
Gamă de produse
revigorant

DE SPECIALĂ

Aspiră într-un mod inedit și plăcut.
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Mulţi nici nu ştiu că pe parcursul vieţii lor au  întâlni deja tehnologia 
noastră de mai multe ori. Deoarece la începultul anilor 1930 noi am 
fost primul producător european de maşini electrice de spălat rufe 
fabricate din metal, şi de zeci de ani fabricăm şi centrifuge, inovaţiile 
noastre şi piesele pa care le fabricăm se găsesc în continuare în 
multe mărci cunoscute. Familia noastră îşi desfăşoară activităţile în 
provincia Siegerland din Germania, de 4 generații. Şi în prezent, 
suntem mândri să promovăm acest lucru şi pe dispozitivele noastre: 
Fabricat în Germania.

Cercetările de piață arată că în zilele noastre utilizatorii așteaptă 
deja mai mult de la un aspirator decât ceea ce oferă majoritatea 
producătorilor. Întotdeauna am fost devotaţi să fabricăm produse 
inovatoare, care să corespundă necesităţilor utilizatorilor. Atunci 
când proiectăm produsele noastre, acordăm atenție clienților noștri 
și ne străduim să îndeplinim dorințele acestora. Acest lucru în sine 
deja constituie un motiv suficient pentru a alege aspiratoarele 
Thomas. Fie că este vorba de un  aspirator fără sac, modelul cu 
sistem de filtrare prin apă AQUA PURE pentru persoanele care 
suferă de alergii, sau de un aparat de curățat multifuncțional cu 
capacitate de purificare a aerului datorită tehnologiei AQUA +, sau 
de primul nostru aspirator hibrid fără sac cu recipient de praf și 
sistem de filtrare prin apă, în gama de produse Thomas cu siguranţă 
găsiţi aparatul corespunzător nevoilor dumneavoastră. 

Cei care caută un aparat de înaltă calitate, fiabil și versatil, cu 
siguranță nu vor fi dezamăgiți de produsele Thomas.

Bineînţeles, aparatele Thomas îndeplinesc toate cerințele actuale 
importante de calitate, de protecție a mediului sau de eficiență 
energetică. Pe parcursul deceniilor de activitate a firmei noastre, 
am câștigat nenumărate premii și distincţii pentru calitate 
excelentă. Folosim materii prime într-un mod sustenabil și utilizăm 
cele mai noi tehnologii în producție pentru a sprijini şi în acest mod 
dezvoltarea durabilă.

Thomas, revigorant de special. 
Şi în trecut și în zilele noastre.

Revigorant de special
De mai bine de 100 de ani
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THOMAS DRYBOX AMFIBIA - PRIMUL 
APARAT DE CURĂŢAT HIBRID FĂRĂ SAC

Curăţare completă a întregii gospodării, indiferent de suprafaţă, fie 
vorba de covoare, podele cu suprafaţă tare sau parchet. 
Îndepărtarea prafului, a părului sau a petelor, prin metodă uscată 
sau umedă - DryBox Amfibia este soluţia cea mai bună  pentru 
fiecare gospodărie!  

ÎN SFÂRŞIT ESTE AICI!
Cel mai avansat şi mai versatil aparat pentru fiecare gospodărie

Aspiră, spală, îndepărtează petele şi usucă, şi toate acestea într-o 
singură mişcare!

1. Recipient pentru praf DryBox cu sistem ciclon şi motor de 
1700W: o combinaţie puternică pentru o curăţare eficientă. 

2. Datorită soluţiei unice AQUA-FreshAir-Box, părul de animale, 
alergenii, praful fin și chiar şi mirosurile neplăcute aspirate 
rămân captate în apă. Astfel, nimic nu se întoarce cu fluxul de 
aer evacuat, iar aerul din cameră va fi evident mai proaspăt şi 
mai curat. Soluţia ideală pentru persoanele care suferă de 
alergie!

3. Cu metoda eficientă de curăţare cu detergent, îndepărtează 
rapid și ușor petele de pe mobilierul tapiţat sau covor, și spală 
podelele dure. 

4. Suprafeţele speciale sensibile precum parchetul şi podeaua 
laminată, de asemenea pot fi spălate şi uscate instantaneu cu 
capul pentru spălare AquaStealth.

Thomas DryBox Amfibia întotdeauna vă stă la dispoziţie pentru 
curăţarea igienică şi minuţioasă a gospodăriei dumneavoastră!

+ Curăţare umedă rapidă şi eficientă cu ajutorul 

sistemului de pulverizare de înaltă presiune.

+ Separarea prafului fin şi a impurităţilor mai mari 

cu ajutorul sistemului unic THOMAS DryBox.

+ Purificarea şi împrospătarea aerului cu ajutorul 

sistemului de filtrare prin apă AQUA-FreshAir-Box 

+ Putere de aspirare mare în continuu 

+ Recipient pentru praf şi filtru de apă care se pot 

curăţa uşor şi rapid 

+ Aspirator fără sac: nu există cheltuieli suplimentare 

+ Filtru HEPA 13 lavabil

+ Motor puternic, 1700 Watt 

SCURT REZUMAT AL CELOR 
MAI IMPORTANTE AVANTAJE:
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SISTEM DE DUZE DE ÎNALTĂ PRESIUNE

+  Injectarea detergentului în profunzime cu ajutorul 
pompei de înaltă presiune 

+  Dizolvarea murdăriei şi curăţare temeinică  între firele 
ţesăturii

+  Aspirarea puternică a apei uzate şi aranjarea firelor 
covorului 

Toate acestea într-o singură mişcare simplă. 

Injectarea detergentului, spălare şi aspirare 

Aspirarea apei şi 
impurităţilor şi 
aranjarea firelor 
covorului în poziţie 
dreaptă. Pulverizarea 

detergentului 

Direcţia de 
mişcare 
a aparatului

Tub pentru
 apă curată

Tub de aspira
re 

GOSPODĂRIE PERFECT CURATĂ!

AER PROASPĂT, MEDIU DE VIAŢĂ 
SĂNĂTOS PENTRU TOATĂ FAMILIA!

Curăţare uscată Curăţare
în profunzime

TE

HNOLOGIA i-vac
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ CU RECIPIENT DE PRAF 
DE LA THOMAS 
DRYBOX: TEHNOLOGIA CICLON UNICĂ DE LA THOMAS
THOMAS a inventat: inovativul DryBox dispune de sistem cu dublu cameră, în care praful fin 
provocator al alergiei, se separă de firele de păr de animale şi de impurităţile grosiere.

Datorită sistemului inovativ de deschidere, golirea rezervorului de praf se face rapid şi 
igienic: praful fin care se dispersează uşor, rămâne în camera laterală, astfel acesta nu 
pătrunde înapoi în aer. Atunci când camera cu praful fin se umple, aceasta se  clăteşte cu 
apă, aerul menţinându-se astfel curat şi proaspăt.

Foarte uşor: 
de deschis

Şi mai uşor:
de golit rapid

La nevoie:
goliţi recipientele de praf 

fin clătind pur şi simplu cu apă.

Aer 100% 
mai proaspăt

ASPIRARE CU SISTEM DE FILTRARE PRIN APĂ 
CU AJUTORUL THOMAS AQUA-FRESHAIR-BOX 

Ori de câte ori este nevoie: DryBox poate fi înlocuit rapid cu Aqua-
FreshAir-Box, care trebuie umplut cu doar 1 litru de apă şi poate să 
înceapă aspirarea  care împrospătează aerul! Moleculele de miros, 
precum şi firele de păr de animal şi praful, rămân captaţi în apă. 
Aerul devine 100% mai proaspăt.

EXCELENT: TEHNOLOGIE INOVATIVĂ CU VALOARE 
ADĂUGATĂ

Juriul care a evaluat produsele noastre, a acordat noului nostru 
aspirator hibrid fără sac THOMAS CYCLOON HYBRID, titlul de 
„Câştigător al Premiului German pentru Inovaţie“.

Cycloon Hybrid este primul aspirator hibrid fără sac care 
îndepărtează în mod eficient firele de păr de animal şi alte 
impurităţi, în timp ce purifică şi împrospătează aerul încăperii. 

Este ideal pentru persoanele cu animale de companie, persoane cu alergii sau 
cumpărătorii care pun accent pe sănătate. 
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Aparat de curăţat hibrid cu două tipuri de sistem de filtrare (DryBox şi AquaBox). 
Sistem complet de curăţare a gospodăriei: face faţă tuturor provocărilor!

