
1



TASKI AERO
TASKI nabízí účinný, efektivní, tichý
a výkonný vysavač na profesionální
úklid, navíc s atraktivním designem.
Čtyři modely nabízÍ jedinečnou
kombinaci výhod ve vysoké TASKI
kvalitě pro profesionální použití s
dlouhou životností.
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• Dle nové EU směrnice výkonné vysavače skončí do konce tohoto roku
• Výrobu přístrojů s výkonem nad 900W zakazuje evropská směrnice s cílem ochrany klimatu
• Od září se budou smět už jen doprodávat
• Hodně lidí má totiž zažitou představu, že vysavače s vyšším příkonem jsou účinnější. Podle 

odborníků je to však mýtus. Příkon ukazuje spíš na spotřebu elektřiny než na schopnost 
dobře vysávat. Známkou kvality vysavačů není jejich příkon, ale kvalita sacího výkonu

• Dle aktuálního trendu na českém trhu jsou nové vysavače s nižším příkonem výrazně dražší 
(o 20% cca)

• Směrnice o ekodesignu stojí na předpokladech, že domácnost nákupem úsporného 
vysavače ušetří až 70 eur (přes 1 800 Kč) za dobu jeho životnosti díky nižším výdajům za 
elektřinu

Vysavače na českém a slovenském trhu



Sbohem Vento.
Vítej, TASKI AERO!
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Low noise mode

High energy rating

Cable winding
option

Options

Ergonomy

Full bag indicator

High quality
premium

TASKI aero Kärcher eco Nilfisk premium
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Kombinace výhod a funkcí - Vše v jednom ! 

Vysoká efektivita s nízkou spotřebou !

• Taski AERO je vysoce výkoný vysavač na suché sání.

Nejmodernější technologie v kombinaci s výkoným
motorem. Díky patentované šumění technologii vysavač

vysává velmi tichým způsobem. Kombinace technologie a

funkčního designu nabízí řada PLUS bezkonkurenční

jednoduchost použití a celou řadu funkcí.

Základní výhody
• tichý výkon

• kombinace funkcí - vše v jednom

Výhody pro zákazníka



Indikátor pap. sáčku

Teleskop. Trubice

Hadice 2.2m

Prachová hubice 
premium(RD295+)

Fleece sáček

TASKI AERO 8

13l without cable winding

TASKI AERO 15

15l without cable winding

Indikátor pap. sáčku

Teleskop. Trubice

Hadice 2.2m

Prachová hubice 
premium(RD295+)

Integrov. přísluš.

Fleece sáček

TASKI AERO 8 PLUS

13l with cable winding

TASKI AERO 15 PLUS

15l with cable winding

.  
Navíjení kabelu

Eco mode 

Indikátor pap. sáčku

Teleskop. trubice

Hadice 2.2m

Prachová hubice 
premium(RD295+)

Fleece sáček

Dvě pozice na
zavěšení hadice

Zásuvka zařízení

Navíjení kabelu

Eco mode 

Indikátor pap. sáčku

Telescopic tube

Hadice 2.2m

Prachová hubice 
premium(RD295+)

Integrated acc.

Fleece sáček

Dvě pozice na
zavěšení hadice

Zásuvka zařízení



Modely střední třídy - TASKI AERO 8/15 
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Vysoká efektivita při nízkých emisí hluku!

TASKI AERO 8 a 15 

Vysoce výkonný vysavač TASKI AERO 8/15 využívá nejmodernější technologii a má vysoce výkonný motor.
Díky patentované technologii vysavač pracuje velmi tichým způsobem. Výměna součástí, jako jsou kabely a
filtry, je zjednodušena a může být prováděna uživatelem během několika vteřin, bez jakýchkoli nástrojů.

TASKI AERO 8/15 - výhody:

Kompaktní a robustní TASKI design

Udržitelná koncepce s vysokou účinností

Ultra-tichá technologie TASKI

Navrženo a testováno podle nejlepších 

provozních postupů



Kombinace výhod a funkcí - Vše v jednom! Vysoká efektivita s 

nízkou spotřebou!

