
Sada protsenti Soome toode

Puzeriga puhas kodu ja värske siseõhk

Soomes toodetud Puzer on 

kaasaegne ja kvaliteetne.

Edasimüüjad üle kogu riigi.

Puzer kesktolmuimejat on lihtne paigaldada
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Puzer 
kuulub 

kokku hea 
koduga

Puzer kesktolmuimeja kuulub 
kokku kaasaegse majaga.

Puzer esitab oma disaini ning tehnoloogiaga väljakutse teistele 

turul olevatele tolmuimejatele. Puzer on ainsa tootjana maailmas 

arendanud tolmukottidega kesktolmuimejad, mis pakuvad kasuta-

jatele mitmeid eeliseid: tolmuimeja õhuvool surub tolmu kotti, mis 

mahutab tavaliselt umbes kolm korda rohkem võrreldes tavalise 

tolmuimejaga. Tänu sellele on tolmukoti kasutusaeg märkimisväär-

selt pikem, umbes 6 kuni 12 kuud sõltuvalt mudelist ja kasutusest. 

Tolmukoti kasutus võimaldab keskseadme paigalduse ka eluruumi-

desse, majapidamisruumi või koristusvahendite kappi. Tolmukotiga 

kesktolmuimeja ei nõua hooldust või puhastust ja selle imemis-

võimsus säilib muutumatuna, kuni kott on päris täis. Tolmukotiga 

kesktolmuimeja kasutuskulud ei erine traditsioonilisest fi ltriga 

mudelist.
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Puzer kesktolmuimeja

Puzerit on lihtne paigaldada nii uu de 

kui ka vanasse kodusse.

Siseõhu kvaliteet mõjutab märkimisväärselt elamistingimusi ja näiteks une kvaliteeti. Kesktolmuimeja mõju 

siseõhu kvaliteedile on oluline, sest uurimused tõestavad, et isegi parimad traditsioonilised tolmuimejad ei 

suuda puhastada korralikult kodu õhku. Taga veetava tolmuimeja väljapuhutav õhk paiskab kõige peenemat ja 

allergikutele kõige ohtlikumat tolmu õhku, kust see laskub järgnevate tundide jooksul jälle põrandapindadele 

ja mööblile. Kesktolmuimeja sissevõetud õhk juhitakse majast välja, nii et puhastuse tulemus on parem ja õhk 

jääb värskeks.

Puzer kesktolmuimeja koosneb kolmest erinevast komponendist: maja konstruktsiooni sisse paigaldatavast 

torustikust, keskseadmest ning puhastusvoolikust koos tarvikutega. Kesktolmuimeja paigaldus on lihtne ja ei 

nõua spetsiaalseid tööriistu. Puzeri edasimüüja käest saad näpunäiteid paigalduseks, ning soovi korral võid 

tellida ka tasuta spetsiaalselt sinu maja jaoks koostatud kesktolmuimeja projekti kodulehelt www.puzer.fi 

3 Imemispistik

4     Puhastuskomplekt
    lülitiga käepidemel 

Lihtne paigaldada 
ka juba valmis 

majadesse!

Lihtne pppaiiaiaigagagaldldldada

Tasuta 
Puzeri 

projekteeri-
mis teenus



Puzer Eeva

Puzer Eeva on väike, kuid tõhus kesktolmu-
imeja. Disaini poolest elegantn e ja kom-
paktne Eeva mahub nii väikestesse kui ka 
keskmise suurusega kodudesse. Eeva on 
ideaalne valik ka ridaelamusse. Eeva oli turule 
jõudes maailma esimene algusest peale tol-
mukottide kasutamiseks loodud kesktolmu-
imeja. Tolmukotti läbiv õhuvool surub tolmu 
kõvasti kokku. Tolmukott 8 l, umbes 8 kuni 12 
kuuks.

Tehnilised andmed:

Mootori võimsus 1200 W

Imemisvõimsus 550 W

Õhukogus 165 m³/h

Alarõhk 28 kPa

Müratase 60 dB (A)

Kaitseaste IPX0

Korpus tulekindlast PC/ABS-plastist

Kõrgus / laius / sügavus 33 / 46 / 22 cm

Tolmukott 8 l, umbes 8 kuni 12 kuuks

Paigaldus tehnilisse ruumi või soovi korral ka eluruumidesse

Tolmu-
kott

Puzer Aino

Tehnilised andmed:

Mootori võimsus 1550 W

Imemisvõimsus maks. 680 W

Õhukogus 189 m³/h

Alarõhk 33 kPa

Müratase 60 dB (A)