+   Aspirare cu tehnologia ciclon (fără sac)
+   Aspirare cu sistem de filtrare prin apă
+  Aspirare, spălare şi uscare într-o singură mişcare cu capul de spălare AquaStealth
+   Curăţarea covorului cu cap de pulverizare de înaltă presiune
+   Curăţarea tapiţeriei cu cap de pulverizare de înaltă presiune
+   Reglare electronică a puterii de aspirare
+  3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic
+   Două poziţii de parcare
+  Retragerea automată a cablului
+   Opritoare amortizoare pentru protejarea mobilelor, roţi cu cauciuc cu învârtire uşoară
+   Puterea maximă a motorului 1700 W
+   Rază de acţiune: 11 m
+   Fabricat în Germania

THOMAS DRYBOX AMFIBIA.
Primul aparat de curăţat hibrid fără sac 

Cap pentru curăţarea 
tapiţeriei, cu duză de 

înaltă presiune 

Cap pentru spaţii 
înguste, perie 

pentru mobilier

Cap pentru curăţarea 
covoarelor, cu adaptor 

pentru podele dure

Perie de podea 
comutabilă pentru 

covoare şi podele dure 

Cap de spălare 
AquaStealth, cu tampon 
special pentru curăţarea 

parchetului

Perie pentru 
tapiţerie

Flitru HEPA13 
lavabil

DryBox: recipient 
pentru praf cu 
cameră dublă 

ProTex detergent 
concentrat

Sistem de filtrare cu apă 
AQUA-FreshAir-Box

Cu recomandarea

Potrivit pentru toate 
tipurile de podea şi parchet. 
Curăţare rapidă, eficientă şi 

confortabilă.
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NOUA DIMENSIUNE A CURĂŢENIEI

Végre! 

Egy készülék, ami 
mindent elvégez. 
Porszívózás, 
felmosás, 
folteltávolítás és 
még akár a levegő 
tisztítása is.

Un aparat special pentru toate scopurile de la THOMAS. Indiferent 
că doriţi să aspiraţi şi să spălaţi parchetul în acelaşi timp, sau că 
aveţi pretenţii legate de igienă peste cele obişnuite pentru că aveţi 
animale de companie, sau că doriţi să aveţi parte de  aer absolut 
curat deoarece suferiţi de alergie sau astm - aparatul THOMAS 
AQUA+ este soluţia perfectă pentru Dumneavoastră. 

TEHNOLOGIA AQUA+ 
TEHNOLOGIA CARE OFERĂ MAI MULT

Cu ajutorul tehnologiei unice şi deosebit de eficiente AQUA+, 
aparatele seriei AQUA+ sunt capabile să îndepărteze şi mai multe 
impurităţi din covoare şi mobilier tapiţat, podele din lemn sau 
piatră naturală, podele laminate, parchet, sau chiar din aerul 
camerei. Cu sistemul perfecţionat de capuri de aspirare şi duze 
de înaltă presiune, Dumneavoastră puteţi nu numai aspira dar şi 
spăla podeaua în acelaşi timp, îndepărtând astfel petele şi 
impurităţile într-un mod uşor şi temeinic. 

Sistemul sofisticat de filtrare prin apă captează praful fin şi alte 
particule de impurităţi în filtrul AQUA+ şi astfel previne 
dispersarea prafului odată cu aerul evacuat în timp ce aspiraţi. 
Pentru o filtrare şi mai eficientă, aerul care ajunge în filtrul cu apă 
este umezit în prealabil de o duză JET cu un design unic, 
particulele de praf devenind astfel şi mai grele fiind captate în apă 
într-un procent şi mai mare. Filtrare perfectă fără sac.

Rezultatul: aer semnificativ mai proaspăt, ca după o ploaie 
revigorantă de vară.

NOUA DIMENSIUNE A CURĂŢENIEI

+  Manipulare uşoară

+  Sistem special de pompe şi duze

+  Purificarea şi împrospătarea aerului încăperii 

+  Putere de aspirare mare în permanenţă cu ocazia 

fiecărei aspirări

+  Se curăţă uşor

+  Aspirare fără sac, fără cheltuieli suplimentare 

şi experienţa neplăcută a golirii recipientului de praf 

+  Filtrare 100% a polenului

 
REZUMAT SCURT AL CELOR MAI IMPORTANTE AVANTAJE:

Puritate și prospețime la cel mai înalt nivel!



Umidificarea aerului 
aspirat cu apă 
la orificiul de intrare

Aer evacuat curat

În urma acestuia 
particulele de praf 
umidificate rămân 
captate în apă 

Cu ajutorul SISTEMULUI DE FILTRARE AQUA+ praful 
din casă, polenul, acarienii şi alţi alergeni, rămân 
captaţi în apa de filtrare şi sunt eliminaţi împreună 
cu apa uzată.

 
SISTEMUL DE FILTRARE AQUA+ 

+  Injectarea detergentului în profunzime cu ajutorul 
pompei de înaltă presiune

+  Dizolvarea şi spălarea temeinică a murdăriei dintre 
firele de textil

+  Aspirarea puternică a apei uzate şi aranjarea firelor 
covorului

Toate acestea într-o singură mişcare simplă.

 
SISTEMUL DE DUZE DE ÎNALTĂ PRESIUNE 

Injectarea detergentului, spălare şi aspirare 

Aspirarea apei şi 
impurităţilor şi 
aranjarea firelor 
covorului în poziţie 
dreaptă. Pulverizarea 

detergentului 

Direcţia de 
mişcare 
a aparatului

Tub pentru
 apă curată

Tub de aspira
re 

Curăţare uscată Curăţare
în profunzime

TE
HNOLOGIA i-vac
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Aspiră, spală şi usucă - toate acestea într-o singură mişcare. Rezultatul? 
Podea strălucitoare, covoare curate până la baza firului, parchet îngrijit.

+   Aspirare aşa cum alegeţi Dumneavoastră, cu sistem de filtrare prin 
apă AQUA+ sau cu sac de mărimea XXL

+   Filtru HEPA13 lavabil
+   Putere motor 1400 Watt
+   3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic
+   Pe mâner, buton Pornire/Oprire şi pentru reglarea puterii.
+   Cap AquaStealth: cap de spălare special pentru parchet şi podele 

din lemn
+   Tub flexibil de calitate deosebită, cu înveliş textil, cu tub de apă 

ascuns.
+   Retragerea automată a cablului.
+   Rază de acţiune de 11 metri
+   Fabricat în Germania

THOMAS AQUA+ MULTI CLEAN X10 PARQUET
Aspirare/Curăţare/Purificarea aerului - tratează cu 
deosebită fineţe podelele laminate şi parchetul

Covor, gresie sau 
parchet: acesta este aparatul 

multifuncţional care curăţă 
totul perfect.

Perie de podea 
comutabilă pentru 

covoare şi podele dure 

Cap de curăţare a 
tapiţeriei cu duză 
de înaltă presiune 

Perie pentru 
parchet

Cap pulverizare pentru 
curăţarea covorului, 
cu adaptor pentru 

podele dure 

Telecomandă integrată 
în mâner 

Cap de spălare 
AquaStealth, cu tampon 
special pentru curăţarea 

parchetului 

Detergent 
concentrat ProTex

Sac pentru 
praf XXL 

Sistem de 
filtrare prin apă 

AQUA+ 

Cap pentru spaţii 
înguste cu lungimea 

de 360 mm

Perie pentru 
tapiţerie cu lăţimea 

de 180 mm

Tampon cu 
microfibră pentru 
capul de spălare 
pentru parchet 

Cu recomandarea
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Aspiră, spală şi usucă cu grijă - toate acestea într-o singură mişcare. Este 
soluţia ideală pentru persoanele alergice. Captează eficient în apă particulele 
provocatoare de alergie precum polenul, acarienii şi praful fin.

+   Aspirare aşa cum alegeţi Dumneavoastră, cu sistem de filtrare prin apă 
AQUA+ sau cu sac de mărimea XXL

+   Filtru HEPA13 lavabil
+   Putere motor 1400 Watt
+   3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic 
+   Cap AquaStealth: cap de spălare special pentru spălarea parchetului 

şi a podelei din lemn 
+   Perie pentru parchet deosebit de fină 
+   Retragere automată a cablului.
+   Rază de acţiune de 11 metri
+   2 poziţii de parcare
+   Fabricat în Germania

THOMAS AQUA+ ALLERGY & FAMILY
Aparat de curăţat, care în timp ce curăţă, 
împrospătează şi aerul 

Un aparat de curăţat care 
împrospătează aerul şi filtrează 

polenul, acarienii şi praful 
fin în timp ce spală 

parchetul

Perie pentru 
tapiţerie

Perie pentru 
parchet

Perie Turbo uşor 
de curăţat

Cap pentru 
curăţarea tapiţeriei 
cu duză de înaltă 

presiune 

Cap spălare 
AquaStealth, cu 

tampon special pentru 
curăţarea parchetului 

Perie de podea 
comutabilă pentru 

covoare şi podele dure 

Sistem de filtrare prin 
apă AQUA+

Detergent 
concentrat ProTex

Tampon cu microfibră 
pentru capul de 

spălare pentru parchet 
şi piatră

Cap pentru spaţii 
înguste cu lungimea 

de 360 mm

Sac pentru praf XXL Recipient AQUA+ uşor 
de manipulat, cu filtru 

HEPA13

Cu recomandarea
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Nu mai este o problemă nici dacă plouă şi câinele umple podeaua cu noroi.
Curăţarea este şi mai temeinică şi mai confortabilă cu sistemul de filtrare
prin apă AQUA+ şi accesoriile utile.

