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Kotimainen Puzer on 
edistyksellinen laatutuote. 

Saatavuus jälleenmyyjiltä 
kautta maan.  

Puzer-keskuspölynimuri on helppo asentaa
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Puzer 
kuuluu 
hyvään 
kotiin

Puzer-keskuspölynimuri 
kuuluu nykyaikaiseen taloon.
Puzer haastaa muotoilullaan ja teknologiallaan muut 

markkinoilla olevat imurit. Puzer on ainoana valmistajana 

maailmassa kehittänyt erityisesti pölypussillisia keskuspö-

lynimureita, jotka tarjoavat käyttäjilleen monia etuja: Imurin 

ilmavirta tiivistää pölyn pussiin, jonne tyypillisesti mahtuu 

n. kolminkertainen määrä verrattuna perinteiseen säiliöko-

neeseen. Tämän ansiosta pussin käyttöikä on huomattavan 

pitkä, n. 6-12 kk mallista ja käytöstä riippuen. Pölypussin 

ansiosta keskusyksikön voi halutessaan sijoittaa asuintiloi-

hin, kodinhoitohuoneeseen tai siivouskomeroon. Pölypussil-

linen keskuspölynimuri ei vaadi huoltoa tai puhdistamista ja 

sen imuteho säilyy muuttumattomana kunnes pussi on aivan 

täynnä. Pölypussillisen keskuspölynimurin käyttökustan-

nukset eivät eroa perinteisestä suodattimella varustetusta 

mallista.

Puzer
Puzer keskuspölynimuri – puhtaasti suomalainen
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Puzer keskuspölynimuri

Puzer on helppo asentaa niin vanhaan 
kuin uuteenkin kotiin.

Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja esimerkiksi unen laatuun. Keskuspö-
lynimurin vaikutus sisäilman laatuun on merkittävä, sillä tutkitusti paraskaan perinteinen pölynimuri 
ei pysty kunnolla puhdistamaan kodin ilmaa. Perässä vedettävän imurin poistopuhallus nostattaa 
hienojakoisinta, ja allergikoille kaikkein haitallisinta, pölyä ilmaan, josta se seuraavien tuntien aikana 
laskeutuu uudelleen lattiapinnoille ja huonekaluille. Keskuspölynimurin imemä ilma johdetaan ta-

losta ulos, jolloin siivoustulous on parempi ja huoneilma raikasta.

Puzer-keskuspölynimuri koostuu kolmesta eri osakomponentista; talon rakenteisiin sijoitettavasta 
putkistosta, keskusyksiköstä sekä siivousletkusta varusteineen. Keskuspölynimurin asentaminen on 
helppoa eikä vaadi erikoistyökaluja. Puzer-jälleenmyyjiltä saat asennusvinkkejä ja halutessasi saat 
ilmaisen, juuri sinun taloosi tehdyn keskuspölynimurisuunnitelman osoitteesta www.puzer.fi 

3 Imurasia

4     Siivousvälinesarja
    kahvakäynnistyksellä 

Valmiisiin taloihin 
helposti 

jälkiasennuksena!

Ilmainen
Puzer

suunnittelu-
palvelu
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Puzer Eeva2

Pöly-
pussi

Puzer Aino

Tekniset tiedot:
Moottoriteho 1550 W
Imuteho max. 680 W
Ilmamäärä 189 m3/h
Alipaine 33 kPa
Käyntiääni <60 dB (A)
Suojausluokka IPX 0
Kuori palosuojattua PC/ABS-muovia
Korkeus / leveys / syvyys 55 / 45 / 35 cm
Pölypussi 15 l, riittää n. 10-14 kk:n imurointiin
Imurasia keskusyksikössä
Asennus joko tekniseen tilaan tai asuintilojen puolelle
Lisävarusteena tehonsäädöllä varustettu siivousvälinesarja
LCD-näyttö, jossa paineanturitoiminen pölypussin vaihtotarpeen 
ilmaisin

Puzer Aino edustaa uutta designia ja  teknologiaa. 
Aino on tehokkain laite Puzer-imureiden malliva-
likoimassa. Ainon teho riittää mainiosti suuriinkin 
koteihin ja siinä on lukuisia käyttömukavuutta 
lisääviä yksityiskohtia. 
Aino sopii erinomaisesti täydentämään uuden ta-
lon teknologiaa, mutta se on myös  helppo vaihtaa 
vanhan säiliömallisen keskusimurin tilalle imuria 
uusittaessa. Pölypussi 15 l, riittää n. 10–14 kk:n 
imurointiin. Puzer Ainoon saa myös 4-asentoisella 
tehonsäädöllä varustetun siivousvälinesarjan.