TASKI AERO 8 PLUS a 15 PLUS

TASKI AERO 8/15 PLUS brings you:

Vysoce výkonný vysavač TASKI AERO 8/15 PLUS využívá nejmodernější technologii a má

vysoce výkonný motor. Díky patentované technologii šumění pracuje vysavač velmi tichým

způsobem. Kombinace technologie a funkčního designu nabízí řada PLUS bezkonkurenční

jednoduchost použití a celou řadu funkcí Výměna součástí, jako jsou kabely a filtry, je

zjednodušena a může být prováděna uživatelem během několika vteřin, bez jakýchkoli nástrojů.

11

Pokrokové funkce v jedinečné kombinaci

Udržitelná koncepce s vysokou účinností a 

ECO režimem

Ultra-tichá technologie TASKI

Navrženo a testováno podle nejlepších 

provozních postupů

Modely prémiové kvality - TASKI AERO 8/15 PLUS



TASKI AERO
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Klíčové technické parametry Hlavní výhody

53dB(A) s patent. technologií

585 W motor

Motor s dlouhou životností s více než 1100h

Integrované manuální navíjení kabelu

Vysoce účinný systém průtoku vzduchu

Indikátor pro plnost pap. sáčku

Nízká hladina hluku pro denní čištění

Úspora energických nákladů a CO2

Dlouhá životnost výrobku

Snadné navíjení kabele pro úsporu času

Nekompromisní výsledek čištění

Snadné na obsluhu

= Inovace pro vysokou efektivitu a produktivitu

ECO režim Snížení hladiny zvuku a spotřeby energie

Kompaktní design se dvěma 

skladovacími pozicemi
Bezpečné a úsporné úložiště a použitelné 

s vozíkem TASKI



TASKI AERO 8/15

Manuální navíjení 12,5 m

Indikátor pro plnost 

papírového sáčku

Pedál pro zapnutí/vypnutí

Ochrana držáku kabelu

Kazetový filtr 

(volitelný HEPA filtr)

Držák příslušenství

Otevírací pojistka

13



TASKI AERO 8/15 PLUS

Integrované kabelové

navíjení 12,5 m

Indikátor pro plnost 

papírového sáčku

Eco mode tlačítko

Zásuvka zařízení

Pedál pro zapnutí/vypnutí

Ochrana držáku kabelu

Kazetový filtr 

(volitelný HEPA filtr)

Držák příslušenství (15 PLUS)

Otevírací pojistka
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Pokrokové funkce v jedinečné kombinaci

TASKI patentovaná

technologie ,,šumění,, 

Díky inovativní a patentované
technologii odpružení je TASKI
AERO mimořádně tichý a
dosahuje 53 dB (A). Tato nízká
úroveň emisí umožňuje pracovat
v každém prostředí po celých 24
hodin. Pomocí tlačítka
ekologického režimu mohou být
emise sníženy na 50 dB (A).

Integrované kabelové

navíjení

Možnost integrovaného navíjení
kabelů umožňuje rychlé a
pohodlné uložení kabelu o délce
12,5 m. To šetří čas a značně
zjednodušuje manipulaci s
kabelem. Výměna kabelu je
velmi jednoduchá a může být
provedena bez jakýchkoliv
nástrojů. K dispozici pro všechny
produkty AERO PLUS.

Nejefektivnější produkt

na trhu

Nové vysavače TASKI AERO jsou
vysoce účinné a používají
nejmodernější motory s výkonem
585 W, které přinášejí stejné
výsledky čištění jako vysavače s
více než 900 W. Toho lze
dosáhnout pomocí geniálního
systému proudění vzduchu, který
zahrnuje jedinečnou koncepci
technologie šumění s patentem
TASKI.

Eco režim

Dotykové tlačítko Eco Mode
snižuje spotřebu energie na 295
W. Energie tak může být
ušetřena a emise hluku jsou
sníženy na 50 dB (A).
Zejména v citlivých prostředích,
jako jsou veřejné prostory nebo
každodenní čištění kanceláří,
tlačítko Eco umožňuje provádět
úkoly kdykoli.

Indikátor pro plnost 

papírového sáčku

Indikátor pro plnost
prachového sáčku ukazuje v
jednoduchém systému
barevných kódů, kdy je třeba
vyměnit prachový sáček a
dodatečně dokresluje
proudění vzduchu vysavače.



