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Użytkowanie systemu Chameleon™ 

1

2

Wyciągnij wąż, a on zablokuje i uszczelni się sam.

Włącz odkurzacz przyciskiem umieszczonym w stacji.

3 Po sprzątaniu przekręć w prawo, aby odblokować i schować

wąż do instalacji.

Nowy, innowacyjny 

system chowany 

centralnego odkurzania

na praktycznie każdą 

kieszeń. Oszczędzając

czas, szybko zarabia

sam na siebie.

Właściwe rozwiązanie dla twojego domu

Zmienia oblicze sprzątania

Nasz system to:

inteligentne rozwiązanie

oszczędność czasu

 trwałość na lata

Sprzątanie powinno być łatwe, szybkie i 

wygodne. 

Z Chameleonem™ takie właśnie jest.

Chameleon™ to innowacyjny, chowany system centralnego 

odkurzania. Raz na zawsze zmieni Twoje postrzeganie 

sprzątania. 

Prosta instalacja systemu była dla największym priorytetem. 

Chowasz, wyciągasz wąż że stacji w ciągu kilku sekund. 

Możesz już zapomnieć o złamanych paznokciach i odciskach - 

dzięki systemowi Hi-Tech - wąż blokuje się sam.

System Chameleon™ jest dostosowany do charakteru Twojego 

domu. 
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Przepływ powietrza w wężu ssącym Chameleon™  vs inne

Standardowe węże 

?
Nasz wąż

     Natomiast nasze rozwiązanie od początku powstało z myślą o systemach chowanych. 

Gładka powierzchnia zapobiega gromadzeniu się brudów i poprawia wydajność systemu.

Najnowsza technologia

Inni producenci stosują tańszą, karbowaną wewnętrzną strukturę węży ssących. 
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Grafitowa czerń podkreśla i uwypukla szykowny, opływowy wygląd węża ssącego, którego detale charakteryzują się bardzo 

wysoką jakością. Podwójna technika formowania wtryskowego powłok zapewnia komfort, pozwalający pewnie korzystać z 

węża przez długie lata.

Styl którego nie można zdefiniować

1

2

Stylowa i praktyczna

Rękojeść z systemem mocowania, który zapobiega urwaniu węża oraz obrotowym mechanizmem 360 stopni - numer 1 

na świecie.

1

Uchwyt z uszczelką O-RING - automatycznie blokuje się w gnieździe za pomocą pinów. Jedyny model na rynku, który daje 

100% szczelności. 

Przyklejona na stałe a nie wciśnięta
2
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Jedno gniazdo wystarczy do sprzątnięcia powierzchni Twojego domu nawet do 200 m².

Ogromny zasięg sprzątania   

Najnowszy system opatentowany przez firmę H-P Products.

Nowoczesność

W pełni funkcjonalny uchwyt węża z obrotową końcówką i rękojeścią 360 stopni.

System obrotowy

Węże ssące stworzone specjalnie do systemu chowanego.

Wysokiej jakości węże ssące

Gniazdka dostępne są w kolorze białym, czarnym, kremowym, szarym, grafitowym, srebrnym oraz mocca.

Design w Twoim domu

Kolor dopasowany do wnętrza 

Możliwość pomalowania indywidualnie gniazdka w dowolnym kolorze z palety kolorów Ral.

Opis systemu Chameleon™Zalety naszego nowego systemu0205
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Konstrukcja drzwiczek z domykaniem magnetycznym.

Magnetyczne drzwiczki

System stworzony do domów murowanych.

Automatyczna blokada węża Hi-Tech.

Skuteczna blokada

Odnowiony aerodynamiczny układ ciśnieniowy.

Optymalizacja powierzchni uszczelnień zapobiegła spadkom ciśnienia.

Potężna przemiana 

System w całości wyprodukowany w USA.

Żaden element nie pochodzi z Chin.

Gwarancja jakości

Zaawansowana technologia podwójnego uszczelnienia Reflex Ball oraz O-Ring.

