BiałyBiały Kremowy

Kremowy

Kremowy
Jasnobrą-
zowy

Jasnobrą-
zowy

Ciemno-
brązowy

Ciemno-
brązowy

SzarySzary

CzarnyCzarny SrebrnySrebrny
Szam-
pański

Szam-
pański ZłotyZłoty

Biały
Jasnobrą-
zowy

Ciemno-
brązowy

Czarny Srebrny
Szam-
pański Złoty

Biały Kremowy
Ciemno-
brązowySrebrny

Tre Eco

Uno

79 m
m

Due

97 m
m

NOWOŚĆ

Charakteryzują się niezwykle cichą pracą oraz szerokim otwo-
rem zasysania. Ergonomiczna, specjalna budowa szufelek TRE 
pozwala na szybkie i wygodne użytkowanie.

Szufelki systemu centralnego serii Eco są barwione w masie, a nie 
powierzchniowo (z wyłączeniem koloru srebrnego), dzięki czemu 
nie widać na nich zarysowań.

BeżowyBeżowy



tel.: 44 711 11 19*
Infolinia czynna jest
od poniedziałku do piątku, w godz. 6:00 – 18:00
w soboty, w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

Pomocna linia
Fachowa pomoc  

w zasięgu ręki
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ygląd produktów
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anych na zdjęciach.

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124a, 97-200 Tomaszów Maz.
tel.: +48 44 711 11 19
biuro@ustm.pl, serwis@ustm.pl
www.ustm.pl

Polski producent 
Wieloletnie doświadczenie 
Wysoka jakość
Bezpieczeństwo użytkowania 
Europejski zasięg 
Ogólnopolska sieć serwisowa
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