






















Tagasitõmmatava voolikuga
kesktolmuimeja süsteem

Me soovime teada, miks teile meeldib teie Hide-A-
Hose’i tagasitõmmatav kesktolmuimeja süsteem?

„See on kõige kasulikum asi kodu jaoks! Mu naine armastab seda ja talle tõesti meeldib, et ma 
koristan enda järel kohe ja mitte kunagi hiljem. Selle kasutamine on ülimalt lihtne ja mugav. Kui 
meie naabrid, sõbrad ja pere seda näevad, tahavad seda ka endale! Neid hämmastab alati, kui 

hästi tolmuimeja töötab ja kui kiire on seda kasutada ja ära panna. Ma soovitan seda igaühele, kes 
soovib MUUTA OMA ELU LIHTSAMAKS ja HOIDA OMA KODU PUHTANA!”

Kyle Hall

„Tagasitõmmatava voolikuga Hide-A-Hose’i süsteem on ainus kesktolmuimeja süsteem, mis on 
omamist väärt. Ma ei läheks MINGIL JUHUL tagasi tavapärase juurde. Tagasitõmmatav voolik 

muudab juhumustuse puhastamise tõepoolest lihtsamaks ja aitab meie majal ilusam välja näha.
Tavapärase süsteemiga ei vaevunud ma kunagi voolikut kapist välja otsima. Hide-A-Hose’i 

süsteemiga tõmban ma selle lihtsalt seina seest välja, koristan, seejärel katan käega lihtsalt toru 
otsa kinni ja vaatan, kuidas see seina sisse kaob. See on äge! Te jääte tõesti millestki ilma, kui teie 

kodus pole seda süsteemi. Muuseas, see on VÄGA soodne. JA VÄÄRT IGAT SENTI!“
Lyle Cook

„Me armastame Hide-A-Hose’i ja see moodustab 95% meie müügist. Me veename kõik seda 
kasutama. Nad tulevad tagasi ja ütlevad, et see oli parim viis oma kodu peale raha kulutada.“ 

Rick Neufeld, Chattanooga Central Vacuums

„Enne, kui ma nägin Hide-A-Hose’i süsteemi, ei olnud ma kindel, kas ma soetan oma uue kodu 
jaoks kesktolmuimeja süsteemi. Ma olin tüdinenud sellest, et pean vedama kohmakat voolikut 
ühest ühenduskohast teise, trepist üles ja alla, ja eriti tüütu oli toppida seda pärast tööd tagasi 

kappi, kuid ma teadsin, et kaasaskantav tolmuimeja on veelgi hullem. Tagasitõmmatava voolikuga 
Hide-A-Hose’i süsteem võib olla kõige lahedam asi minu uues kodus ja kuna see on nii mugav, 

koristame me sagedamini ja tänu sellele on meie kodu puhtam ja tervislikum. Mu sõbrad on väga 
kadedad!!!“

Marcia McGregor, Hudson, OH

„Inimesena, kes ehitab eriprojektide järgi kvaliteetseid maju, armastan ma Hide-A-Hose’i. Tänu 
tagasitõmmatava voolikuga Hide-A-Hose’i kesktolmuimeja süsteemile ei pea ma paigaldama 
nii palju ühenduskohti ja see on suur kokkuhoid. Lisaks ei meeldi mulle paigaldada uutesse 

majadesse vananenud tehnoloogiat. Hide-A-Hose’i patenteeritud tagasitõmmatav voolikusüsteem 
on uusim ja parim tehnoloogia. Mu kliendid armastavad seda täiega!”

Joe Gretsch, Infinity Homes , Bellevue, WA



Miks on Hide-A-Hose nutikas ja tervislik?

Tagasitõmmatav

Hide-A-Hose’i tolmuimejasüsteemid on tagasitõmmatavad.
Voolikut hoitakse seinas asuvas kesktolmuimeja torustikus. Ei võta kapis ruumi. Tõmmake. 
Kasutage. Laske tagasi tõmmata. See on nutikas.

Alati täiusliku pikkusega voolik. Meie patenteeritud lukustussüsteemiga saate alati kasutada 
täielikku puhastusvõimsust. Te ei pea tõmbama välja 15 meetri jagu voolikut, et koristada 
kõigest paari meetri kaugusel asuvat mustust. See on nutikas.



Mitmekülgne

Hide-A-Hose’i tagasitõmmatavad süsteemid on mitmekülgsed. Valige sobiv tarvik ja imege 
tolmu vaibalt, plaaditud põrandalt, puitpõrandalt, treppidelt, aknalaudadelt, põrandaliistudelt, 
polstritelt, kardinatelt, ventilaatoritelt, ebemekogujatelt, madratsitelt, lemmikloomade asemetelt, 
ämblikuvõrkudega nurkadest, nii kaugel all kui kõrgel üleval. See on nutikas.



Hide-A-Hose’i tagasitõmmatavad süsteemid on vaiksed. Kesktolmuimeja toiteplokk paigaldatakse 
garaaži või seadmeruumi. Müra asub eluruumist eemal. See on nutikas.

Vaikne

Hide-A-Hose’i tagasitõmmatavad süsteemid lisavad väärtust. Investeerige oma kodusse 
kesktolmuimeja süsteemiga, mille kasutusiga on üle 20 aasta, ja hoidke seeläbi katkised 
tolmuimejad prügimäelt eemal. See on nutikas.

