
Dla mieszkań i małych domów o powierzchni do 100 mkw.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Wysoka wydajność w domach i mieszkaniach o powierzchni poniżej 100
mkw.
Jeśli potrzebujesz maszyny, która zajmuje niewiele miejsca, to Nilfisk
Supreme 100 jest w sam raz dla ciebie. Jest bardzo wydajny w domach i
mieszkaniach o powierzchni poniżej 100 mkw. albo instalacji o
maksymalnej długości 30 metrów.
Wszystkie odkurzacze centralne Nilfisk są wyposażone w technologię
bezprzewodową, więc możesz do nich dobrać dowolny rodzaj węża.
Ten produkt to tylko jednostka centralna, więc pamiętaj o kupnie
akcesoriów do montażu oraz zestawu węży.

Model
NILFISK SUPREME

100 EU 50-60HZ
220-230V

Nr. ref 107404969

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch ●

Niski poziom hałasu pracy ●

On/off na maszynie ●

Odkurzacze domowe Nilfisk Supreme 100

Dane techniczne

Moc znamionowa (W)

Moc silnika ssącego (W)

Przepływ powietrza (l/sek) mierzony przy jednostce centralnej

Podciśnienie (kPa)

Poziom głośności

Pojemność pojemnika (l)

Pojemność worka na śmieci (l)

Szerokość z uchwytem (cm)

Wysokość (cm)

Ciężar (kg)

Głębokość z wspornikiem (cm)

Obwód bezpieczników (A)

Maks. powierzchnia domu (m²)

Maks. długość rury (m)

NILFISK SUPREME
100 EU 50-60HZ

220-230V

1350

650

57

30

66

-

10

36

42,7

5,5

40

10

100

30



System centralnego odkurzania dla domów o powierzchni do 150 mkw.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Wysoka wydajność w domach o powierzchni do 150 mkw.Wysoka wydajność w domach o powierzchni do 150 mkw.Wysoka wydajność w domach o powierzchni do 150 mkw.Wysoka wydajność w domach o powierzchni do 150 mkw.
Ta jednostka centralna zapewnia odpowiednią wydajność w domach o
powierzchni do 150 mkw. albo instalacji o maksymalnej długości 30
metrów.
Wszystkie odkurzacze centralne Nilfisk są wyposażone w technologię
bezprzewodową, więc możesz do nich dobrać dowolny rodzaj węża.
Ten produkt to tylko jednostka centralna, więc pamiętaj o kupnie
akcesoriów do montażu oraz zestawu węży lub wybierz zestaw All-in-1
Supreme 150.

Model
NILFISK SUPREME

150 EU 50-60HZ
220-230V

Nr. ref 107404970

CECHY PRODUKTU

System cyklonowy ●

Płynny rozruch ●

Niski poziom hałasu pracy ●

Filtr samoczyszczący ●

Praca z workiem lub bez worka ●

On/off na maszynie ●

Odkurzacze domowe Nilfisk Supreme 150

Dane techniczne

Moc znamionowa (W)

Moc silnika ssącego (W)

Przepływ powietrza (l/sek) mierzony przy jednostce centralnej

Podciśnienie (kPa)

Poziom głośności

Pojemność pojemnika (l)

Pojemność worka na śmieci (l)

Szerokość z uchwytem (cm)

Wysokość (cm)

Ciężar (kg)

Głębokość z wspornikiem (cm)

Obwód bezpieczników (A)

Maks. powierzchnia domu (m²)

Maks. długość rury (m)

NILFISK SUPREME
150 EU 50-60HZ

220-230V

1350

641

57

30

66

25

20

37

80

6,5

40

10

150

30



System centralnego odkurzania dla domów o powierzchni do 250 mkw.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Wysoka wydajność w domach o powierzchni do 250 mkw.Wysoka wydajność w domach o powierzchni do 250 mkw.Wysoka wydajność w domach o powierzchni do 250 mkw.Wysoka wydajność w domach o powierzchni do 250 mkw.
Ta jednostka centralna zapewnia odpowiednią wydajność w domach o
powierzchni do 250 mkw. albo instalacji o maksymalnej długości 50
metrów.
Wszystkie odkurzacze centralne Nilfisk są wyposażone w technologię
bezprzewodową, więc możesz do nich dobrać dowolny rodzaj węża.
Ten produkt to tylko jednostka centralna, więc pamiętaj o kupnie
akcesoriów do montażu oraz zestawu węży lub wybierz zestaw All-in-1
250.