Pöly-
pussi

Puzer Eeva2 on muotoilultaan entistäkin 
tyylikkäämpi keskuspölynimuri. Eeva2 on 
pieni mutta tehokas ja sopii pienasunnoista 
keskisuuriin koteihin. Eeva2 on erinomainen 
valinta myös rivitaloon. 
Eeva2 oli markkinoille tullessaan maailman 
ensimmäinen alunperin pölypussille suunni-
teltu keskuspölynimuri. Pölypussin läpi 
kulkeva ilmavirta pakkaa pölyn tiiviisti. 
Pölypussi 8 l, riittää n. 8–12 kk:n imurointiin.

Tekniset tiedot:
Moottoriteho 1200 W
Imuteho 550 W
Ilmamäärä 165 m3/h
Alipaine 28 kPa
Käyntiääni <60 dB (A)
Suojausluokka IPX0
Kotelo palosuojattua PC/ABS-muovia
Korkeus / leveys / syvyys 33 / 46 / 22 cm
Pölypussi 8 l, riittää n. 8-12 kk:n käyttöön
Asennettavissa joko teknisiin tiloihin tai haluttaessa asuintiloihin
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Puzer Easy2

Puzer Easy2 on uudistunut tyylikkäästi. 
Se on kehitetty erityisesti kerros- ja rivi-
taloasuntoja tai saneerauskohteita varten. 
Easy2 poistoilma ohjautuu vesipestävän 
HEPA 12 –allergiasuodattimen läpi asen-
nustilaan eikä erillistä poistoilmanputkea 
tarvita. Easy2 etuna on, että poistoilmapu-
hallus ei kierrätä koko huoneiston ilmaa, 
kuten perässä vedettävä imuri tekee. 
Easy2 on erittäin hiljainen ja tehokas. 
Easy2 on itsessään imurasia imuletkun 
liittämistä varten ja siihen voidaan myös 
liittää erillinen imuputkisto isompia huo-
neistoja varten. Helppo asennus.

Tekniset tiedot
Moottoriteho 1200 W
Imuteho 550 W
Ilmamäärä 165 m3/h
Alipaine 28 kPa
Käyntiääni <66 dB (A)
Suojausluokka IPX0
Kotelo palosuojattua PC/ABS-muovia
Korkeus / leveys / syvyys 33 / 46 / 22 cm
Pölypussi 8 l, riittää n. 6-8 kk:n imurointiin
HEPA 12 –allergiasuodatin kerää n.99 % kaikista haitallisista 
hiukkasista 0,15 mikrometrin kokoon saakka

Soveltuu
erityisesti 
kerros- ja
rivitaloihin

Puzer Oiva

Puzer Oiva on Puzer-malliston perinteinen ja 
tehokas säiliöimuri. Suuri 20 litran pölysäiliö tuo 
käyttömukavuutta. Markkinoiden helpoin kes-
kuspölynimuri asentaa. Vaihdettava Tehosuodatin 
varmistaa moottorin pitkäikäisyyden.

Tekniset tiedot: 
Moottoriteho 1400 W
Imuteho 565 W
Ilmamäärä 187 m3/h
Alipaine 30 kPa
Käyntiääni <66 dB (A)
Suojausluokka IP34
Korkeus / leveys / syvyys 60 / 37,5 / 40 cm
Pölysäiliö 20 l
Imurasia keskusyksikössä
Suositellaan asennettavaksi teknisiin tiloihin

Teho-
suodatin
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Puzer siivousvälineet

Puzer-siivousvälinesarjat ovat 
ergonomisesti muotoiltuja ja mitoi-
tettuja kestämään vuosien käytön. 
Siivousvälinesarjoja on saatavissa 
joko perinteisenä imurasiakäynnis-
teisenä, jolloin imuri käynnistyy kun 
letku työnnetään imurasiaan tai 
kahvakäynnisteisinä, jolloin letkun 
kahvassa on käyttökytkin. Puzer 
Ainoon saa myös 4-asentoisella 
tehonsäädöllä varustetun siivous-
välinesarjan.

1. Kahvakäynnistys-sarja 8 m, 10 m ja 12 m letkuilla. 
Sarja sisältää letkun kahvakäynnistyksellä, teleskooppivarren, 
lattia-/mattosuulakkeen, kärkisuulakkeen, yhdistelmäsuulak-
keen sekä letkutelineen. 

2. Imurasiakäynnistyssarja, 12 m. Sarja sisältää imurasia-
käynnisteisen imuletkun teleskooppivarren, lattia-/matto-
suulakkeen, kärkisuulakkeen, yhdistelmäsuulakkeen sekä 

letkutelineen. Letkua voidaan lyhentää tarvittaessa.

3. Tehonsäätösarja, 12 m tai 10 m letkulla. Sarja sisältää 
letkun tehonsäädöllä, teleskooppivarren, lattia-/mattosuulak-
keen, kärkisuulakkeen, yhdistelmäsuulakkeen sekä letkuteli-

neen. Toimii vain Puzer Aino-keskusyksikön kanssa.