+   Aspirare aşa cum alegeţi Dumneavoastră, cu sistem de filtrare prin apă AQUA+ 
sau cu sac de mărimea XXL

+  2 bucăţi de filtru HEPA13 lavabile 
+   Putere motor 1400 Watt
+   3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic 
+   Sistem de pulverizare special de înaltă presiune, cu tub de apă ascuns
+   Retragere automată a cablului.
+  Accesorii extra: perie mică pentru mobilă, cap sifon pentru desfundare
+   Rază de acţiune de 11 metri
+   2 poziţii de parcare
+   Fabricat în Germania

THOMAS AQUA+ PET & FAMILY PLUS
Cu accesorii suplimentare pentru eliminarea părului 
de animale

Perie pentru tapiţerie 
cu lăţimea de 180 mm

Perie Turbo uşor 
de curăţat

Cap pentru spaţii 
înguste cu lungimea 

de 360 mm

Cap pentru 
curăţarea tapiţeriei 
cu duză de înaltă 

presiune 

Cap pulverizare pentru 
curăţarea covorului, cu 
adaptor pentru podele 

dure 

Perie de podea 
comutabilă pentru 
covoare şi podele 

dure 

 Piesă pentru 
depozitarea 
accesoriilor 
pe aparat 

Cap pentru sifon Detergent 
concentrat ProTex

Sac pentru 
praf XXL

Sistem de filtrare 
prin apă AQUA+

Tub felxibil cu tub 
pentru apă ascuns 

Cu recomandarea

Ne place când sunt aproape de 
noi. Nu constituie o problemă 

nici dacă se urcă 
pe canapea, în urma 

jocului pot 
curăţa totul 

rapid. 
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Nu mai trebuie să mă obosesc să adun părul de animale şi bucăţile de noroi 
în sacul de praf, acum pur şi simplu arunc apa uzată din recipient. 

+   Aspirare aşa cum alegeţi Dumneavoastră, cu sistem de filtrare prin apă 
AQUA+ sau cu sac de mărimea XXL

+   Filtru HEPA13 lavabil
+   Putere motor 1400 Watt
+   3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic 
+   Sistem special de pulverizare, de înaltă presiune 
+   Retragere automată a cablului.
+   Rază de acţiune de 11 metri
+   2 poziţii de parcare
+   Fabricat în Germania

THOMAS AQUA+ PET & FAMILY
Eliminatorul părului de animale

Perie pentru tapiţerie 
cu lăţimea de 180 mm

Perie Turbo uşor 
de curăţat

Cap pentru spaţii 
înguste cu lungimea 

de 360 mm

Cap pentru 
curăţarea tapiţeriei 
cu duză de înaltă 

presiune 

Cap pulverizare pentru 
curăţarea covorului, 
cu adaptor pentru 

podele dure

Perie de podea 
comutabilă pentru 
covoare şi podele 

dure

Piesă pentru 
depozitarea 
accesoriilor 
pe aparat

Detergent 
concentrat ProTex

Sac pentru 
praf XXL

Sistem de filtrare 
prin apă AQUA+

Recipient AQUA+ 
uşor de manipulat, 

cu filtru HEPA13

Cu recomandarea

De acum încolo Tappancs poa-
te să se întindă oriunde doreşte 

pentru că „eliminatorul 
părului de animale” 

curăţă totul 
perfect.
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Sistem de filtrare prin apă AQUA+
Calitate de 5 stele 

QUALITY PROOF

1

3

5

2

4

1400
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Aspirare şi spălare umedă într-o singură 

mişcare. Astfel economisiţi timp şi podeaua 

va fi perfect curată şi îngrijită.

Îngrijire cu fineţe a podelei,  cele mai bune 

rezultate de curăţare a podelei dure

Curăţarea covoarelor cu fire lungi, a tapiţeriilor, 

a mochetei, îndepărtarea petelor. Curăţenie 

igienică în toată casa. 

Aspirare fără sac – nu există cheltuieli 

suplimentare şi puteţi uita de experienţa 

neplăcută a golirii sacului.

Motor by-pass puternic de 1400 W cu sistem cu 

flux dublu de aer. Particulele mici de impurităţi din 

aerul aspirat nu pot pătrunde în motor şi nu 

provoacă mirosuri neplăcute. 

1

2

3

4

5

Sistem de filtrare prin apă AQUA+
Calitate de 5 stele 
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Cu modelele familiei de produse TWIN pe lângă aspirarea temeinică mai puteţi de asemenea curăţa în profunzime 
cu detergent sau îndepărta petele de pe covoare, mobilier tapiţat, sau puteţi spăla podeaua sau parchetul. 
Mai puteţi de asemenea și absorbi rapid apa vărsată sau alte lichide.

+  Aspirarea eficientă a firelor de păr şi a părului de animale

+  Neutralizarea mirosurilor de la animale, aer 100% mai proaspăt datorită filtrului cu apă 

(la unele modele)

+  Motor puternic

+  Recipient mare pentru apă, sac pentru praf XXL (opţional)

+  Recipient pentru apă curată uşor de reumplut, amplasat în exterior

+  Filtru HEPA13 lavabil

 
REZUMATUL CELOR MAI IMPORTANTE AVANTAJE: 

FAMILIA DE PRODUSE TWIN: 
SOLUŢIE ECONOMICĂ PENTRU CURĂŢAREA GOSPODĂRIEI 

MAI MULT DECÂT UN ASPIRATOR PROFESIONAL 

Curăţarea covorului cu cap de pulverizare de înaltă presiune, adaptor pentru curăţarea podelelor dure. Rezervorul 
cu apă curată de dimensiuni mari aflat în exterior, poate fi reumplut cu uşurinţă în timpul curăţării cu detergent. 

Unele modele dispun şi de filtru cu apă care constituie o soluţie ideală pentru persoanele care suferă de alergie, 
deoarece acestea filtrează alergenii din aer (polen, acarieni, praf). Este un real ajutor pentru cei care au animale 
de companie, deoarece pe lângă îndepărtarea eficientă a părului de animale este potrivit şi pentru neutralizarea 
mirosurilor neplăcute. 

Aerul plin de 
impurităţi ajunge 
în filtrul cu apă Duza JET pulverizează cu presiune 

mare aerul uscat aspirat, facilitând 
astfel depunerea impurităţilor pe 

fundul recipientului filtrului cu apă 
şi captarea acestora în apă

Aer curat, uşor 
umidificat, evacuat 

prin filtrul HEPA

Filtru HEPA 
lavabil

Impurităţile 
umezite 
de duză

Impurităţile umede 
şi grele rămân în 
apă, se depun pe 

fundul recipientului 
filtrului de apăTub care transmite 

apa la duza JET

Filtrul interior protejează 
tubul de apă de 

impurităţile de dimensiuni 
mai mari, ca de exemplu 

firele de păr, hârtie, 
frunze, etc. 

Apă

Aerul purificat, 
umidificat 

Filtru spumă, uscarea 
aerului evacuat din 
recipientul filtrului 

cu apă
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Fire de blană pe covor care nu pot fi îndepărtate? Pentru peria Turbo aceasta nu constituie 
problemă,  ea curăţă tot.  Pete pe canapea? Le rezolvă peria pentru curăţarea tapiţeriei.  

+   Aspirare aşa cum alegeţi Dumneavoastră, cu filtru cu apă  sau cu sac de mărimea XXL
+   Filtru HEPA13 lavabil
+   Putere maximă motor de 1600 Watt 
+   Sistem special de pulverizare, de înaltă presiune 
+   Recipient de 2,4 litri pentru apă curată uşor de reumplut, amplasat în exterior
+   Sac pentru praf XXL (de 6 litri)  - se poate cumpăra separat
+   Cap de pulverizare pentru curăţarea covoarelor şi tapiţeriei, cu adaptor pentru podele dure 
+   Cap pentru spaţii înguste
+   Rază de acţiune de 9 metri
+   Detergent concentrat ProTex
+   Fabricat în Germania

THOMAS TWIN AQUAWASH PET
Aparat bine dotat pentru toate scopurile

Putem juca cu mama toată 
după masa pentru 

că a terminat rapid cu 
curăţenia. Acum totul 

este curat 
şi proaspăt.

