




Bina otomasyonu sektöründe çeyrek asrı aşkın 
süredir var olan birikim ve tecrübesini 2015 yılında 

VACKON adı altında birleştiren firmamız, Merkezi 
Süpürge Sistemleri alanında imalat, satış, montaj 

ve teknik servisiyle geniş müşteri kitlesine sahip 
olmakla birlikte yenilikçi, kaliteli ve güvenli hizmet 

sunmayı ilke edinmiştir.

Misyonumuz; insanın en önemli değerlerinden olan 
TEMİZLİK ve SAĞLIK adına, çevresel bir duyarlılıkla, 
kaliteden ödün vermeden güven dolu ve nitelikli bir 

hizmet sunmak.

Vizyonumuz; en ileri teknolojiyi ürünlerimize entegre 
edip, geniş kitlelere ulaşabilecek örnek bir hizmet 
anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 

tutmak.
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Tasarım, teknoloji ve yenilik bir arada

VACKON Merkezi Süpürge Sistemi yeni ve devrim niteliğinde 

bir temizleme sistemidir. Geleneksel taşınabilir elektrikli 

süpürgelerin yerine,  inşa halindeki projelerde, depo, garaj, 

bodrum, kiler  ve benzeri yerlere yerleştirilebilecek güçlü 

bir merkezi vakum ünitesinin kurulması esasına dayanır. 

VACKON Merkezi Süpürge Sistemi, kalitede, tasarımda ve 

yenilikte size en iyisini sunar.



VACKON
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VACKON



Çevreye bağlılığımız, çocuklarımıza 
bırakacağımız mirastır…

Evlerimizde bulunan süpürge, mikser vb. ürünlerin radyasyon 
yaydığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. VACKON Merkezi 
Süpürge Sistemleri radyasyon yaymaz.

VACKON sistemleri sessizdir. Gürültü kirliliği ve huzursuzluk 
oluşturmaz.

Geleneksel süpürge sistemlerinde toz ve maytlar ortama 
yayılır. VACKON sistemlerinde toplanan tüm tozlar merkezi 
üniteye nakledildiği için çok daha hijyeniktir.

Özellikle toza karşı hassasiyeti olan kişilerin yaşam kalitesini 
artırmak için en iyi çözümdür.

Ev içi hava kalitesini önemli ölçüde artırır.
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VACKON

KULLANIM ALANLARI

Apartman daireleri

Villalar

Oteller

Restaurantlar

Sinemalar

Çocuk Kreşleri ve Yuvalar

Yatlar

Huzur Evleri

Camiler

Yurtlar

Külliyeler

Hastane ve Muayenehaneler

Laboratuarlar

Bankalar, İşyerleri ve Yönetim Binaları

Kuaför ve Güzellik Salonları

Kapalı Kortlar ve Spor Salonları

Garajlar

Kamu Kurumları
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Temizlik için modern 
yöntem...
NEAT, teknoloji ve modern çizgilerin bir arada buluştuğu fonksiyonel bir 

üründür. Ankastre tasarımı, sessiz çalışması ve şıklığı sayesinde ev içinde veya 

ev dışında kullanım için tam uyum sağlar.



ANKASTRE
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Merkezi süpürge sistemi 
evinize değer katan akıllı 
bir yatırımdır…

Teknolojinin tasarımla birleşmesi 
sonucunda oluşan VACKON Merkezi 
Süpürge Sistemleri yapınızın değerini 
artırır.

Evinizin hava kalitesini artırarak evinizde 
daha konforlu bir yaşam sağlar.



VACKON

Tasarruf Edin
 VACKON sistemlerinin düşük güç tüketimi ve yüksek emiş gücü ile  elektrikten ve 

zamandan tasarruf edin.

Uzun Ömürlü
 VACKON sistemleri dayanıklıdır. Uzun yıllar sorunsuz olarak kullanılır.

Kullanımı ve Bakımı Kolay
 VACKON ürünleri kullanıcı dostu olmakla birlikte bakımı son derece kolaydır.

Evinizin Değerini Artırır
VACKON çevre dostu ürünleri ile evinizi daha modern hale getirir ve evinize değer 

katar.
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VACKON ENDÜSTRİYEL 
ÇÖZÜMLER SUNAR

Oteller, yurtlar, iş merkezleri, camiler, fabrikalar vb. 

alanlarda birden fazla kullanıcının aynı anda temizlik 

yapmasına olanak sağlayan VACKON profesyonel serisi ile 

temizliği üst seviyelere taşıyın. 