Puzerilla
puhdas 

sisäilma

Tehon-
säätösarja

Puzer 
Ainoon

 Yhdistelmäsuulake

Kärkisuulake

Lattia-/matto-
suulake

Kahvakäynnistys- ja tehonsäätökahvat
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Puzer putkipakettisarjoilla saat oikean mittaiset putkistot taloosi. 
Paketit sisältävät kaikki tarvikkeet rasiasta imuriin. 
Asennus on nopeaa ja helppoa etkä tarvitse liimaa tai silikonia. 
Mukana selkeät asennusohjeet.
 

Puzer putkipaketit

Putkipaketti PP1

Sisältää yhden imurasian asennuksessa tarvittavat komponentit.
Imurasia 1 kpl, putki 1,2 m 5 kpl, mutka 90o   loiva 1 kpl, Y-haara 1 kpl, 
mutka 45o  3 kpl, mutka 90o   2 kpl, liitosyhde 42/42 5 kpl, putkikiinnike 10 kpl, 
sähköjohto 10 m, tiivisterengas 20 kpl, asennusohje 1 kpl.

Putkipaketti PP2

Sisältää kahden imurasian asennuksessa tarvittavat komponentit.
Imurasia 2 kpl, putki 1,2 m 15 kpl, mutka 90o   loiva 4 kpl, Y-haara 1 kpl, 
mutka 45o  5 kpl, mutka 90o   2 kpl, liitosyhde 42/42 12 kpl, 
putkikiinnike 20 kpl, sähköjohto 20 m, tiivisterengas 44 kpl, 
asennusohje 1 kpl, äänenvaimennin 1 kpl.

Putkipaketti PP3

Sisältää kolmen imurasian asennuksessa tarvittavat komponentit.
Imurasia 3 kpl, putki 1,2 m 20 kpl, mutka 90o   loiva 5 kpl, 
Y-haara 2 kpl, mutka 45o  6 kpl, mutka 90o   2 kpl, liitosyhde 42/42 16 kpl, 
putkikiinnike 30 kpl, sähköjohto 30 m, tiivisterengas 58 kpl, 
asennusohje 1 kpl,äänenvaimennin 1 kpl.

Keskusyksikön vaihtosarja

Sisältää tarvittavat osat kun vaihdat imurijärjestelmäsi Puzeriksi.
Liitosyhde 42/42 1 kpl, putki 0,6 m 2 kpl, mutka 90o   jyrkkä 4 kpl, 
pinta-asennusraudat 1 pari, muunnoskumi 42/50 2 kpl, 
tiivisterengas 6 kpl, liitosyhde 2”/2” 2 kpl.

Letkukela on kätevä ja mukava tapa 
on säilyttää letkua. Letkukelalle 
mahtuu 12 m:n mittainenkin letku 
reilusti. Letkukelaa käytettäessä 
letku kelautuu tasaisesti, mikä 
pidentää letkun käyttöikää. 
Halkaisija 480 mm, syvyys 280 mm.

Esierottelija on 
tarkoitettu hienon 
aineksen kuten tulisi-
jan tuhkan, sement-
tipölyn tai kostean 
aineksen imurointiin. 
Kestävä vesipestävä 
kangassuodatin.

Ulospuhallussuoja

Valkoinen
Harmaa 
Ruskea 

Asennetaan talon 
ulkoseinään
poistoputken päähän.
 

Imurasian pintaosa

Valkoinen (vakioväri)
Vaalean harmaa 
Tumman harmaa

 

Venyvä keittiöletku. Erittäin jous-
tava 1,5 m pitkä imurasiakäyn-
nisteinen letku, joka venyy 5 m:n 
pituiseksi. Kätevä lisävaruste sopii 
päivittäiseen pikasiivoukseen esim. 
keittiössä ja eteisessä.

Puzer lisävarusteet

Puzer lisävarusteilla teet kodin siistimisestä nopeaa 
ja helppoa. Lisäksi ne pidentävät keskuspölynimurin 
käyttöikää. 

Suosituimmat
lisävarusteet 

Rakennemitat

Asennuksen 
lisävarusteita

Mattotamppari mattojen ja  patjojen 
imurointiin. Ei tarvitse viedä raskai-
ta mattoja aina ulos. 

Parkettisuulake parketti-/klinkkeri-
lattioille

Rikkarasia on kätevä lisävarus-
te esim. keittiössä tai eteisessä. 
Pikasiivouksen voi suorittaa lakai-
semalla siivottava aines sokkeliin 
asennettuun rikkarasiaan. 
Imuri käynnistyy ja sammuu jalka-
kytkimellä. 

esite.indd   6 7.4.2015   13.49