Podwójne uszczelnienie

Technologia instalacji



Brak blokady ręcznej

O-RING

Reflex Ball

System podwójnego uszczelnienia
Niweluje syczenie i zapobiega wypadaniu węża z gniazda. Opatentowane rozwiązanie 

podwójnej uszczelki, która zajmuje 70% mniej miejsca niż w innych urządzeniach, cechuje 

się odpornością na korozję i uszkodzenia. Prosta instalacja nie wymaga nawet montażu 

drzwiczek - proces został maksymalnie uproszczony z zachowaniem wysokiej jakości 

systemu. 

Chameleon  jest odporny na rozciąganie i uszkodzenia pokrowców: blokuje się na końcówce węża, ™

a nie na samym wężu. Projekt powstawał z myślą o ryzyku zgnieceń oraz załamań podczas 

codziennego sprzątania. Nasza konstrukcja skutecznie zapobiega tego rodzaju uszkodzeniom, 

dlatego inwestycja w system Kameleon to inwestycja w wieloletni komfort sprzątania.

Trwałość na lata

Zaawansowana ergonomia

Doskonale dopasowuje się do rączki

Maksymalna wydajność

Gwarancja w stosunku do innych systemów50% wyższej szczelności 

Efekt? Cicha praca urządzenia - pełen komfort sprzątania. 

Sekret technologii Reflex Ball: 

zaawansowany proces produkcji i specjalny rodzaj gumy pozwoliły

na stworzenie kulki w zupełnie nowej jakości,

sferyczna powierzchnia kulki zapewnia wyższy poziom szczelności

urządzenia.

System uszczelnienia gwarantuje doskonałe przekazanie mocy z jednostki centralnej, co 

odzwierciedla się w 100% mocy ssania i wydajności działania urządzenia. 

Opis systemu Chameleon™System podwójnego uszczelnienia Reflex Ball0207
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55-75m²

110-130m²

15m

12m

9m

170-205m²

Odpowiednie rozmieszczenie gniazd ssących to

podstawa - idealna lokalizacja jest blisko środka

danego piętra bądź budynku, dzięki temu można

maksymalnie wykorzystać odpowiednio dobraną

długość węża.     

Rozmieszczenie gniazd ssących

Wszystkie gniazda ssące najlepiej połączyć z jednostką

centralną osobnym przewodem sterującym, który

najlepiej zamocować do rurociągów za pomocą  

uchwytów do rur z mocowaniem przewodu lub opasek. 

Łączenie gniazd ssących z jednostką

Elementy instalacyjne

Bardzo istotnym elementem instalacji Chameleon™ są rurociągi, należy je tak

zaplanować  aby miały jak najmniej zakrętów, w miarę możliwości jak najwięcej

prostych odcinków - ułatwi to późniejsze chowanie węża.  

Zamontuj instalację poprawnie, ponieważ po wylaniu posadzek i położeniu

tynków dokonanie jakichkolwiek poprawek jest bardzo utrudnione – najlepiej

skorzystać z pomocy doświadczonego instalatora.  

Rozprowadź instalację w posadzce, w zabudowie sufitowej lub po stropie 

kondygnacji poziom wyżej używając standardowych rur i złączek / mufek, kolan 

systemu CRV do momentu, aż uzyskasz pożądaną odległość, która pomieści wąż 

ssący w instalacji.

Rozprowadzenie instalacji

Montaż systemu w 3 prostych krokach: 

Zaprojektuj rozmieszczenie gniazd ssących

Dobierz długość węża chowanego

Rozplanuj instalację w domu

System Chameleon™ posiada węże 9,12,15 metrowe.

Opis systemu Chameleon™Rozmieszczenie gniazd ssących 08



Jeśli będziemy używać węża ssącego o długości 9 m, odcinek rury w 

którym będzie przechowywany wąż powinien mieć 10% zapasu 

wolnego miejsca, czyli 9,9 m.

Długość węża chowanego a instalacja 

Tak nie powinno łączyć się instalacji

Długość  wraz z zapasem wolnego miejscawęża ssącego

9 m  9,9 m

12 m  13,2 m

15 m 16,5 m

+ 10%

+ 10%

+ 10%

W instalacji systemu Chameleon™ można używać tylko specjalnych

łuków i ograniczników. 
Pamiętaj aby nie stosować innych łuków, kształtek i trójników.