Perie de podea 
comutabilă pentru 

covoare şi podele dure 

Perie Turbo uşor 
de curăţat

Cap pentru spaţii 
înguste cu perie 
pentru mobilă

Cap de curăţare a 
tapiţeriei cu duză 
de înaltă presiune

Sac pentru praf XXLRoţi cu învârtire 
uşoară 

Easy-Drive

Detergent 
concentrat ProTex

Cap de pulverizare pentru 
curăţarea covoarelor, 

cu adaptor pentru 
podele dure
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THOMAS TWIN AQUAWASH
Curăţenie, prospeţime, comoditate

Aspirare aşa cum doriţi Dumneavoastră, cu filtrul cu apă sau cu sac de praf 
de mărimea XXL. Cu recipientul pentru apa curată amplasat în exterior, nici 
curăţarea covoarelor mai mari cu detergent nu este atât de obositoare.

+ Filtru HEPA13 lavabil
+ Putere maximă motor de 1600 Watt
+ Sistem special de pulverizare, de înaltă presiune
+ Recipient de 2,4 litri pentru apă curată uşor de reumplut, amplasat în exterior
+ Sac pentru praf XXL (de 6 litri)  - se poate cumpăra separat
+ Cap de pulverizare pentru curăţarea covoarelor, cu adaptor pentru podele dure
+ Cap pentru spaţii înguste
+ Rază de acţiune de 9 metri
+ 2 poziţii de parcare
+ Dedergent concentrat ProTex
+ Fabricat în Germania – corespunde celor mai înalte standarde de calitate.

Am terminat repede 
cu aspirarea şi curăţarea 

covorului, şi în plus şi aerul 
este mai proaspăt.

Perie de podea 
comutabilă pentru 

covoare şi podele dure

Cap pentru spaţii 
înguste cu perie 
pentru mobilă

Detergent 
concentrat ProTex

Roţi cu învârtire 
uşoară 

Easy-Drive

Perie pentru 
tapiţerie

Cap de pulverizare 
pentru curăţarea 

covoarelor, cu 
adaptor pentru 

podele dure



19

TWIN PANTHER
Mai mult decât un aspirator

Cu aparatul THOMAS TWIN Panther pe lângă aspirarea temeinică mai puteţi 
curăţa perfect şi podeaua sau covorul datorită sistemului său de pulverizare 
de înaltă presiune cu care puteţi injecta apa cu detergent până la baza firelor 
covoarelor iar apoi o puteţi aspira datorită puterii mari de aspirare, astfel 
podeaua şi covorul vor fi curate şi uscate într-un timp scurt.  

+  Aspirare cu sac de mărimea XXL sau utilizarea funcţiei de curăţare
+  Putere maximă motor de 1600 Watt
+  Sistem special de pulverizare, de înaltă presiune
+  Recipient de 2,4 litri pentru apă curată uşor de reumplut, amplasat în exterior
+  Sac pentru praf XXL (de 6 litri)  - cu calitate de filtrare HEPA
+  Perie pentru curăţarea covorului cu adaptor pentru podele dure
+  Rază de acţiune de 9 metri, 2 poziţii de parcare
+  Fabricat în Germania

Pe lângă aspirarea zilnică, 
cu acest aparat pot să 

efectuez şi curăţarea covorului 
cu detergent.

Perie de podea 
comutabilă pentru 

covoare şi podele dure

Cap pentru spaţii 
înguste cu perie 
pentru mobilă

Detergent 
concentrat ProTex

Roţi cu învârtire 
uşoară 

Easy-Drive

Perie pentru 
tapiţerie

Cap de pulverizare 
pentru curăţarea 

covoarelor, cu 
adaptor pentru 

podele dure



20

Aparatele de curăţat Thomas cu capacitate mare, nu numai 
arată convingători dar sunt construiţi în aşa o manieră încât 
să ofere performanţă convingătoare: sunt deosebit de 
durabile, foarte fiabile și pot face faţă cu ușurinţă chiar și 
celor mai complexe sarcini. Aparatele de curăţat Thomas 
pe lângă tehnologia lor foarte avansată, mai dispun şi de o 
gamă variată de accesorii pentru orice fel de curăţare. Pe 
scurt: indiferent dacă sarcina este grea sau complicată, 
aceste aparate de curăţat oferă cea mai bună soluţie, una la 
care Dumneavoastră v-aţi aştepta de la un profesionist!

Un argument bun: Aparatele de curăţat THOMAS sunt 
într-o poziţie foarte avantajoasă deoarece construcţia lor 
a fost bine gândită, sunt practice şi calitatea lor unică 
a fost deja dovedită ... dacă aveţi un aparat de curăţat bun 
la îndemână, indiferent cât de grea sau incomodă sarcina 
de curăţare, aceste aparate rezolvă perfect problema 
Dumneavoastră.

APARATE DE CURĂŢAT THOMAS 
CU CAPACITATE MARE: 
SPECIALIŞTII CARE REZISTĂ

CALITATE BINE GÂNDITĂ
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Indiferent dacă aveţi nevoie de ele în apartament, în casă, în 
subsol, în încăperile pentru hobbyuri, în atelier, în garaj, pe 
terasă în grădină sau pe balcon, dacă trebuie să îndepărtaţi 
murdăria acumulată sau impurităţile umede rapid şi eficient, 
aceşti specialişti sunt pur simplu de nelipsiţi! Le-am 
proiectat astfel încât să reziste şi în cazul unor sarcini mai 
îndelungate şi să îndepărteze chiar şi reziduurile de noroi  
din canalizare sau impurităţile unei scurgeri înfundate.

Spălare, îngrijire, spălare a podelei şi aspirare. Dacă 
aspirarea zilnică nu mai este de ajuns, dacă covoarele, 
mochetele şi mobilierul tapiţat necesită o curăţare mai 
aprofundată, mai temeinică, această sarcină este ideală 
pentru aparatele Thomas.

Injectează cu putere detergentul între firele textilului, apoi o 
aspiră împreună cu impurităţile dizolvate de acesta.  

+ Durabilitate şi performanţă ridicată

+ Tehnologie matură, dovedită

+ Curăţare puternică, eficientă 

+ Gamă vastă de accesorii 

 
REZUMATUL CELOR MAI IMPORTANTE AVANTAJE:

PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR: 

APARATE DE CURĂŢAT THOMAS 
CU CAPACITATE MARE: 
CURĂŢAREA ÎN PROFUNZIME ŞI 
ÎNDEPĂRTAREA MURDĂRIEI ÎN MOD IGIENIC
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THOMAS BOXER
Robust, puternic şi ştie tot

Amprente de lăbuţe noroioase pe terasă? Păr de animal în portbagaj care 
nu vrea să dispară? Pete pe canapea? Este timpul să fie curăţenie adevărată 
afară şi înăuntru, şi în aceasta vă ajută Boxer.

+ Recipient de 20 litri, filtru cu capacitate mare,
+ Tub de aspirare telescopic din oţel inoxidabil şi tub flexibil de 2,2 m
+ Putere maximă motor 1400 W
+ 4 roţi cu învârtire uşoară
+ Perie pentru covor special pentru păr de animale
+ Cap de pulverizare pentru curăţarea covoarelor şi tapiţeriilor, cu adaptor pentru podele dure
+ Opritor amortizor din cauciuc pe partea laterală a aparatului pentru protejarea mobilelor
+ Fabricat în Germania

Maşina mea, garajul, 
atelierul, toate sunt 
în ordine... Şi nici în 

casă nu este 
păr de la câine!

Cap pentru spaţii 
înguste cu lungimea 

de 360 mm

Perie pentru 
mobilier

Cap de pulverizare 
pentru curăţarea 

covoarelor, cu adaptor 
pentru podele dure

Perie pentru 
tapiţerie

Perie de podea comutabilă 
pentru covoare şi podele 

dure

Perie universală

Detergent 
concentrat ProTex

Cap de curăţare a 
tapiţeriei cu duză 
de înaltă presiune

Filtru de mare 
capacitate, 
cu durată 

de viaţă lungă
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THOMAS BRAVO 20
Aparatul de curăţat care dovedeşte de ani de zile!

Aspirator multifuncţional cu capacitate mare, cu funcţie de aparat de curăţat. 
Cu recipientul de 20 de litri nici sarcinile mari nu constituie o problemă 
pentru el.

