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Vroomi tsentraaltolmuimeja 
tarvikutega saate kiirelt koristada 
igapäevast mahaläinud kuiva puru ja 
mustust oma kodu paljukäidavates 
kohtades, nt köögid, vannitoad, 
esikud, tööruumid, garaažid, elutoad, 
hobitoad, meestetoad, kodukinod, 
mängutoad jne!  

 
 

Varjatud, kuid alati olemas 
Vroomi on lihtne paigaldada kummutitesse või kappidesse ja see 
muudab iga tsentraaltolmuimeja võimsaks kiirelt puhastamise 
seadmeks. Kord juba paigaldatud, on Vroom vajadusel alati 
käepärast, kuid silme alt ära, kui Te seda ei vaja. 

Mugav ja kiire puhastamine 
Vroom on täiuslik igapäevaseks kasutamiseks, kuna pakub kuni 7,4-
meetrist kokkukeritavat voolikut ja on käepärane sagedase 
koristamise vahend. Tänu Vroomile pole tarvis eraldi kasutada 
tsentraaltolmuimeja voolikut või mitmeid erinevaid puhastustarvikuid 
(hari, mopp, käsitolmuimeja, käsn või rätikud), et puhastada 
põrandaid, köögi tööpindu, kodumasinaid, sahtleid, seinu, vaipu jne. 

Kokkukeritav voolik muudab kasutamise lihtsaks ja kiireks 
Lihtsasti kasutatav Vroom lülitub vooliku käepideme võtmisel 
automaatselt sisse ja tagasipanemisel taas välja; kui töö on valmis, 
kerib voolik end ise kokku. Olgu tegu loomakarvade, mahaläinud 
müsli või klaasikildudega – ükski kaos ei saa Vroomi kiiruse ja 
mugavuse vastu. 

Lisatarvikud ja tarvikute hoidja muudavad Vroomi veelgi 
mugavamaks 
Lisatarvikute hoidja sisaldab reguleeritavat seina ja põranda/vaiba 
tarvikut kiireks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks. 

Kaks suurust sobivad IGASSE kohta 
Vroom on saadaval 7,4- ja 5,6-meetrisena, et sobida igasse ruumi. 
Vaadake meie tehnilisi andmeid, et saada lisateavet kahe erineva 
Vroomi kohta. 
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Vroomi tehnilised andmed 

 
 

  
 
 
Vroom24 omadused: 
• kuni 7,4-meetrise ulatusega kokkukeritav voolik 
• automaatne sisse-/väljalülitumine ja voolikulukk 
• ergonoomiline mugav käepide 
• kerge, vastupidav, ABS-polümeerist pressitud korpus 
• ümberpööratav külgpaneel 
• lisatarvikute hoidik reguleeritava seina ja 
põranda/vaiba tarviku jaoks 
• vaakumi reguleerimise nupp 
• 7,62 cm (13,15 cm tarvikutega) x 55,24 cm x 39,36 
cm (L x S x K) 

 
 
Vroom18 omadused: 
• kuni 5,6-meetrise ulatusega kokkukeritav 
voolik 
• automaatne sisse-/väljalülitumine ja 
voolikulukk, 
• ergonoomiline mugav käepide 
• kerge, vastupidav, ABS-polümeerist 
pressitud korpus 
• värviline logoga silt külgedel 
• 7,62 cm x 45,08 cm x 39,36 cm (L x S x K) 
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Vroomi käepärane garaažitarvik tsentraaltolmuimejatele 
 

 

Vroom Garage tagab võimsa, 
ruumisäästliku puhastamismugavuse 
garaažides, sõidukites ja mujalgi. 

Ruumisäästlik vajalik seade, mida on lihtne kasutada ja paigaldada 
Spetsiaalselt lakke paigaldamiseks mõeldud kronsteinid muudavad 
Vroomi kõige mugavamaks garaaži ja auto puhastamise tooteks – 
tavaliselt leiab selliseid vaid autopesulatest! 

Lihtsasti paigaldatav Vroom Garage ei raiska väärtuslikku hoiuruumi ja 
on alati käepärast garaažis või sõidukites sageli tekkiva mustuse lihtsaks 
puhastamiseks. Haarake ülevalt käepide, tõmmake alla, imege mustus 
ära ja kui olete lõpetanud, kerib voolik end automaatselt kokku. Enam 
lihtsamaks minna ei saa! 

Võimas ja mitmekülgne mugav puhastamine 
Vroom Garage on suurepärane auto salongide, jalamattide, autoistmete, 
haagis- ja autosuvilate, paatide, garaažipõrandate, tööpinkide, akna- ja 
ukseraamide ning muude garaažis leiduvate lahtise mustusega kohtade 
puhastamiseks. 

Vroom Garage on saadaval ka eraldiseisva süsteemina 
Vroomi garaažisüsteem on täiuslik lahendus, kui Te ei saa oma kodusse 
paigaldada tsentraaltolmuimejat, kuid tahate garaažis kasutada 
integreeritud puhastuse mugavust. 

 
 

 
Autode salongid Polstrid Tööpingid 
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Vroomi garaažisüsteem 
Vroomi garaažitolmuimeja süsteem pakub kiiret, võimsat ja mugavat 
võimalust kõikide garaažipindade, autode, paatide ja autosuvilate 
sisemuste puhastamiseks. See on suurepärane vahend 
autokollektsionääridele, garaažis asuvate töökodade omanikele ja 
neile, kelle garaažis ja sõidukites tekib alati mustust. 
 
Vroomi garaažitolmuimeja süsteemi komplekt: 
• suure jõudlusega seinale kinnitatav toiteplokk 
• lakke kinnitatav Vroomi kokkukeritav voolikusüsteem (kuni 7,4-
meetrine voolik) 
• tipptasemel tarvikud pilude ja polstrite jaoks, tolmuhari, 25,4-
sentimeetrine põrandahari ja võrkkott tarvikute hoidmiseks 
• reguleeritav kuni 96,52 cm pikkune teleskoopvars 
 

Vroomi tsentraaltolmuimeja tarvikute paigaldamine 
Vroomi tooteid saab paigaldada nii 
kodu siseruumidesse kui garaaži. 
 
Millistes ruumides Vroomida? 

 

 

Vroom kappidele 
Tänu kitsale profiilile ja kompaktsele disainile saab 
Vroomi paigaldada tavalistesse kappidesse, ilma et 
oleks tarvis neis midagi muuta. Seade, mille saab 
ühendada tsentraaltolmuimeja torustikuga, võib asuda 
ka köögilettide ja tööpinkide all või kappides teiste 
suurte kodumasinate juures. 

 

Vroom garaažidele 
Garaažidele mõeldud Vroomi saab paigaldada lakke, et 
võimaldada autode, paatide, mootorrataste, põrandate, 
tööpinkide ning akende ja uste raamide kiiret ja 
mugavat puhastamist. Selle saab kinnitada 
samasuguste kronsteinidega, mida kasutatakse ka 
automaatse ukseavaja jaoks. 

 