Łuk 90 stopni Łuk 45 stopni Łuk 22 stopni

Ogranicznik węża

Instalacja elektryczna

Nie powinno się łączyć ze sobą łuków tak jak na załączonym zdjęciu. 

Aby instalacja poprawnie biegła powinno zachować się odstęp pomiędzy 

dwoma łukami minimum 25 cm. Postaraj się aby instalacja szła prosto 

jak najdłuższymi odcinkami pomiędzy łukami oraz w jednej płaszczyźnie. 

Podczas rozprowadzenia instalacji, rura PCV w której będzie 

przechowywany wąż musi być zarezerwowana dla danego węża. Nie 

może być połączona w danym odcinku żadną inną częścią instalacji. 

Dopiero po zakończeniu odcinka instalacji w której będzie  schowany 

wąż ssący, można użyć innych kształtek instalacyjnych..

Instalację sterującą dla gniazd montażowych wykonuje się identycznie jak 

do standardowych gniazd ssących. Puszka Chameleon™  musi być 

okablowana podczas montażu wstępnego, należy spiąć kable nakrętką 

aby zabezpieczyć przedmioty przed uszkodzeniem.

Zdalne sterowanie radiowe
System Chameleon  można obsługiwać dodatkowo za pomocą sterowania ™

zdalnego. Wystarczy dokupić rączkę z ON/OFF oraz odbiornikiem. 

0209

min. 25 cm

min. 25 cm

Gniazdo Chameleon™ może być zamontowane w taki sposób,

aby wąż chował się w górę lub w dół.  

Puszka Chameleon™ została zaprojektowana w taki sposób, aby możliwe 

było stosowanie w przypadku różnych grubości ścianek od 1,5-4 cm 

bez żadnych modyfikacji podczas instalacji. Jeżeli  jest ścianka, która 

ma grubość większą niż 5 cm, należy podłożyć podkładkę pod puszkę 

montażu.  

Nowoczesna konstrukcja

Dobór długości instalacji do węża chowanego

Art. No. 07-07-002 Art. No. 07-07-001 Art. No. 07-07-000

Art. No. 07-07-003



10Instrukcja projektowania i montażu instalacji

Zaznacz mocowanie puszki 
na ścianie 

Użyj diaxa do nacięcia 
krawędzi

Usuń pozostałe elementy 
po wykonanej bruździe

Sprawdź czy otwór jest 
odpowiedni do puszki

Zmierz odległość między 
puszką a łukiem i przytnij rurę

Wygładź rurę za pomocą
gradientownika

Wypoziomuj i przykręć za 
pomocą śrubek

Użyj pianki montażowej
do wypełnienia bruzdy 

Następnie łączymy z dalszą
częścią instalacji

1 2 3 4 5 6

7

8

9



11 Kasety montażowe

Kaseta natynkowa CRV

Kaseta podtynkowa CRV
Kompletny zestaw montażowy do domu. Komplet zawiera wszystkie potrzebne 

elementy umożliwiające trwałą i estetyczną instalację puszki. 

Kompletny zestaw montażowy do garażu. Komplet zawiera wszystkie potrzebne 

elementy umożliwiające trwałą i estetyczną instalację puszki. 

Łuk 90 stopni

Łuk 45 stopni Łuk 22 stopni Ogranicznik

2

3 4 5

Wybierz kasetę do domu

Art. No. 07-07-002

Art. No. 07-07-001 Art. No. 07-07-000 Art. No. 07-07-003 

1

1

Łuk 90 stopni

Łuk 45 stopni Łuk 22 stopni Ogranicznik

2

3 4 5

Art. No. 07-07-002

Art. No. 07-07-001 Art. No. 07-07-000 Art. No. 07-07-003 

501 274 589 biuro@vacuflo.pl www.b2b.vacuflo.pl



12Węże ssące 

SpeedFlex - Poczuj różnicę od pierwszego użycia. 
S woboda i mobilność mogą świetnie współgrać z wysoką wydajnością dzięki parametrom 

węża ssącego SpeedFlex. Wysoka wydajność zawarta w wężu SpeedFlex, która zapewni 

stabilność podczas codziennej pracy. Dodatkowo istnieje możliwość skrócenia węża do 

odpowiedniej długości. 