+  Putere maximă motor 1400 W
+  Sistem special de pulverizare, de înaltă presiune, presiune industrială de 4 bari
+  Recipient de 20 litri, cu recipient separat de 3,6 litri pentru apă curată
+  Curăţarea covorului şi a tapiţeriei, adaptor pentru podele dure
+  4 roţi cu învârtire uşoară
+  Rază de acţiune de 8,5 metri
+  Piesă pentru depozitarea accesoriilor pe capacul aparatului
+  Fabricat în Germania

Calitate desăvârşită, 
fiabilitate, 
eficienţă... 

de mulţi ani!

Cap de curăţare a 
tapiţeriei cu duză 
de înaltă presiune 

Cap de pulverizare
pentru curăţarea 

covoarelor, cu adaptor 
pentru podele dure

Detergent concentrat 
ProTex pentru covoare, 

mobilier

Perie pentru tapiţeriePerie de podea 
comutabilă

Cap pentru spaţii 
înguste
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Li-Ionen AccuLi-Ionen Accu

Spălarea uşoară a podelei 
care împrospătează
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Găleată, mop şi altele necesare:
Nu o să aveţi nevoie de ele 
pentru că THOMAS Bionic 
Washstick vă face uşoară 
spălarea podelei.

Durată de viaţă lungă a acumulatorului pentru o curăţare temeinică

Aparatul THOMAS Bionic Washstick 
funcţionează fără cablu. Acumulatorul 

puternic Li-Ion asigură o funcţionare 
deosebit de lungă. Rezistă chiar până la 

80 de minute de spălare a podelei. În urma 
spălării, podeaua este aproape instantaneu 

uscată. 

Sistem inovativ de autocurăţare
Firele de păr nu se prind pe rola din polimer cu 
suprafaţă netedă, care de asemenea protejează şi 
podeaua. Cel mai de seamă avantaj: nu trebuie să 
curăţaţi îndelung rola.  
Rola din polimer se autocurăţă  asigurănd astfel un 
efect de curăţare excelent în continuu.

Porniţi-l şi observaţi că funcţionează practic fără 
niciun zogomot
În timpul funcţionării Bionic Washstick produce 
foarte puţin zgomot. Lucrează minuţios dar şi 
silenţios. Astfel, puteţi să-l folosiţi şi dacă cineva 
lucrează sau se odihneşte în cealaltă cameră. 

Li-Ionen AccuLi-Ionen Accu

Este foarte silenţios
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Bucuraţi-vă de spălarea podelei!

Utilizare uşoară
THOMAS Bionic Washstick este foarte uşor de 
utilizat. Apăsaţi doar suprafaţa de control inovativă 
cu un singur buton şi THOMAS Bionic Washstick va 
face exact ceea ce i-aţi comandat Dumneavoastră.

Întotdeauna destulă apă în rezervor
Cu THOMAS Bionic Washstick este uşor să verificaţi 
rezervorul cu apă: lumina LED colorată arată dacă 
este destulă apă în rezervor şi semnalează atunci 
când trebuie să reîncărcaţi.  

Golire: rapidă şi uşoară 
Sistem inteligent: THOMAS Bionic Washstick 
dispune de un sistem de separare inteligent, unde 
apa uzată şi impurităţile solide ajung în două 
recipiente separate. Recipientele se pot îndepărta 
şi goli uşor, după care se introduc rapid la locul lor 
în aparat.  

Echipat complet 
THOMAS Bionic Washstick dispune de tot ceea ce 
aveţi nevoie. Împreună  cu aparatul mai primiţi şi 
staţia combinată de parcare şi umplere, care bine 
înţeles dispune de funcţia automată de oprire. 
De asemenea mai primiţi şi o rolă de curăţare din 
polimer de rezervă.
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Spălarea podelei cu o uşurinţă revigorantă 
Este potrivit pentru toate podelele dure, în special pentru 
parchet şi podele laminate.
Spălare şi uscare într-o singură mişcare. Colectarea 
lichidelor vărsate. Nu este nevoie să aspiraţi înaintea spălării 
podelei. Îl puteţi folosi pe orice tip de podea dură, fiind 
recomandat în special pentru parchet sau podele laminate. 
Timpul de uscare a podelei este semnificativ mai scurt. 
» Capacitate acumulator de 80 de minute
» Tehnologia Bionic, cu sistem de autocurăţare
» Curăţare uscată şi umedă. Foarte puţină  
» umezeală rămasă, se poate umbla pe podea imediat.
» Colectarea lichidelor vărsate. 
» Impurităţi solide şi apă uzată separate în mod practic:  
» golire rapidă şi uşoară. 
» Nu este necesar să aspiraţi înainte de a spăla podeaua. 
» Semnalarea nivelului apei cu ajutorul unor LED-uri colorate.
» Rolă de curăţare din polimer inovativă: curăţă cu grijă  
» dar temeinic şi protejează de firele de păr încâlcite.  
» Ataşa primiţi o rolă suplimentară de rezervă.
» Operare uşoară: panou de control cu un singur buton. 
» Staţie integrată de parcare şi umplere. Poziţia de parcare  
» în repaus (90 °).
» Funcţionare extra silenţioasă
» Uşor (3,9 kg), uşor de controlat, ajunge şi în locurile 
» mai ascunse

Toate dorinţele sunt satisfăcute!
Echipat cu accesorii practice, THOMAS Bionic 
Washstick este aparatul cel mai potrivit pentru 
spălarea şi îngrijirea rapidă şi perfectă a 
podelei Dumneavoastră.
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NOUTATE MONDIALĂ DE LA THOMAS, 
CARE ÎI VA FASCINA PE IUBITORII DE 
ANIMALE 

THOMAS a reuşit să lanseze o adevărată revoluţie pe piaţa 
internaţională cu modelele CYCLOON HYBRID! Aceste aspiratoare 
unice fără sac asigură persoanelor cu animale de companie, ceea 
ce şi-au dorit dintotdeauna: pe lângă îndepărtarea sigură a firelor 
de păr de animale şi a impurităţilor, neutralizează de asemenea şi 
mirosurile neplăcute.

Soluţii bine gândite care inspiră

Aspiratoarele THOMAS CYCLOON HYBRID vă oferă soluţii pentru 
cele două probleme importante a gospodăriilor cu animale de 
companie. Aspirarea cu recipient pentru praf şi împrospătarea 
aerului au fost combinate pentru prima dată:  
    >  Sistemul nou easyBox dezvoltat de THOMAS datorită 

proiectării sale cu camere duble, captează firele de păr de 
animal cu ocazia  circulării intense a aerului

    >  Mirosurile de animale sunt captate de Aqua-FreshAir-Box 
şi aerul devine 100% mai proaspăt.

În concluzie, THOMAS oferă următoarele avantaje:  inovaţii bine 
gândite pentru persoanele care au animale de companie, care 
apreciază un mediu de viaţă curat, şi îngrijit şi aerul sănătos.

REZUMATUL SCURT AL CELOR 
MAI IMPORTANTE AVANTAJE:

+  Aspirarea puternică şi eficientă a firelor de păr de 

animale

+  Îndepărtarea mirosurilor de animale, aer 100% mai 

proaspăt - Aqua-FreshAir-Box

+  Separarea prafului fin şi impurităţilor grosiere cu 

noul sistem cu camere duble easyBox de la THOMAS

+ Recipient easyBox care se goleşte rapid şi igienic

+  Aspirare fără sac: putere mare de aspirare 

în continuu, nu există cheltuieli suplimentare

+ Filtru HEPA 13 lavabil
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Am găsit cel mai bun aspirator 
fără sac!
Îndepărtează părul de animale 
mult mai bine decât alte 
dispozitive, este ușor de golit 
și reîmprospătează aerul 
atunci când am nevoie
Oana Similea,
proprietar de câine
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NOUTATE MONDIALĂ:  
PRIMUL ASPIRATOR HIBRID FĂRĂ SAC DIN LUME.  
ÎNDEPĂRTAREA TEMEINICĂ ŞI EFICIENTĂ A FIRE-
LOR DE PĂR DE ANIMALE ŞI A IMPURITĂŢILOR, ŞI 
ÎMPROSPĂTAREA AERULUI! 
În sfârşit este aici! Aparatele THOMAS CYCLOON HYBRID nu sunt doar 
aspiratoare puternice cu tehnologie ciclon, ele oferă şi mai mult! Utilizându-le 
scăpaţi şi de mirosurile neplăcute din aer. Într-un singur aparat găsiţi toate 
acele funcţii care vă sunt necesare pentru o gospodărie perfect curată şi 
îngrijită. 

