
ASPIRAÇÃO CENTRAL

Instalação e Assistência Técnica
Disponibilizamos a todos nossos clientes, um serviço completo de instalação e assistência 

técnica. Entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento.

(11)  3839-0033 

sac@centralasp.com.br

centralasp.com.br

Av. Imperatriz Leopoldina, 1248 cj. 504
Vila Leopoldina | São Paulo - SP 
CEP 05305-002

Vantagens
Retira ácaros e micro poeira, pois não recircula o ar como 

os aspiradores convencionais

Possibilidade de instalar a infraestrutura e comprar a central de 

aspiração posteriormente

Acessórios exclusivos para um ambiente mais limpo e saudável

Sucção até 5 vezes superior aos aspiradores convencionais

Elimina a necessidade de carregar o aspirador

Baixo custo em relação ao total da obra

Assistência técnica permanente

Garantia de até 10 anos *

Valoriza seu imóvel

Baixa manutenção

Mangueira Air Pack Tomada de aspiração fechada Tomada de aspiração aberta

Glutão GII Mangueira conectada no Glutão GII Glutão GI

* Garantia contra defeitos de fabricação. A garantia não contempla custos de desinstalação, frete, seguro e reinstalação do produto. 
Em caso de dúvida entre em contato conosco.

Devido ao nosso comprometimento continuo com a 
qualidade e inovação dos produtos, nos reservamos 
o direito, a qualquer momento, de descontinuar, 
alterar as especificações, preços, design, cor, 
recursos, modelos ou equipamentos sem qualquer 
comunicação prévia. Fotos meramente ilustrativas. 
Impresso em Jul/2019
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Com mais de 20 anos de know how, nosso sistema pode ser 

instalado em casas, apartamentos, hotéis, escritórios, cabeleireiros, 

pet shops, igrejas e lojas. Nosso corpo técnico é altamente 

qualificado e desenvolve projetos, executa instalações com 

fornecimento dos materiais e mão de obra própria.

Possuímos assistência técnica para toda a linha de produtos 

através de nossa matriz, ou em revendas presentes em diversos 

estados.

Quem Somos

centralasp.com.br
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Funcionamento
Alguns pontos de aspiração são 

estrategicamente instalados nas paredes 

e conectados através de uma tubulação 

à central de aspiração. Basta conectar 

a mangueira na tomada de aspiração e 

iniciar a limpeza.

Centrais de Aspiração

Compacta e potente, a linha GS foi especialmente 

desenvolvida para o mercado brasileiro. Os modelos

GS75 e GS125 são os mais compactos. Ideais para

instalações em ambientes de até 180m2 e 700m2 

respectivamente tais como, apartamentos, escritórios e 

comércios. Equipadas com dupla filtragem, sendo um dos 

filtros HEPA, garante filtragem de 99,9% das partículas.

Linha GS

Ideal para grandes ambientes, a linha H pode ser

instalada em diferentes locais como casas, 

apartamentos, escritórios, hotéis, igrejas, call 

centers, comércios, cabeleireiros e pet shops.

Equipadas com dupla filtragem, sendo um dos 

filtros HEPA, garante filtragem de 99,9% das 

partículas

Linha H
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Acessórios

Ideal para aspirar 
embaixo de móveis, 
sofás e geladeiras

A magueira fica embutida 
dentro da tubulação

Equipada com botão liga/desliga, 
design e praticidade em suas mãos

Alta eficiência e facilidade 
na substituição.

Ponto com mangueira 
embutida para banheiro, 
copa, ateliê, etc.

Reveste a mangueira, 
protegendo seus móveis, 
batentes de porta e paredes

A opção mais econômica.

Menor e mais leve, é ideal 
para usos rápidos.

Extenvac

Capa de Mangueira

Mangueira Standard

Mangueira Retraflex

Mangueira Retrátil

Filtro Descartável

WallyflexMangueira Air Pack
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