Model
NILFISK SUPREME

250 EU 50-60HZ
220-230V

Nr. ref 107404971

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch ●

Niski poziom hałasu pracy ●

On/off na maszynie ●

Odkurzacze domowe Nilfisk Supreme 250

Dane techniczne

Moc znamionowa (W)

Moc silnika ssącego (W)

Przepływ powietrza (l/sek) mierzony przy jednostce centralnej

Podciśnienie (kPa)

Poziom głośności

Pojemność pojemnika (l)

Pojemność worka na śmieci (l)

Szerokość z uchwytem (cm)

Wysokość (cm)

Ciężar (kg)

Głębokość z wspornikiem (cm)

Obwód bezpieczników (A)

Maks. powierzchnia domu (m²)

Maks. długość rury (m)

NILFISK SUPREME
250 EU 50-60HZ

220-230V

1700

712

58

30

66

25

20

37

80

6,5

40

10

250

50



System centralnego odkurzania Nilfisk dla domów o powierzchni ponad 500 mkw.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Wysoka wydajność w domach o powierzchni ponad 500 mkw. Wysoka wydajność w domach o powierzchni ponad 500 mkw. Wysoka wydajność w domach o powierzchni ponad 500 mkw. Wysoka wydajność w domach o powierzchni ponad 500 mkw. 
Centrum informacyjne Deluxe LCD poinformuje cię o wszystkim, czego
potrzebujesz, żeby odpowiednio skutecznie używać swojego nowego
systemu centralnego odkurzania.
Ta jednostka centralna zapewnia odpowiednio wysoką wydajność w
domach o powierzchni ponad 500 mkw. albo w instalacjach o
maksymalnej długości 70 metrów.
Wszystkie odkurzacze centralne Nilfisk są wyposażone w technologię
bezprzewodową, więc możesz do nich dobrać dowolny rodzaj węża.
Ten produkt to tylko jednostka centralna. Pamiętaj o kupnie akcesoriów do
montażu oraz zestawu węży lub wybierz zestaw All-in-1 Supreme LCD.
System centralnego odkurzania - czyste powietrze i gniazdo wylotowe naSystem centralnego odkurzania - czyste powietrze i gniazdo wylotowe naSystem centralnego odkurzania - czyste powietrze i gniazdo wylotowe naSystem centralnego odkurzania - czyste powietrze i gniazdo wylotowe na
zewnątrz budynku zewnątrz budynku zewnątrz budynku zewnątrz budynku 
Wyobraź sobie taki odkurzacz, który jest łatwy w obsłudze, bardzo
wydajny i prawie go nie słychać; nie musisz go wnosić na piętro, nie
uderza o meble czy ściany, nie blokuje się w trudno dostępnych
miejscach, powietrze z wydechu wyprowadza na zewnątrz domu.
Taki odkurzacz istnieje - to odkurzacz centralny Nilfisk.
System jest bardzo prosty: podłącz elastyczny wąż do gniazda ssącego i
zacznij odkurzać, nie przejmując się manewrowaniem między meblami czy
podnoszeniem ciężkiego odkurzacza. Kurz jest transportowany instalacją z rur do jedostki centralnej odkurzacza w garażu, piwnicy czy na strychu, a
powietrze z wydechu trafia na zewnątrz budynku.
Model z ekranem LCD - Nilfisk Supreme LCD - jest jeszcze łatwiejszy w użytkowaniu. Po prostu naciśnij przycisk on/off w rączce i zacznij odkurzać.
Do montażu Nilfisk Supreme LCD nie potrzebujesz specjanlych przewodów niskiego napięcia, dzięki czemu możesz używać także standardowych
węży. W rączce zamontowana jest mała dioda, która informuje o potrzebie zmiany worka lub pojemnika na kurz albo czyszczenia filtra. Nową funkcją
jest możliwość wyboru za pomocą rączki 5 poziomów mocy ssania.

Model
NILFISK SUPREME

LCD EU 50-60HZ
220-230V

Nr. ref 107404972

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch ●

Niski poziom hałasu pracy ●

Wyświetlacz ●

On/off na maszynie ●

Odkurzacze domowe Nilfisk Supreme LCD

Dane techniczne

Moc znamionowa (W)

Moc silnika ssącego (W)

Przepływ powietrza (l/sek) mierzony przy jednostce centralnej

Podciśnienie (kPa)

Poziom głośności

Pojemność pojemnika (l)

Pojemność worka na śmieci (l)

Szerokość z uchwytem (cm)

Wysokość (cm)

Ciężar (kg)

Głębokość z wspornikiem (cm)

Obwód bezpieczników (A)

Maks. powierzchnia domu (m²)

Maks. długość rury (m)

NILFISK SUPREME
LCD EU 50-60HZ

220-230V

1700

727

60

30

66

25

20

37

80

6,5

40

10

500

70



System centralnego odkurzania - czyste powietrze, niski poziom hałasu, wysoka siła ssania, wygoda użytkowania