Kaitseaste IPX 0

Korpus tulekindlast PC/ABS-plastist

Kõrgus / laius / sügavus 55 / 45 / 35 cm

Tolmukott 15 l, umbes 10 kuni 14 kuuks

Imemispistik keskseadmes

Paigaldus tehnilisse ruumi või eluruumidesse

Lisatarvikuna võimsuse regulaatoriga puhastuskomplekt

LCD-ekraan koos rõhuanduri baasil töötava tolmukoti vahetamisvaja-

duse näidikuga

Puzer Aino esindab uut disaini ja tehnoloogiat. 
Aino on Puzeri tolmuimejate hulgas kõige tõhusam. 
Aino võimsus on piisav ka suurte kodude jaoks ning 
sellega kaasneb mitmeid kasutusmugavust tõhusta-
vaid detaile.
Aino täiendab ideaalselt uue maja tehnoloogiat, 
kuid on kerge võtta kasutusele ka asendamaks 
vana, mahutiga kesktolmuimejat. Tolmukott 15 l, 
millest piisab umbes 10 kuni 14 kuuks. Puzer Ainoga 
võib ühendada ka 4-tasemelise võimsuse regulaato-
riga puhastuskomplekti.

Tolmu-
kott

tttt

Garantii

viis aastat!

Garantii
viis aastat!



Puzer Easy

Puzer Easy on loodud spetsiaalselt korter- ja 
ridaelamute ning remonditavate majade jaoks. 
Easy puhul  viiakse heitõhk läbi veega pestava 
HEPA 12 allergiafi ltri seadmeruumi ning eraldi 
väljalasketoru ei ole vaja. Easy eeliseks on see, 
et kogu korteri õhku ei tõmmata väljalaskesse, 
nagu taga veetava tolmuimejaga juhtub. 
Easy on lisaks sellele väga vaikne ja tõhus. 
Easy sisaldab imemispistikut imemisvooliku 
ühendamiseks ja sellega võidakse ühendada 
ka eraldi imemistorustik suuremate korterite 
puhul. Lihtne paigaldada.

Tehnilised andmed

Mootori võimsus 1200 W

Imemisvõimsus 550 W

Õhukogus 165 m³/h

Alarõhk 28 kPa

Müratase 63 dB (A)

Kaitseaste IPX0

Korpus tulekindlast PC/ABS-plastist

Kõrgus / laius / sügavus 33 / 46 / 22 cm

Tolmukott 8 l, umbes 6 kuni 8 kuuks

HEPA 12 allergiafi lter püüab umbes 99% kõigist 

kahjulikest osakestest kuni 0,15 mikromeetri suuruseni

Spetsiaalselt 

korter- ja 

rida-

elamutesse

Puzer Oiva

Puzer Oiva on Puzeri mudelite hulgas traditsiooni-
line ja tõhus mahutiga tolmuimeja. Suur 20-liitrine 
tolmumahuti tõstab kasutusmugavust. Turul oleva-
test kesktolmuimejatest kõige lihtsam paigaldada. 
Vahetatav tõhus fi lter garanteerib mootorile pika 
kasutusea.

Tehnilised andmed:

Mootori võimsus 1400 W

Imemisvõimsus 565 W

Õhukogus 187 m³/h

Alarõhk 30 kPa

Müratase 66 dB (A)

Kaitseaste IP34

Kõrgus / laius / sügavus 60 / 37,5 / 40 cm

Tolmumahuti 20 l

Imemispistik keskseadmes

Soovitame paigaldada tehnilisse ruumi

Tõhus 
fi lter

Garantii

viis aastat!

Garantii

viis aastat!



Puzer puhastustarvikud

Puzer puhastustarvikud on ergo-
noomiliselt disainitud ning mõel-
dud mitmeaastaseks kasutuseks. 
Puhastuskomplektid o  n saadaval kas 
traditsiooniliselt, mille kasutamisel 
tolmimeja hakkab tööle, kui voolik 
ühendatakse imemispistikuga, või 
käepidemest sisselülitatavana, mille 
puhul vooliku käepidemes paikneb 
lüliti. Puzer Aino jaoks on saada ka 
4-tasemelise võimsuse regulaatoriga 
puhastuskomplekt.

1. Käepidemest lülitatav komplekt 8 m, 10 m ja 12 m voolikutega.

Komplektis voolik koos lülitiga, teleskooptoru, põranda/vaiba otsik, 

piluotsik, kombineeritud otsik ning voolikuriiul.

2. Imemispistikust lülitatav komplekt, 12 m. Komplektis 

imemispistikuga ühendatava vooliku teleskooptoru, põranda/vaiba 

otsik, piluotsik, kombineeritud otsik ning voolikuriiul. Vajaduse 

korral võib voolikut lühendada.

3. Reguleeritava võimsusega komplekt, voolik 12 m või 10 m. 

Komplektis voolik, millel võimsuse reguleerimise lüliti, teleskooptoru, 

põranda/vaiba otsik, piluotsik, kombineeritud otsik ning voolikuriiul. 