ASPIRARE FĂRĂ SAC 
CU RECIPIENT PENTRU PRAF EASYBOX

THOMAS a dezvoltat: Sistemul unic de recipient de praf cu cameră dublă 
easyBox asigură separarea perfectă a prafului fin provocator al alergiei de 
părul de animale și murdăria grosieră. Un alt avantaj important: Datorită 
mecanismului inovator de deschidere și golire,  golirea recipientului 
easyBox este extrem de rapidă, ușoară și igienică. 

Foarte uşor: 
de deschis

Şi mai uşor: 
de golit

La nevoie: 
goliţi recipientul pentru 
praful fin clătind cu apă.
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Aer 100%
mai proaspăt

ASPIRARE CU FILTRU CU APĂ UTILIZÂND 
AQUA-FRESHAIR-BOX 
DE LA THOMAS

• Poate fi utilizat uşor şi comod
• Golirea rapidă, comodă şi igienică a recipientului pentru praf.
•  Putere de aspirare mare în continuu la fiecare curăţare
• Filtru HEPA13 lavabil
• Îndepărtarea mirosurilor neplăcute 
• Aer 100% mai proaspăt 

Aerul va fi 100% mai proaspăt în timpul şi în 
urma aspirării. Recipientul easyBox poate fi 
înlocuit rapid cu recipientul Aqua-FreshAir-
Box, care trebuie umplut cu doar 1 litru de 
apă şi puteţi începe aspirarea care 
împrospătează! 

EXCELENT:
TEHNOLOGIE INOVATIVĂ 
CU VALOARE ADĂUGATĂ 

Juriul care a evaluat produsele noastre, a 
acordat noului nostru aspirator hibrid fără sac 
THOMAS CYCLOON HYBRID, titlul de „Câştigător 
al Premiului German pentru Inovaţie“. Cycloon Hybrid este primul aspirator 
hibrid fără sac care îndepărtează eficient firele de păr de animale şi alte tipuri de 
impurităţi, în timp ce curăţă şi împrospătează aerul încăperii. Este ideal pentru 
persoanele cu animale de companie, persoane cu alergii sau cumpărătorii care 
pun accent pe sănătate.
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Îndepărtarea temeinică a părului de animale şi în acelaşi timp 
împrospătarea eficientă a aerului.

+  Recipient pentru praf easyBox cu sistem cu cameră dublă
+  Sistem de filtrare prin apă AQUA-FreshAir-Box cu filtru pentru polen
+  Filtru HEPA13 lavabil
+  Filtru cu cărbune activ 
+  Microfiltru pentru aerul evacuat 
+  Putere motor 1400 W
+  3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic
+  Rază de acţiune de 11 metri, 2 poziţii de parcare
+  Retragerea automată a cablului 
+  Roţi cu învârtire uşoară Easy-Drive
+  Fabricat în Germania

THOMAS CYCLOON HYBRID PET & FRIENDS
Primul aspirator hibrid fără sac pentru iubitorii 
de animale

Pot recomanda acest dispozitiv 
oricărui proprietar de animale 

de companie.

Perie mică 
pentru mobilier

Cap pentru spaţii 
înguste cu lungimea 

de 360 mm

Tub de aspirare 
telescopic din metal, 
cu buton de blocare

Perie Turbo uşor 
de curăţat

Perie combinată 
comutabilă

Perie pentru tapiţerie 
cu lăţimea de 180 mm

Funcţionare fără 
sac de praf

Sistem de filtrare prin 
apă AQUA-FreshAir-Box

AER 100% 
MAI PROASPĂT

Roţi cu învârtire 
uşoară Easy-Drive

Retragerea 
automată 
a cablului

Recipient pentru 
praf cu două 

camere easyBox

Cu recomandarea
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Îngrijirea fină a parchetului şi neutralizarea mirosurilor neplăcute.  

+   Recipient pentru praf easyBox cu sistem cu cameră dublă
+  Sistem de filtrare prin apă AQUA-FreshAir-Box cu filtru pentru polen
+  Filtru HEPA13 lavabil
+  Filtru cu cărbune activ 
+  Microfiltru pentru aerul evacuat
+  Putere motor 1400 W 
+  3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic 
+  Rază de acţiune de 11 metri, 2 poziţii de parcare
+  Perie combinată pentru podea CleanLight cu LED
+  Roţi cu învârtire uşoară Easy-Drive
+  Fabricat în Germania

THOMAS CYCLOON HYBRID LED & PARQUET
Primul aspirator hibrid fără sac pentru cei care 
preferă parchetul

Perie mică pentru 
mobilier

Cap pentru spaţii 
înguste 

cu lungimea 
de 360 mm

Tub de aspirare 
telescopic din metal, 
cu buton de blocare

Perie pentru podea 
cu învârtire uşoară

Perie combinată pentru 
podea CleanLight cu LED

Perie pentru tapiţerie 
cu lăţimea de 180 mm

Funcţionare fără 
sac de praf 

Sistem de filtrare 
prin apă 

AQUA-FreshAir-Box

AER 100% MAI 
PROASPĂT

Roţi cu învârtire 
uşoară Easy-Drive 

Retragerea 
automată a cablului

Recipient pentru praf 
cu două camere 

easyBox 

Cu recomandarea

Îngrijirea parchetului și 
împrospătarea aerului cu 

un singur aspirator - pur și 
simplu genial!
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CYCLOON HYBRID
Calitate de 5 stele 

QUALITY PROOF

1400
5

1 2

3 4
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Separarea părului de animale, a părului 

și a impurităţilor mai mari de praful fin provocator 

de alergie în recipientul de praf cu cameră dublă 

EasyBox. Poate fi golită rapid, ușor și igienic.

Aspirarea fără sac - nu există cheltuieli 

suplimentare şi puteţi uita şi de experienţa 

neplăcută a golirii sacului de praf

Îndepărtarea eficientă a mirosurilor neplăcute cu 

unicul AQUA-FreshAir-Box. Filtru pentru polen şi 

filtru cu apă: aerul devine 100% mai proaspăt.

Putere de aspirare continuă şi uniformă la fiecare 

aspirare, datorită recipientelor easyBox şi Aqua-

FreshAir-Box.

Motor by-pass puternic de 1400 W şi cu sistem dublu al 

fluxului de aer. Particulele mici de impurităţi din aerul 

aspirat nu pot pătrunde în motor şi nu provoacă 

mirosuri neplăcute.

1

2

3

4

5
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The bagless fr e

ASPIRATOR FĂRĂ SAC CU AQUA-PURE-FILTERBOX.

Aspiratorul fără sac care 
împrospătează aerul.

Tehnologia “perfect air“.
La fel de genial pe cât de simplu.

Mai genial decât oricând: în locul sacului de praf, Thomas 
utilizează recipientul special AQUA-PURE-FILTERBOX, care 
trebuie umplut cu doar 1 litru de apă. Praful, alergenii, 
polenul şi acarienii sunt captaţi în apă şi sunt îndepărtaţi 
simplu împreună cu apa care se goleşte din recipient. Astfel, 
nimic nu ajunge înapoi în aerul încăperii, acesta devenind 
100% mai proaspăt.

Un aspirator revigorant de special: pentru persoanele care 
suferă de alergie, proprietarii de animale de companie și cei 
care își doresc un mediu complet lipsit de praf și doresc să 
inspire din nou aer curat.
 
Avantajul principiului fără sac “perfect air”: în timpul golirii 
recipientului Aqua-Pure-FilterBox plin cu apă murdară, praful 
sau moleculele de miros nu ajung înapoi în aer. Pur şi simplu 
perfect.

+  Ideal pentru persoanele care suferă de alergii 

sau au animale de companie

+  Aer 100% mai proaspăt

+  Filtru HEPA13 lavabil

+  Uşor de manipulat

+  Uşor de curăţat

+  Putere de aspirare mare în permanenţă cu ocazia 

fiecărei aspirări

+  Cu ocazia golirii recipientului, praful nu ajunge 

înapoi în aer

+  Filtrare 100% a polenului

REZUMATUL CELOR MAI IMPORTANTE AVANTAJE:
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În sfârşit! 

Un aspirator fără sac, 
care captează praful, 
polenul și moleculele 
de miros în apă în timp 
ce împrospătează aerul 
100%.

Umezirea cu apă 
a aerului aspirat la 
duza de aspirare Aer 100% mai 

proaspăt 

În urma acesteia, particulele 
de praf umezite sunt captate 
în apă.

 AQUA-PURE-FILTERBOX

Cu ajutorul  sistemului de filtrare prin apă 
AQUA–PURE-FILTERBOX praful, polenul, acarienii 
şi alţi alergeni rămân captaţi în apă şi sunt 
îndepărtaţi în mod simplu împreună cu apa uzată. 