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Zestawy są bardzo wygodne do montażu, ponieważ zawierają wszystkieZestawy są bardzo wygodne do montażu, ponieważ zawierają wszystkieZestawy są bardzo wygodne do montażu, ponieważ zawierają wszystkieZestawy są bardzo wygodne do montażu, ponieważ zawierają wszystkie
niezbędne elementy do instalacji we własnym zakresie.niezbędne elementy do instalacji we własnym zakresie.niezbędne elementy do instalacji we własnym zakresie.niezbędne elementy do instalacji we własnym zakresie.
Linia produktów Nilfisk All-in-1 DIY ("Zrób to sam") to zestawy zawierające
wszystko, czego potrzeba do pełnej instalacji odkurzacza w większości
domów. Oczywiście rury, kolanka i gniazda można także dokupić
oddzielnie.
Nilfisk Supreme All-in-1 to praktyczne rozwiązanie odpowiednie dla
większości domów. Wąż o długości 9 m pozwala na odkurzenie około 90
mkw.

 Można wybrać pomiędzy trzema rodzajami uchwytów węży:
 Uchwyt standardowyUchwyt standardowyUchwyt standardowyUchwyt standardowy - uruchamia i zatrzymuje pracę automatycznie po
podłączeniu do wlotu;
 Uchwyt Wireless+Uchwyt Wireless+Uchwyt Wireless+Uchwyt Wireless+ - zdalnie sterowany radiowo (komunikacja
bezprzewodowa 2-drożna z komunikatami na wyświetlaczu LED);
 Uchwyt Deluxe Uchwyt Deluxe Uchwyt Deluxe Uchwyt Deluxe - zdalnie sterowany radiowo (komunikacja
bezprzewodowa 2-drożna z komunikatami na wyświetlaczu LCD). 

 Nowy i bardzo mocny Nilfisk Supreme zapewnia stałą moc ssania, a
innowacyjny model Deluxe pozwala sterować odkurzaczem bezpośrednio
z ręki dzięki komunikacji bezprzewodowej i wyświetlaczowi LCD.
Wybierz spośród dostępnych modeli Nilfisk Supreme All-in-1:
Dla domów o powierzchni do 150 mkw.Dla domów o powierzchni do 150 mkw.Dla domów o powierzchni do 150 mkw.Dla domów o powierzchni do 150 mkw.
Nilfisk Supreme 150 All-in-1 z uchwytem standardowym
Nilfisk Supreme 150 All-in-1 Wireless+
Nilfisk Supreme 150 All-in-1 Deluxe
Dla domów o powierzchni do 250 mkw.Dla domów o powierzchni do 250 mkw.Dla domów o powierzchni do 250 mkw.Dla domów o powierzchni do 250 mkw.
Nilfisk Supreme 250 All-in-1 z uchwytem standardowym
Nilfisk Supreme 250 All-in-1 Wireless+ 
Nilfisk Supreme 250 All-in-1 Deluxe
Dla domów o powierzchni ponad 500 mkw.Dla domów o powierzchni ponad 500 mkw.Dla domów o powierzchni ponad 500 mkw.Dla domów o powierzchni ponad 500 mkw.
Nilfisk Supreme LCD All-in-1 Wireless+ 
Nilfisk Supreme LCD All-in-1 Deluxe 

Odkurzacze domowe Nilfisk Supreme All-in-1 150/250/LCD



System centralnego odkurzania - czyste powietrze, niski poziom hałasu, wysoka siła ssania, wygoda użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

16371

Model
NILFISK ALL-IN-1

SUPREME 150
MAN EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 150
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 150

DELUXE EU

Nr. ref 42000500 42000501 42000502

CECHY PRODUKTU

Wskaźnik pełnego worka ● ●

Czujnik przepływu powietrza ●

Zmienna regulacja prędkości ● ●

Wskaźnik czystości filtra ●

Prędkościomierz ● ●

Handle w. wireless infocenter ●

Bezprzewodowe włączanie/wyłączanie na uchwycie ● ●

Bezprzewodowy kontroler ● ●

Model
NILFISK ALL-IN-1

SUPREME 250
MAN EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 250
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 250

DELUXE EU

Nr. ref 42000503 42000504 42000505

CECHY PRODUKTU

Wskaźnik pełnego worka ● ●

Czujnik przepływu powietrza ●

Zmienna regulacja prędkości ● ●

Wskaźnik czystości filtra ●

Prędkościomierz ● ●

Handle w. wireless infocenter ●

Bezprzewodowe włączanie/wyłączanie na uchwycie ● ●

Bezprzewodowy kontroler ● ●

Model
NILFISK ALL-IN-1
SUPREME LCD
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME LCD