Võimalik kasutada ainult Puzer Aino keskseadmega.

Puzeriga 

puhas 

siseõhk

Puzer 

Ainoga ühen-

datav võimsuse 

reguleerimise 

komplekt

Kombineeritud otsik

Piluotsik

Põranda/vaiba- 

otsik

Käepidemed lüliti ja võimsuse regulaatoriga



Puzer torukomplektide abil saad oma majja õige pikkusega torustikud.
Komplektides on kõik vajalik alates pistikust kuni tolmuimejani.
Paigaldus on kiire ja lihtne ja sa ei vaja liimi või silikooni.
Kaasas arusaadavad paigaldusjuhised.

 

 Puzer torukomplektid

To rukomplekt PP1

Ka asas ühe imemispistiku paigaldamiseks vajalikud komponendid.

Imemispistik 1 tk, toru 1,2 m 5 tk, nurk 90° lauge 1 tk, Y-haru 1 tk, nurk 45° 3 tk, 

nurk 90° 2 tk, ühendusliitmik 42/42 5 tk, toruklamber 10 tk, 

elektrijuhe 10 m, tihend 20 tk, paigaldusjuhend 1 tk.

Torukomple kt PP2

Kaasas kah e imemispistiku paigaldamiseks vajalikud komponendid.

Imemispistik 2 tk, toru 1,2 m 15 tk, nurk 90° lauge 4 tk, Y-haru 1 tk, nurk 45° 5 tk, 

nurk 90° 2 tk, ühendusliitmik 42/42 12 tk, toruklamber 20 tk, 

elektrijuhe 20 m, tihend 44 tk, paigaldusjuhend 1 tk, summuti 1 tk.

Torukomple kt PP3

Kaasas kolme imem ispistiku paigaldamiseks vajalikud komponendid.

Imemispistik 3 tk, toru 1,2 m 20 tk, nurk 90° lauge 5 tk, 

Y-haru 2 tk, nurk 45° 6 tk, nurk 90° 2 tk, ühendusliitmik 42/42 16 tk, 

toruklamber 30 tk, elektrijuhe 30 m, tihend 58 tk, 

paigaldusjuhend 1 tk, summuti 1 tk.

Keskseadme vahetuskomple kt

Vajalikud osad, et asend ada praegune tolmuimejasüsteem Puzeriga.

Ühendusliitmik 42/42 1 tk, toru 0,6 m 2 tk, nurk 90° terav 4 tk, 

rauad pinnale paigalduseks 1 paar, ümberkujunduskumm 42/50 2 tk, 

tihend 6 tk, ühendusliitmik 2”/2” 2 tk.

Voolikurull on praktiline ja hõlbus viis 

säilitada voolikut. Voolikurullile mahub 

ka 12 m pikk voolik kergesti ära. Vooliku-

rulli abil on lihtne rullida voolik ühtla-

selt, mis omakorda pikendab vooliku 

kasutusiga. Läbimõõt 480 mm, sügavus 

280 mm

Eelsorteerija on 

mõeldud kasutamiseks 

peente osakeste nagu 

tuha, tsemenditolmu 

või niiskete materjalide 

puhastamisel. Vastu-

pidav, veega pestav 

riidest fi lter.

Väljapuhke kaitse

Valge

Hall

Pruun

Paigaldatakse maja 

välisseina, väljatõmbe-

toru otsa.

Imemispistiku pea-

lisosa

Valge (standardvärv)

Helehall

Tumehall

Veniv köögivoolik. Väga elastne 1,5 m 

pikk imemispistikust käivitatav voolik, 

mida saab venitada kuni 5 meetrini. 

Praktiline lisatarvik igapäevase kiirpu-

hastuse jaoks näiteks köögis ja esikus.

Puzer lisatarvikud

Puzer lisatarvikute abil muutub kodu koristamine 
kiireks ja lihtsaks. Nad pikendavad ka kesktolmuimeja 
kasutusiga.

Populaarseimad 

lisatarvikud 

Paigalduse 
lisatarvikud

Vaibakloppimisotsik põrandavaipade 

ja madratsite puhastamiseks. Siis ei pea 

raskeid vaipu iga kord välja viima.

Parketiotsik parkettpõrandatele/plaadi-

tud põrandatele.

Prahikast on praktiline lisatarvik näiteks 

köögis või esikus. Kiirkoristuse tegemi-

seks võib koristatava materjali pühkida 

soklisse paigaldatud prahikasti. Tolmu-

imeja lülitatakse pedaaliga sisse ja välja.

Konstruktsiooni mõõtmed

Ühendusliitmik 42/42

Y-haru Terav nurgaliitmik 90° Lauge nurgaliitmik 45° Nurgaliitmik 90° Paigalduse taust Summuti