TigerFlex - jakość i styl na najwyższym poziomie.
TigerFlex jest to klasyka w najlepszym wykonaniu. To rozwiązanie sprawdzi się dla osób 

ceniących szyk i elegancję, a przyjemny w dotyku materiał sprawi przyjemność z użytkowania. 

Charakteryzują się wysokim wykonaniem oraz wysokiej jakości tworzywem.

Porkowiec Antystatyczność ElastycznośćDowolna długość

Doskonała wydajność Antystatyczność ElastycznośćDowolna długość

Wybierz swój wąż ssący

Art. No. 08-01-002 - 9 m

Art. No. 08-01-000 - 12 m

Art. No. 08-01-001 - 15 m

Art. No. 08-02-002 - 9 m

Art. No. 08-02-000 - 12 m

Art. No. 08-02-001 - 15 m

501 274 589 biuro@vacuflo.pl www.b2b.vacuflo.pl
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Rękojeść do węża

Ergonomiczny uchwyt 

Wysokiej jakości PCV

Nowoczesny design

Rura teleskopowa aluminium SOFT-KLIPS
Art. No. 04-41-001

Szczotka dwufunkcyjna
Art. No. 04-01-003

Zestaw 4 szczotek
Art. No. 04-03-001

AV Turbo DELUXE
Art. No. 04-04-000

Rękojeść do węża RF
Art. No. 08-41-000 

Ergonomiczny uchwyt 

Wysokiej jakości PCV

Nowoczesny design

Bezprzewodowe połączenie

Zestaw sprzątający C  GOLD RFhameleon™
Art. No. 08-07-001

Zestaw sprzątający Chameleon™ GOLD 
Art. No. 08-07-000

Wybierz jeden z zestawów sprzątających

1

1

2

Szczotka MOP
Art. No. 04-02-011 

3

4 5 6

Rura teleskopowa aluminium SOFT-KLIPS
Art. No. 04-41-001

Szczotka dwufunkcyjna
Art. No. 04-01-003

Zestaw 4 szczotek
Art. No. 04-03-001

AV Turbo DELUXE
Art. No. 04-04-000

2

Szczotka MOP
Art. No. 04-02-011 

3

4 5 6

Art. No. 08-40-000 

501 274 589 biuro@vacuflo.pl www.b2b.vacuflo.pl



14Zakup cały zestaw sprzątający i montażowy w niższej cenie 

Wybierz swój kolor gniazda systemu Chameleon

biały czarny kremowy szary grafit srebrny mocca Wąż ssący CVR SpeedFlex ™ Wąż ssący CVR TigerFlex ™ 

Wybierz wąż ssący oraz jego długość

Kaseta natynkowa CRVKaseta podtynkowa CRV

Szczotka dwufunkcyjnaAV Turbo DELUXE Rura teleskopowa aluminium SOFT-KLIPSZestaw 4 szczotek

Łuk 45 stopniŁuk 90 stopni Łuk 22 stopni Ogranicznik

Wybierz kasetę montażową 

Rękojeść do węża Rękojeść do węża RF

Wybierz rękojeść

Art. No. 04-04-000

501 274 589 biuro@vacuflo.pl www.b2b.vacuflo.pl

Art. No. 04-01-003 Art. No. 04-03-001 Art. No. 04-41-001

Art. No. 07-07-002 Art. No. 07-07-001 Art. No. 07-07-000 Art. No. 07-07-003 

Szczotka MOP
Art. No. 04-02-011 

08-03-000 08-03-001 08-03-004 08-03-007 08-03-002 08-03-006 08-03-005

Art. No. 08-04-000Art. No. 08-05-000 Art. No. 08-41-000 Art. No. 08-40-000 
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