
 

SMART-VAC, s.r.o. Na Hroudě 3317/22 Praha 10, 100 00 www.smartvac.cz, info@electrolux-vac.cz   

 

 

 

 

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO SHOZY NA PRÁDLO 

SBĚRNÝ VAK „ Smart bag“ 

Sběrný vak je velmi praktický doplněk pro shozy na prádlo. Prádlo dopadá měkce do 

sběrného vaku, který je připevněn ke konci shozu. Prádlo je tak uloženo v čistotě a vak navíc snižuje 

přenos hluku a zabraňuje průvanu vzduchu.  

Vak se dodává v bílé barvě z velmi odolné tkaniny v délce 1,5m  na všechny modely shozů o 

průměru 300-315 mm; na přání zákazníka může být dodán i v jiných délkách. Kromě bočního zipu, 

který umožní vybírání prádla po jednotlivých kusech má také zip na spodní části k odejmutí dna, tím  

následuje  rychlé a  pohodlné vyprázdnění celého vaku do prádlového koše. Samozřejmostí je, že 

sběrný vak lze jednoduše odepnout a vyprat. 

Už žádné ohýbání, žádné bolesti zad a žádný nepořádek! 

Kód: SH -BAG 150    cena: 1650 Kč bez DPH 
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Sběrný vak je velmi praktický doplněk pro shozy na prádlo. Prádlo dopadá měkce do 
sběrného vaku, který je připevněn ke konci shozu. Prádlo je tak uloženo v čistotě a vak navíc 
snižuje přenos hluku a zabraňuje průvanu vzduchu. 
 

Vak se dodává v bílé barvě z odolné tkaniny v délce 1,5 m na všechny modely shozů o 
průměru 300-315 mm; na přání zákazníka může být dodán i v jiných délkách. Kromě bočního 
zipu, který umožní odebírání prádla po jednotlivých kusech, má také zip na spodní části 
k odejmutí dna, tím  následuje  rychlé a pohodlné vyprázdnění celého vaku do prádlového 
koše. Samozřejmostí je, že sběrný vak lze jednoduše odepnout a vyprat.  

Už žádné ohýbání, žádné bolesti zad a žádný nepořádek!  

Video: 

http://www.youtube.com/watch?v=jhwjDIjtPUw&feature=plcp 

SMART-BAG – Sběrný vak na prádlo 

Sada obsahuje: 1 ks sběrný vak 

                               1 ks stahovací pásek se sponou 

                                1 ks samolepicí suchý zip 

Návod na použití: 

Sběrný vak je určen pro všechny typy shozů v provedení plast a nerez o průměru 315 mm. 

Postup instalace: 

1.       Nalepte na konec shozu cca. 5 cm od konce suchý zip. 

2.       Přichyťte sběrný vak na suchý zip. 

3.       Stáhněte pásek, aby byla zvýšena účinnost suchého zipu, a zajistěte sponou.  

 

 

 

 výrobek chráněn UŽITNÝM VZOREM 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jhwjDIjtPUw&feature=plcp

