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PB INTELLIGENCE
Motorový kartáč PB Intelligence vyřeší každý typ podlahy 
díky Powerclean a Sensiclean kartáčim pro tvrdou 
a měkkou podlahu a automatickému přizpůsobení 
přítlaku. Vlastní tah, přední světlo, nožní odpojení a 
stand-by pozice dělá efektivní úklid mnohem snažším.

OVLÁDATELNÝ

INOVATIVNÍ

SNADNO

„S115 je skvělá volba. Vysávání je mnohem 
rychlejší a snažší. Různé nástavce fungují 
prostě skvěle. Jsem hlavně ohromena tím, 
jak motorový kartáč odstraní prach ze všech 
možných koutů. Každý centimeter naší podlahy 
je zcela bez prachu. Mohu doporučit všem. Je 
to skvělý přístroj.“ 

Mrs Marion Brandt 

„Doporučuji S115, protože účinně zlepšuje 
kvalitu vzduchu. Unikátní filtrační systém 
zajišťuje, že se při vysávání do vzduchu 
nedostanou žádné částice. To je dnes na trhu 
velmi vzácný úkaz.“

Dr. Andreas Winkens, gui-lab

AUTOMATICKÁ HUBICE 
Patentovaná inteligentní Lux automatická 
hubice přizpůsobuje své kartáče typu 
povrchu. Díky dvojitému otočnému kloubu, 
je nepřekonatelná ve své ovladatelnosti a 
zároveň bez problémů čistí i pod nízkým 
nábytkem.

PL 1
Kartáč PL1 byl vyvinut tak, 
aby co nejefektivněji odstranil 
roztoče a alergeny z matrací 
a čalounění.

KOMBI HUBICE & PŘÍSLUŠENSTVÍ
Malá kombinovaná hubice je ideální pomocník pro utírání prachu, 
čištění čalounění nebo závěsů. Radiátorový kartáč a štěrbinová 
hubice jsou perfektní doplňky pro odprašování i těch nejužších 
mezer.

SINCE 1901

PLUS X AWARD
Pro svůj moderní design,  vyspělou ergonomii 
a promyšlenou  multifunkcionalitu byla S115 
udělená  prestižní německá PLUS X AWARD 
za design, snadné používání a funkčnost. 

MULTIFUNKČNÍ



INTELIGENTNÍ KONTROLA VÝKOUNU
Vše, co musíte udělat, je pohybovat hubicí po podlaze. 
Výhradně LUX vyvinul inovativní IPC, která kombinuje snadné použití s 
optimalizací spotřeby energie. IPC ve skutečnosti přizpůsobuje sací výkon 
typu podlahy a úrovni naplněnosti prachového sáčku, čímž zajišťuje konstantní a 
efektivní hloubkové vysávání.
  

SNADNO OVLADATELNÝ
Komfortní ovládání, široký akční rádius, parkovací 
poloha, široká nabídka příslušenství, velké čitelné 
symboly na displeji a systém služeb dělá z úklidu s 
S115 zcela nový zážitek.

HLOUBKOVÉ VYSÁVÁNÍ
Žádné kobercové vlákno není moc dlouhé a 
žádná spára moc hluboká. Kombinace hubic 
s optimalizovaným sacím výkonem odstraňuje 
nečistoty z hloubky každé podlahy, čalounění 
nebo matrací.

ERGONOMIE
Úklid s minimálním úsilím je konečně možný! S115 byl 
navržen tak, aby byl šetrný k vašemu zápěstí, ramenům 
a zádům. To vše díky měkčené ergonomické rukojeti, 
nastavitelné teleskopické trubici, nožním pedálům, 
parkovací poloze a mnoha dalším detailům. 

SPOŘÍ ČAS & ENERGII
Díky systému IPC, S115 využívá pouze tolik energie, kolik je 
nezbytné pro daný povrch, ale o to lépe, rychleji a efektivněji  čistí 
vaše podlahy.Navíc nikterak neztrácí sací výkon, jelikož IPC 
přizpůsobuje sání naplněnosti sáčku, jehož kapacita je tak využita na 
100%.

KVALITA
S115 spojuje moderní  a nadčasový švýcarský design s kvalitou 
“Made in Europe”. Elegantní nerezový kryt, vysoká kvalita 
komponentů a robustní konstrukce zajišťují dlouhou životnost 
přístroje a dlouhodobý vysoký výkon.

ZDRAVÉ ČISTĚNÍ
S115 zadržuje nečistoty v sobě – bez zápachu, nevytváří žádné 
emise, jen čistý vzduch. Díky pěti stupňům Swiss MedicleanTM 
filtračního systému a exkluzivnímu Swiss HEPATM filtru, vícevrstvému 
prachovému sáčku, uhlíkovému a HEPA filtru za motorem s 
antibakteriálním účinkem S115 nejen skvěle uklízí, ale  také pročisťuje 
okolní vzduch.

CERTIFIKOVANÝ & DOPORUČOVANÝ
Po vědeckých testech nezávislými zkušebnami byli S115 uděleny 
certifikace AHA Švýcarské centrum pro alergiky, TÜV NORD a GUI-LAB.

IKONICKÝ DISPLEJ
Velké ikony na displeji jsou snadno čitelné i na 
větší vzdálenost a průběžně informují o použité 
funkci a radí, kdy je třeba vyměnit sáček nebo 
filtry. 
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