ENDÜSTRİYEL

KONTROL SİZDE
VACORY endüstriyel süpürge, tamamıyla bilgisayarla donatılmıştır.
• Hepsi aynı üniteye bağlı birden çok prizde, eşzamanlı kullanım sağlar.
• Akıllı yönetimi sayesinde bilgisayarınızdan kontrol edebilmenizi sağlar.
• Kurulumu (Tesisatı), akıllı sistemi sayesinde kontrol eder ve kaçağa karşı
sizi uyarır.
• IP koruma derecesine sahiptir.
• 1. Sınıf izolasyona sahiptir ve çok sessizdir.
• Limitsiz modüler sisteme sahiptir. 

OTOMATİK FİLTRE TEMİZLEME SİSTEMİ

VACKON Profesyonel vakum üniteleri otomatik filtre temizleme sistemine 

sahiptir. Ters basınçlı hava filtreden geçer ve filtre yüzeyindeki veya kıvrımları 

arasındaki toz, çöp kutusuna düşer.

UZAKTAN BAĞLANTI

Merkezi vakum sisteminin durumunu uzaktan kontrol etmek mümkündür. Ağa 

bağlı herhangi bir terminal ile PC ekranından tüm bilgilere ulaşılabilir.
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RETRA FLEX

İhtiyacınız kadar 

hortumu çekin 

ve eklenti ile 

bağlayın.

Sistemi 

çalıştırmak ve 

hortumu istenen 

uzunlukta 

kilitlemek için 

siyah kolu çekin.

Hortumun kilidini 

açmak için kolu 

itin.

Hortumun geri 

çekilmesi için 

ekleri ayırın ve 

elinizi açıklığın 

üzerine koyun.

Sistemi 

durdurmak için 

kapağı kapatın.

RETRAFLEX: RAHAT VE PRATİK

Devrim niteliğindeki çekilebilir hortum sistemine sahip RetraFlex, kiri temizlemek 

için ihtiyaç duyduğunuz kadar hortum kullanmanıza olanak tanır. Ne az, ne fazla. 

Temizledikten sonra hortum, ek mekanik makaralar, yaylar veya elektrik sargı 

sistemleri olmadan, sadece merkezi elektrikli süpürge tarafından üretilen emiş 

gücü aracılığıyla uzun yıllar boyunca güvenilir çalışma sağlaması için

evinizin duvarlarında ve zeminde bulunan süpürge tesisatında gizlenecektir.

Asla bir süpürge hortumu ile rahatsız edici bir kabin taşımanız ve tekrar dolapta 

saklamanız gerekmez. Hortum otomatik olarak duvara gizlenir!

Retraflex sisteminin kurulumu, bir ev inşa edilirken veya mevcut bir evi yenilerken 

kolayca yapılabilir.
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Banyo’da...
WallyFlex, banyo 

tezgahlarındaki saç ve makyaj 
kalıntılarını kolayca çıkarmak 

için harika çalışır.

Mutfak’ta...
Kek, ekmek ve yemek 

kırıntılarını WallyFlex’den daha 
iyi kim keşfedebilir?

Garaj’da...
WallyFlex ile garajınızın 
rahatlığında arabanızı 
temizlemek çok kolay.

WALLY FLEX: KÜÇÜK MEKANLARIN 
TEMİZLİK ÇÖZÜMÜ

Wally Flex evin hemen hemen her yerine kolayca monte edilebilir. Mutfaklarda, 

banyolarda, çamaşır odalarında ve dolap içinde... Wally Flex, geleneksel 

vakum hortumunu çıkarmadan toz ve kiri hızlıca toplamak için geri çekilebilir 

ve uzatılabilir bir hortumdan oluşur. Normalde bir duvara en uygun ve istenen 

yükseklikte monte edilir ve merkezi vakum borusu ağına bağlanır. Herhangi bir 

tozu veya kırıntıyı hızlı bir şekilde almak için merkezi vakumunuzun gücünü 

ve emişini kullanır. Hortum yaklaşık 4 metre uzunluğa kadar uzatılabilir ve 

kullanılmadığında 60 cm uzunluğa  kadar geri çekilebilir.