Filtrul HEPA13 şi filtrul pentru polen (allergy 
pure modell), respectiv Filtrul HEPA13 şi  
filtrul cu cărbune activ (animal pure 
modell) împreună cu 
Aqua-Pure-Filterbox, 
asigură un aer curat, 
împrospătat şi lipsit 
de mirosuri 
neplăcute.
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În sfârşit, persoanele cu alergie pot răsufla uşurat. Acest aspirator nou 
cu filtru cu apă asigură aer 100% mai proaspăt.

+  Sistem de filtrare revigorant de specială
+   Sistem de filtrare prin apă  AQUA-PURE-FILTERBOX cu filtru pentru 

polen
+   Filtru HEPA13 lavabil
+   Microfiltru pentru aerul evacuat
+   Putere motor 1400 W
+   Telecomandă pentru pornire/oprire şi pentru reglarea puterii de 

aspirare, integrată în mâner.
+   Rază de acţiune de 11 metri, 2 poziţii de parcare
+   Roţi cu învârtire uşoară Easy-Drive
+   Fabricat în Germania

THOMAS PERFECT AIR ALLERGY PURE
Ajutorul perfect pentru persoanele care suferă de alergie

Acum cu aerul casei mai 
proaspăt şi lipsit de praf, 
mă simt mult mai comod

Cap pentru spaţii 
înguste cu lungimea 

de 360 mm

Perie pentru 
mobilier, rotativ

Retragerea automată 
a  cablului

Perie combinată pentru 
podele şi covor, prevăzută 

cu comutator de picior

Perie pentru 
saltea

Sistem de filtrare prin apă 
AQUA-PURE-FILTERBOX

Roţi cu învârtire 
uşoară Easy-Drive

Aer 100% mai 
proaspăt 

Funcţionare fără 
sac de praf 

Cu recomandarea
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THOMAS PERFECT AIR ANIMAL PURE
Perfect pentru persoanele cu animale de companie

În sfârşit şi proprietarii de animale primesc ceea ce şi-au dorit. Noul aspirator 
cu filtru cu apă care asigură un aer 100% mai proaspăt.

+   Sistem de filtrare revigorant de specială
+   AQUA-PURE-FILTERBOX
+   Filtru HEPA13 lavabil şi microfiltru
+   Filtru cu cărbune activ 
+   Putere motor 1400 W

+  

 

Lateral, opritor amortizor pentru protejarea mobilierului 
+  

 

3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic 
+  

 

Rază de acţiune de 11 metri, 2 poziţii de parcare
+  

 

Retragerea automată a cablului 
+  

 

Roţi cu învârtire uşoară Easy-Drive
+  

 

Fabricat în Germania
 

Perie pentru 
mobilier, rotativ

Cap pentru 
spaţii înguste 
cu lungimea 
de 360 mm

Perie Turbo uşor 
de curăţat

Perie combinată pentru 
podele şi covor, prevăzută 

cu comutator de picior

Perie pentru tapiţerie 
cu lăţimea de 180 mm, 

pentru îndepărtarea 
firelor de păr de animal

Funcţionare fără 
sac de praf 

Perfect pentru 
proprietarii 
de animale 

de companie

Aer 100% 
mai proaspăt 

Sistem de filtrare prin apă 
AQUA-PURE-FILTERBOX

Retragerea 
automată 
a cablului

Roţi cu învârtire 
uşoară Easy-Drive 

Cu recomandarea

Fire de păr de animale 
şi mirosuri neplăcute care sunt 

greu de îndepărtat? 
Să le eliminăm 
pe amândouă!

+  Telecomandă pentru pornire/oprire şi pentru reglarea puterii de 
aspirare, integrată în mâner.

Telecomandă 
integrată 
în mâner 
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În sfârşit un aspirator cu filtru cu apă care pe lângă curăţarea temeinică, 
emană şi un aer proaspăt şi parfumat.

+   Sistem de filtrare revigorant de specială
+   AQUA-PURE-FILTERBOX
+   Filtru HEPA13 lavabil
+   Microfiltru pentru purificarea aerului evacuat 
+   Putere motor 1400 W 
+   Cu aditiv odorizant parfumat 
+   3 trepte de putere + Turbo, cu Eco-control economic
+   Rază de acţiune de 11 metri, 2 poziţii de parcare
+   Retragerea automată a cablului 
+   Roţi cu învârtire uşoară Easy-Drive 
+   Fabricat în Germania

THOMAS PERFECT AIR FEEL FRESH X3
Perfect pentru cei care iubesc prospeţimea

Perie pentru 
mobilier, rotativ

Cap pentru spaţii 
înguste 

cu lungimea 
de 220 mm

Retragerea 
automată 
a cablului

Perie pentru 
parchet

Perie combinată 
comutabilă

Perie pentru 
tapiţerie

Aditiv odorizant 
parfumat „Fresh 

Moments“ 

Roţi cu învârtire 
uşoară Easy-Drive 

Sistem de filtrare prin apă 
AQUA-PURE-FILTERBOX

Un aspirator cu filtru 
cu apă care împrospătează 

aerul 100% şi emană parfum 
plăcut şi curat.

Funcţionare fără 
sac de praf 

Aer 100% 
mai proaspăt 
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Aer 100% mai proaspăt! Praful, polenul, acarienii, părul de 
animale și moleculele de miros neplăcute sunt pur și simplu 
captaţi de apă. Perfect pentru persoanele care suferă de aler-
gie sau au animale de companie.

Filtrul HEPA13 cu filtrul pentru polen sau cu filtrul cu cărbune 
activ, împreună cu AQUA-PURE-FILTERBOX asigură un aer 
100% mai proaspăt şi mai curat.

Colectarea apei sau altor lichide vărsate fără a deteriora mo-
torul. S-a vărsat ceva? O puteţi curăţa foarte repede fără nicio 
urmă.  

Aspirare fără sac - nu există cheltuieli suplimentare şi puteţi 
uita şi de experienţa neplăcută a golirii sacului de praf. 

Putere de aspirare continuă şi uniformă la fiecare aspirare, 
datorită AQUA-PURE-FILTERBOX.

1

2

3

4

5

Perfect Air
Calitate de 5 stele 

QUALITY PROOF
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Aspirator cu sac compact pentru utilizare zilnică. Este uşor, mobil şi curăţă 
eficient. Datorită filtrului HEPA13 aerul casei rămâne proaspăt şi după 
aspirare. Cu ajutorul accesoriilor sale utile, puteţi aspira nu numai covorul 
dar şi mobilierul sau chiar maşina. 

+   Putere motor 700 W 
+   Reglare electronică a puterii de aspirare 
+   Filtru HEPA13 lavabil
+   Filtre uşor de schimbat 
+  Retragerea automată a cablului 
+   Indicator nivel de umplere sac  
+  Tub telescopic din oţel inoxidabil 
+   Microfiltru pentru purificarea aerului evacuat 
+   Rază de acţiune de 7 metri, 2 poziţii de parcare

THOMAS ECO POWER 2.0
Un aspirator compact pentru toate zilele

Piesă pentru 
depozitarea 
accesoriilor

Perie pentru 
mobilă

Perie pentru 
tapiţerie

Perie combinată 
comutabilă

Cap pentru 
spaţii înguste 

Un aspirator mic care se 
mişcă uşor dar în acelaşi 

timp este puternic 
şi curăţă 

temeinic !
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Aparatul de curăţat cu aburi THOMAS este un aparat prietenos cu utilizatori 
şi mediu care poate fi utilizat în nenumărate moduri în gospodăria 
dumneavoastră. Oferă soluţie igienică pentru curăţarea podelei, bucătăriei, 
băii, toaletei, asigurând aburi în mod uniform şi îndelungat.   

THOMAS VAPORO BUGGY
Aparat puternic de curăţat cu aburi

Curăţare în profunzime cu 
puterea aburilor!

+   Volum de aburi reglabil
+   Supapă de siguranţă
+   Depozitarea accesoriilor în aparat 
+   Buton Soft-Touch 
+   Roţi mari cu învârtire uşoară 
+   Protecţie împotriva stropirii IPX4 

Extensii, perii mici 
şi mari, cap şi lavetă 
cu microfibră pentru 

curăţarea geamurilor, 
racletă şi duză Jet.

Piesă pentru 
depozitarea 
accesoriilor 

Tub felxibilAdaptor pentru 
spălarea podelei

Perie pentru 
podea

Tuburi de extensie 
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Pentru gospodăriile mai mici sau mai mari, centrifugele 
THOMAS pot oferi o soluţie simplă dar inteligentă! Aceste 
centrifuge usucă rapid hainele spălate cu mâna, fără să le 
stoarcă agresiv, şi într-un timp scurt, hainele se pot introduce 
din nou în garderobă. În plus, centrifugele THOMAS sunt ușor 
de transportat, puteţi să le duceţi cu dumneavoastră la casa 
provincială sau în rulotă. În concluzie, centrifugele THOMAS pot 
if utilizate comod în casa Dumneavoastră dar de asemenea le 
puteţi duce oriunde, cu ușurinţă! Sunt ideale pentru uscarea 
blândă,rapidă și eficientă a oricărei ţesături.

