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Motor ve ayırıcı modülleri
ayrı ayrı kombine edilebilir



„Globaltek ile beni hijyenik bir ortama kavuşturun!“

Selam, Ben sizin Akarınızım

Globaltek merkezi süpürge ile 

hayatımda bir devrim gerçekleşti. 

Artik  çevremde atılmayı bekleyen 

atıklarımla ilgilenen biri var. Nasılmı? 

Merkezi süpürge kazan daire-

si, bodrum, ardiye yada garajınıza 

monte edilir. İhtiyaç duyulan yerlere 

kadar uzanan borular, vakum pirizle-

rine ulasir. Bu pirizlerdeki uygun akse-

suarlarla yapilan temizlik benzersiz-

dir. Çünki benim artıklarımla kirletilen 

mekandan alınan zerrecikler, bir daha 

geriye dönmemek üzere dısarıya atılır. 

Konvensiyonel süpürgeler bu zerre-

leri bir kez daha parcalayarak yasadi-

gimiz ortama 

geri verirler. 

Buda hastali-

klari tetikleyen 

bir unsurdur.

Avusturyada üretilen kaliteli

„Globaltek“ ürünlerindeki, modüler 

vakum sistemi ihtiyaçlarınıza uygun 

bir cihaz konfigürasyonu sağlar.

MERKEZİ  SÜPÜRGE

Avantajınız nedir dersek?

Her geçen gün insanlar dışkıma karşı 

biraz daha alerjik raksiyonlar göste-

riyor. Bu gibi durumlarda Kaliteli 

„Globaltek“ merkezi süpürgele-

ri  en etkili çözümü sunuyor. Ayrıca 

artık süpürgenizi odadan odaya 

yada kattan kata taşımak zorun-

da kalmayacaksınız. Taşıyacağınız 

sadece süpürgenizin hortumu 

olacaktır. Güçlü yapısına rağmen 

artık onu duymayacaksınız. Ayrıca 

kokusunuda almanız artık mümkün 

olmayacak. Zekice tasarlanmış akse-

suarlar sayesinde derinlemesine bir 

temizlik imkanı sağlayan „Globaltek“ 

Merkezi Süpürgeleri,

hayatımızın

kalitesini

arttırmaya

devam ediyor. 

Ücretsiz Planlama

Web sitemize sizleride bekliyoruz.

ücretsiz verecegimiz bilgilendirme 

toplantısı için randevu taleplerinizi 

sabırsızlıkla bekliyoruz .
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