DELUXE EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 150
WIRELESS+EU

Nr. ref 42000506 42000507 42000514

CECHY PRODUKTU

Wskaźnik pełnego worka ● ● ●

Czujnik przepływu powietrza ●

Zmienna regulacja prędkości ● ● ●

Wskaźnik czystości filtra ●

Prędkościomierz ● ● ●

Handle w. wireless infocenter ●

Bezprzewodowe włączanie/wyłączanie na uchwycie ● ● ●

Bezprzewodowy kontroler ● ● ●

Odkurzacze domowe Nilfisk Supreme All-in-1 150/250/LCD



System centralnego odkurzania - czyste powietrze, niski poziom hałasu, wysoka siła ssania, wygoda użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.
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Model
NILFISK ALL-IN-1

SUPREME 250
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME LCD

DELUXE EU

Nr. ref 42000515 42000516

CECHY PRODUKTU

Wskaźnik pełnego worka ● ●

Czujnik przepływu powietrza ●

Zmienna regulacja prędkości ● ●

Wskaźnik czystości filtra ●

Prędkościomierz ● ●

Handle w. wireless infocenter ●

Bezprzewodowe włączanie/wyłączanie na uchwycie ● ●

Bezprzewodowy kontroler ● ●

Dane techniczne
NILFISK ALL-IN-1

SUPREME 150
MAN EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 150
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 150

DELUXE EU

Moc znamionowa (W) 1350 1350 1350

Moc silnika ssącego (W) 650 650 650

Przepływ powietrza (l/sek) mierzony przy jednostce centralnej 57 57 57

Podciśnienie (kPa) 30 30 30

Poziom głośności 66 66 66

Pojemność pojemnika (l) 25 25 25

Pojemność worka na śmieci (l) 20 20 20

Szerokość z uchwytem (cm) 37 37 37

Wysokość (cm) 80 80 80

Ciężar (kg) 6,5 6,5 6,5

Głębokość z wspornikiem (cm) 40 40 40

Obwód bezpieczników (A) 10 10 10

Maks. powierzchnia domu (m²) 150 150 150

Maks. długość rury (m) 30 30 30

Dane techniczne
NILFISK ALL-IN-1

SUPREME 250
MAN EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 250
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 250

DELUXE EU

Moc znamionowa (W) 1700 1700 1700

Moc silnika ssącego (W) 712 712 712

Przepływ powietrza (l/sek) mierzony przy jednostce centralnej 58 58 58

Podciśnienie (kPa) 32 32 32

Poziom głośności 66 66 66

Pojemność pojemnika (l) 25 25 25

Pojemność worka na śmieci (l) 20 20 20

Odkurzacze domowe Nilfisk Supreme All-in-1 150/250/LCD



System centralnego odkurzania - czyste powietrze, niski poziom hałasu, wysoka siła ssania, wygoda użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.
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Dane techniczne
NILFISK ALL-IN-1

SUPREME 250
MAN EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 250
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 250

DELUXE EU

Szerokość z uchwytem (cm) 37 37 37

Wysokość (cm) 80 80 80

Ciężar (kg) 6,5 6,5 6,5

Głębokość z wspornikiem (cm) 40 40 40

Obwód bezpieczników (A) 10 10 10

Maks. powierzchnia domu (m²) 250 250 250

Maks. długość rury (m) 50 50 50

Dane techniczne
NILFISK ALL-IN-1
SUPREME LCD
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME LCD

DELUXE EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME 150
WIRELESS+EU

Moc znamionowa (W) 1700 1700 1350

Moc silnika ssącego (W) 727 727 650

Przepływ powietrza (l/sek) mierzony przy jednostce centralnej 60 60 57

Podciśnienie (kPa) 33 33 30

Poziom głośności 66 66 66

Pojemność pojemnika (l) 25 25 25

Pojemność worka na śmieci (l) 20 20 20

Szerokość z uchwytem (cm) 37 37 37

Wysokość (cm) 80 80 80

Ciężar (kg) 6,5 6,5 6,5

Głębokość z wspornikiem (cm) 40 40 40

Obwód bezpieczników (A) 10 10 10

Maks. powierzchnia domu (m²) 500 500 500

Maks. długość rury (m) 70 70 30

Dane techniczne
NILFISK ALL-IN-1

SUPREME 250
WIRELESS+EU

NILFISK ALL-IN-1
SUPREME LCD

DELUXE EU

Moc znamionowa (W) 1700 1700

Moc silnika ssącego (W) 712 727

Przepływ powietrza (l/sek) mierzony przy jednostce centralnej 58 60

Podciśnienie (kPa) 32 33

Poziom głośności 66 66

Pojemność pojemnika (l) 25 25

Pojemność worka na śmieci (l) 20 20

Szerokość z uchwytem (cm) 37 37

Wysokość (cm) 80 80

Ciężar (kg) 6,5 6,5

Głębokość z wspornikiem (cm) 40 40

Odkurzacze domowe Nilfisk Supreme All-in-1 150/250/LCD
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