+ Manipulare uşoară
+ Economie de energie
+ Timp de uscare mai scurt
+ Centrifugare blândă fără şifonare
+ Tehnologie de siguranţă avansată
+ Pentru toate hainele pe care doriţi sa le utilizaţi 
   din nou  cât mai rapid

 
REZUMATUL CELOR MAI IMPORTANTE AVANTAJE:

CENTRIFUGE THOMAS:   
PENTRU USCARE MAI RAPIDĂ

Minuţios, economic, ecologic și blând cu hainele: centrifuga 
THOMAS  centrifughează hainele cu 2800 rotaţii/minut, 
o viteză aproape dublă faţă de cea  a mașinilor de spălat 
automate. Acest lucru înseamnă că ciclul de uscare, care de 
obicei consumă foarte multă energie, este semnificativ mai 
scurt și, prin urmare, necesită mai puţină energie. Puteţi 
economisi şi mai multă energie dacă hainele sunt mai uscate 
înainte să le călcaţi cu fierul de călcat. Procesul de 
centrifugare utilizat de centrifugele THOMAS este de 
asemenea ideal pentru uscarea ţesăturilor delicate, în 
special lâna, care astfel îşi menţine forma chiar și după 
centrifugare.

ECOLOGIC ŞI ECONOMIC 

Toate centrifugele THOMAS sunt echipate cu sistemul de 
siguranţă THOMAS de o singură mână protejat de patent. 
Acest sistem şi-a dovedit eficienţa la milioane de utilizatori. 

SIGURANŢA ESTE IMPORTANTĂ
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Thomas CENTRI 772 SEK

+   Capacitate de haine uscate de 3 kg
+   2800 rotaţii/minut
+   Cuvă din oţel inoxidabil
+   Capac din plastic rezistent la rupere
+   Sistem de siguranţă oprire/pornire

THOMAS CENTRI 776 SEK

+   Capacitate de haine uscate 4,5 kg
+  2800 rotaţii/minut
+   Cuvă din oţel inoxidabil
+   Capac din plastic rezistent la rupere
+   Sistem de siguranţă oprire/pornire

THOMAS CENTRI 776 SEL

+   Capacitate de haine uscate 4,5 kg
+   2800 rotaţii/minut
+   Cuvă din oţel inoxidabil
+   Margine superioară argintie
+   Capac din plastic rezistent la rupere
+  Sistem de siguranţă oprire/pornire 

THOMAS CENTRI 776 SEK INOX

+   Capacitate de haine uscate 4,5 kg 
+   2800 rotaţii/minut
+   Carcasă din oţel inoxidabil de 

calitate superioară 
+  Cuvă din oţel inoxidabil
+   Capac din plastic rezistent la rupere
+   Margine superioară neagră
+   Sistem de siguranţă oprire/pornire 
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Perie Turbo 
NUMĂR ARTICOL: 787107

+  Perie Turbo pentru curăţarea covoarelor
+  Pentru toate aspiratoarele Thomas cu diametrul tubului de 32 mm
+  Rolă uşor de curăţat

Perie podea pentru îndepărtarea părului de animale 
NUMĂR ARTICOL: 787210

+  Perie combinată pentru aspiratoare Thomas 
+  Cu perii speciale pentru îndepărtarea părului de animale 
+  Comutabilă pentru podele dure sau covoare
+  Role cu învârtire uşoară

Cap de spălare AquaStealth 
NUMĂR ARTICOL: 787247

+  Cap de spălare pentru aparatele de curăţat Thomas
+ Spălarea cu detergent şi uscarea parchetului şi gresiei
+ 1 tampon cu microfibră pentru spălarea gresiei

Tampon cu microfibră - pentru gresie
NUMĂR ARTICOL: 787248

+ Se utilizează cu capul de spălare Thomas AquaStealth
+ 3 buc tampoane / pachet

Tampon cu microfibră - pentru parchet
NUMĂR ARTICOL: 787249

+  Se utilizează cu capul de spălare Thomas AquaStealth
+ 3 buc tampoane / pachet

Detergent concentrat ProTex
NUMĂR ARTICOL: 787502

+  Pentru aparatele de curăţat Thomas 
+ Pentru covoare, mobilier tapiţat
+ Concentrat cu agent anti-spumant 1 litru

Detergent concentrat ProFloor
NUMĂR ARTICOL: 790009

+  Pentru aparatele de curăţat Thomas 
+ Pentru podele dure 
+ Concentrat cu agent anti-spumant 1 litru

ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, APARATE DE CURĂŢAT



47

Perie Turbo 
NUMĂR ARTICOL: 787107

+  Perie Turbo pentru curăţarea covoarelor
+  Pentru toate aspiratoarele Thomas cu diametrul tubului de 32 mm
+  Rolă uşor de curăţat

Perie podea pentru îndepărtarea părului de animale 
NUMĂR ARTICOL: 787210

+  Perie combinată pentru aspiratoare Thomas 
+  Cu perii speciale pentru îndepărtarea părului de animale 
+  Comutabilă pentru podele dure sau covoare
+  Role cu învârtire uşoară

Cap de spălare AquaStealth 
NUMĂR ARTICOL: 787247

+  Cap de spălare pentru aparatele de curăţat Thomas
+ Spălarea cu detergent şi uscarea parchetului şi gresiei
+ 1 tampon cu microfibră pentru spălarea gresiei

Tampon cu microfibră - pentru gresie
NUMĂR ARTICOL: 787248

+ Se utilizează cu capul de spălare Thomas AquaStealth
+ 3 buc tampoane / pachet

Tampon cu microfibră - pentru parchet
NUMĂR ARTICOL: 787249

+  Se utilizează cu capul de spălare Thomas AquaStealth
+ 3 buc tampoane / pachet

Detergent concentrat ProTex
NUMĂR ARTICOL: 787502

+  Pentru aparatele de curăţat Thomas 
+ Pentru covoare, mobilier tapiţat
+ Concentrat cu agent anti-spumant 1 litru

Detergent concentrat ProFloor
NUMĂR ARTICOL: 790009

+  Pentru aparatele de curăţat Thomas 
+ Pentru podele dure 
+ Concentrat cu agent anti-spumant 1 litru

Set sacuri pentru praf 99 - Dust Bag Set 99
NUMĂR ARTICOL: 787243

+  Pentru modelele Thomas AQUA+ 
+ 5 saci pentru praf MicroPor 
+ 1 adaptor pentru suportul sacului de praf

Set saci de praf XXL – Dust Bag Set XXL
NUMĂR ARTICOL: 787274

+  5 buc. Saci de praf de mărime XXL  - (6 litri)  
+ 1 Microfiltru
+ adaptor pentru suportul sacului de praf
+ Pentru modelele Twin, Aqua+

Saci de praf din hărtie Bravo 20, Boxer
NUMĂR ARTICOL: 787101

+ Sac de praf cu capacitate mare
+ Pentru modelele Bravo, Boxer 

Set filtre 99 – Filter Set 99
NUMĂR ARTICOL: 787241

+ Set filtre pentru modelele AQUA+ 
+ 1 Filtru special Hygiene 
+ 1 Filtru Hygiene Guard 
+ 2 filtre umede 
+ 1 microfiltru

Set filtre 101 – Filter Set 101
NUMĂR ARTICOL: 787272

+ Set filtre pentru modelele Perfect Air 
+ 1 Filtru special Hygiene 
+ 1 Filtru Hygiene Guard 
+ 2 filtre umede 
+ 1 microfiltru

Filtru pâlnie – Bravo
NUMĂR ARTICOL: 787202

+ Filtru pâlnie pentru aparatele Bravo 

Filtru Cartridge – Boxer
NUMĂR ARTICOL: 787421
Filtru cu durată de viaţă lungă pentru modelul Boxer 
+ Suprafaţă de filtrare 2500 cm2

ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, APARATE DE CURĂŢAT



www.robert-thomas.ro

Robert Thomas Metall - und
Elektrowerke GmbH & Co. KG 
Hellerstrasse 6. 
57290 Neunkirchen/Siegerland
Germania

Urmează-ne pe pagina noastră de Facebook:
Aspiratoare - Thomas Romania

Urmează-ne pe Instagram:
instagram.com/thomas.international

Ne rezervăm dreptul la modificarea datelor tehnice.

Aspiră într-un mod inedit și plăcut.