Väärtus



Hide-A-Hose’i tagasitõmmatavad süsteemid on tervislikud. Mustus kaob läbi seinas oleva 
kesktolmuimeja torustiku, ilma et seda õhku üles keerutataks. Jäävad ära hõljuvad osakesed, 
tolmuimeja lõhn ja allergiad saavad rahu. See on tervislik.

Hide-A-Hose’i tagasitõmmatavad süsteemid on võimsad. Kesktolmuimeja toiteplokid on kuni 5 
korda võimsamad kui kaasaskantavad tolmuimejad. Võimsam. Vähem mustust. See on tervislik.

Tervislik



Kesktolmuimeja HS5000

Tutvustame UUT kesktolmuimeja süsteemi HS5000
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TERVISLIK KODU / ÖKOLOOGILINE ELUSTIIL

Teie tervisliku kodu väärtuslik täiendus – integreeritud kesktolmuimeja süsteem. Toiteplokk on 
kuni viis korda võimsam kui tavaline tolmuimeja. See suudab imeda rohkem tolmu, mustust ja 
allergeene ning eemaldab need täielikult teie eluruumidest.

Tavapäraste tolmuimejate kasutamine levitab osakesi, tolmulestasid ja allergeene ning paiskab 
neid õhku. On tõestatud, et kesktolmuimeja suudab parandada teie ja teie perekonna hingatava 
õhu kvaliteeti. Lisaks sellele on allergiasümptomeid 40 kuni 60 protsenti vähem. Paljud roheliste 
hoonete programmid soovitavad, lausa nõuavad, kesktolmuimejaid.



Hide-A-Hose, võimas ja piisavalt kiire A.J. Foyti jaoks

Revolutsiooniline tagasitõmmatav kesktolmuimeja tormab Foyti kodupaigas üle finišijoone, pikalt 
konkurentidest ees.

(MONROE, Washington) – Kui on üks asi, mida legendaarne rallisõitja A.J. Foyt mõistab, siis 
on see kiirus. Ja kiiruse puhul teab ta, et tehnoloogia on kõige tähtsam. Seepärast lasi ta oma 

1115 ruutmeetrilisse (12 000 ruutjalga) kodusse, mille ta ehitas Houstonis, Texases, jõuaks River 
Oaksi piirkonnas, paigaldada kesktolmuimeja süsteem.

Houstoni kohalik Hide-A-Hose’i edasimüüja, King Tieken firmast Airline Vacuum oli varem Foyti 
heaks töötanud ja tundis pensionil rallitšempioni kirge tehnoloogia, võimsuse ja kiiruse vastu. 

Tieken teadis, et see mees ei tahab parimaid tulemusi võimalikult kiirelt. Seega ei olnud üllatus, 
et Foyt valis kesktolmuimeja süsteemi, mis oli enim tuntud jõu ja tõhususe poolest.

Sarnaselt võimsatele mootoritele Foyti ralliautode kapoti all on ka Hide-A-Hose’i kesktolmuimeja 
seade silma alt peidus ja tagasitõmmatav voolik asub seinte sees SmartTube™-is. Lihtsalt 

tõmmake avast välja nii palju voolikut, kui parasjagu vaja, ühendage puhastustarvik ja alustage 
tolmu imemist. Kui olete valmis, tõmbab kesktolmuimeja imemisjõud vooliku tagasi seina. See 
tähendab, et saate teha tööd kiiremini ja tõhusamalt, et seejärel kiirelt taanduda, nagu Foyti 

rallitehnikud. Ja see oli A.J. jaoks sümpaatne.

Kui Tieken demonstreeris uut Hide-A-Hose’i süsteemi, kutsus Foyt perekonna ja väikese rühma 
töölisi kokku, et olla selle tunnistajaks. Foyti hästidokumenteeritud kirg kõige kiire ja võimsa vastu 
oli ilmselge tema ilmest, kui süsteem demonstreeris superimemisega puhastusjõudu, et seejärel 

peita 15-meetrine voolik kärmelt ja tõhusalt tagasi seina sisse. Võttes arvesse tehnoloogia 
taset, millega Foyt on rallirajal harjunud, ja seda, et ta juhib kodust valgustust ja kodukino oma 

sülearvutist, mõistsid kõik, kui oluline oli tema hüüatus, “Hide-A-Hose on kõige lahedam asi, mis 
mu kodus on iial olnud!”

Hide-A-Hose’i teave

Hide-A-Hose, Inc. on tootnud maailmas juhtivat kesktolmuimeja voolikut alates aastast 
2003. Tänu rohkem kui 300 edasimüüjaga kaubandusvõrgule on Hide-A-Hose jõudnud 

tuhandetesse kodudesse USAs, Kanadas ja mujal. Hide-A-Hose’i saab paigaldada nii uutesse 
ehitatavatesse hoonetesse kui ka paigaldada olemasolevatesse. Ettevõte asub USAs Monroes 
(Washington), Seattle’ist pisut põhja suunas. Olles suunatud kasvule, pakub Hide-A-Hose nüüd 

oma tagasitõmmatavat voolikusüsteemi läbi strateegiliste partnerite H P Products, Lindsay 
Manufacturing, MD Manufacturing ja Tip Top Parts.
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