Yeni ve
Siyah

WALLY FLEX
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Duvar Prizleri
Şık tasarımı ve farklı renk seçenekleri ile evinizle tam uyumludur.

Kablolu El Seti
Kablolu bağlantıda hortum seti prize takıldığında sistem çalışmaya başlar. Hortum 

çıkarıldığında otomatik olarak kapanır.

Kablosuz El Seti
Kablosuz bağlantıda sistem el seti üzerinde bulunan kademe tuşları ve kontrol tuşları 

sayesinde vakum gücü ayarı yapılabilir, sistem uzaktan çalıştırılabilir veya durdurulabilir. 

Temizliğe devam ederken mola vermek istediğinizde hortumu sökmenize gerek kalmadan 

el seti üzerinden durdurabilir ve istediğiniz zaman tekrar çalıştırarak temizliğe devam 

edebilirsiniz.

AKSESUARLAR
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Yeni başlangıçlar için...

VACKON modern, profesyonel ve kolay temizlik 
imkanı sunar. 

Yaşam alanlarınızın daha hijyenik olması hayat 
kalitenizi olumlu yönde etkiler.



VACKON

Hafif ve Konforlu Temizlik
Evinizi süpürmek ve temizlemek ağırlık egzersizi olmaktan çıksın. Süpürge  

yaparken arkanızda ağır portatif süpürge taşımaktan kurtulun ve son  derece hafif 

hortum seti sayesinde yorulmadan temizlik yapmanın  keyfine varın. 

Gücü Hissedin
VACKON Merkezi Süpürge Sistemlerinin emiş gücü normal elektrikli  süpürge 

sistemlerine göre çok daha fazladır. Emiş gücü zaman içerisinde yok olmaz. İlk 

günden son güne kadar yüksek performans sağlar.

Sessiz ve Gürültüsüz
Temizlik  yaparken sessizliğin, sohbetin veya dinlediğiniz müziğin keyfine varın. 

Tek duyacağınız emilen havanın sesi olacaktır.

VACKON



24



Şömine Temizleme Aparatı 
Şömine, kiremitli soba, barbekü, mangal ve benzeri yerlerde kullanılabilir. Ayrıca kum, talaş, cam 

kırıkları ve ıslak zeminler  için uygundur. Sıcaklığı 40 °C ye kadar olan sıcak kül çekilebilir. Tüm ıslak / 

kuru elektrikli süpürgeler  ile kullanılabilir.

VACPOR
Yeni Nesil Faraş
Banyo, mutfak ve temizlik odası gibi ufak yerleri çabuk ve pratik bir şekilde 

temizlemek için kullanılır. Kolay erişilebilir olması ufak temizleme çözümleri için 

büyük avantajdır. Her türlü standart dolabın içinde tutulabilir.

Vac Pan
Mutfakta tezgâhın yerle 

birleştiği kısma monte edilir. 

Mutfaktaki toz ve kırıntıları 

önüne getirdiğinizde emiş 

gücü ile ana vakum ünitesine 

gönderir.

ON-OFF
Kumandalı Set
El seti üzerinde bulunan on/off 

düğmesiyle temizliği kolaylaştırmak 

mümkün. Ünitenizi çalıştırmak için 

sadece bir düğmeye basmanız yeterli 

olacaktır. Esnek hortumu, rahatlığı, 

yenilikçi ve teknolojik olmasından 

dolayı çok kullanışlı ve ideal bir 

sistemdir.

AKSESUARLAR
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MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMİNİ

NEDEN
TERCİH
ETMELİ-
SİNİZ?



Geleneksel süpürge sistemlerinde 
toz ve maytlar ortama yayılır. 
VACKON sistemlerinde toplanan 
tüm tozlar merkezi üniteye 
nakledildiği için çok daha 
hijyeniktir.

Temizlik  yaparken sessizliğin, sohbetin 
veya dinlediğiniz müziğin keyfine varın. 
Tek duyacağınız emilen havanın sesi 
olacaktır.

Süpürge  yaparken arkanızda 
ağır portatif süpürge taşımaktan 
kurtulun ve son  derece 
hafif hortum seti sayesinde 
yorulmadan temizlik yapmanın  
keyfine varın. 