Udržitelná a ekonomická koncepce
• Nové vysavače TASKI AERO jsou vysoce účinné a používají nejmodernější motor s výkonem 585 W, který poskytuje stejný výsledek

jako u motoru s více než 900 W. Toho lze dosáhnout pomocí geniálního konceptu systému proudění vzduchu, který zahrnuje

jedinečnou koncepci technologie šumění s patentem TASKI.

TASKI AERO

Síla motoru 585 W

Délka úklidu/den 1 hodina

Roční náklady  62.19€ 

CO2 /rok 140 kg 

Úspora 41.47 € nákladů na energii za rok 

Úspora 100 kg CO2 emisí ročně

Evropská norma

Síla motoru   900 W

Délka úklidu/den 1 hodina

Roční náklady 103.64€ 

CO2 / rok 240 kg 
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Mimořádně tichý výkon
• Nové vysavače TASKI AERO jsou mimořádně tiché a mohou být použity kdykoli a v každém 

prostředí. V režimu Eco lze snížit emise hluku na 50 dB (A).

• Snížení o 10 dB se rovná zhruba 50% nižší hladině hluku, kterou dokáže lidské ucho rozpoznat.

53 
dB(A)

50dB(A) in Eco 

mode.
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TASKI AERO
technologie

Důležité informace pro porovnání s Taski Vento! 
Taski Vento má sice větší příkon, který se ovšem ne zcela 
tak projeví při práci neboť jeho síla se vytrácí díky 
netěsnícím tryskám a spojkám uvnitř stroje. 

Díky zcela nové koncepci motoru u Taski Aera je proudění 
vzduchu zlepšeno a speciálně navrženo, tak aby nedošlo k 
žádným ztrátám. 
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TASKI patent

Nová řada TASKI AERO je vyvinutá
a testovaná vývojovým centrem
TASKI ve Švýcarsku. Díky inovativní
a patentované technologii TASKI
šumění je TASKI AERO mimořádně
tichý a dosahuje pouhých 53 dB
(A).
Toho lze dosáhnout vysoce
inovativním systémem proudění
vzduchu s komorovým systémem a
speciální tlumící vrstvou pro
absorpci hluku.

Super účinný 585W motor
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Zcela nová koncepce

Nová řada TASKI AERO je
vyvinutá a testovaná od
společnosti TASKI.

Koncept je také uživatelsky
přívětivý a náhradní díly lze
nahradit velmi jednoduchým
způsobem.
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Účinnost je založená na 
důmyslném pojetí proudění 
vzduchu

Nové vysavače TASKI AERO
přináší neuvěřitelně
vysokou účinnost, která je
založena na důmyslné
technické dokonalosti.

Každá část vysavače je
optimalizována pro nejlepší
možný průtok vzduchu bez
jakékoli ztráty díky těsnícím
spojkám.

Motor s vysokou účinností s 

výkonem 585 W a speciální 

geometrií turbíny

Vysoký příkon

Optimalizovaná konstrukce 

zvyšuje sací výkon

Ventilace

Zvýšení účinnosti díky optimalizovanému 

průtoku vzduchu a odporu

Výfukový filtr

Optimalizovaný proud vzduchu 

snižuje spotřebu energie a zaručuje 

silné odsávání. Všechna spojení jsou 

proto lepená a kompresovaná.

Zrychlený proud vzduchu

Zvýšená schopnost vysát veškerý 

prach a nečistoty díky vývoji

ekologicky efektivní hubice. 

Hubice vysavače
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Malý detail – velký rozdíl

Kombinace technologie a funkčního

designu nabízí řada PLUS

bezkonkurenční jednoduchost použití a

celou řadu funkcí.

Výměna součástí, jako jsou kabely a

filtry, je zjednodušena a může být

prováděna uživatelem během několika

vteřin, bez jakýchkoli nástrojů

Poznámka: Mohou být použity všechny sáčky na prach Vento, 
ale sací výkon bude nižší. Plátna jsou omyvatelná 50 C. 
Pro dokonalou filtraci však doporučujeme vyměnit.
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TASKI vento 8S TASKI vento 15S TASKI AERO 8 TASKI AERO 15 TASKI AERO 8 
PLUS

TASKI AERO 15 
PLUS

Kapacita kanystru (l) 16 26 13 15 13 15

Objem sáčku (l) 5.9 9.9 5 8 5 8

Typ sáčku (Papír/Fleece) Both Both Both Both Both Both

Příkon (W) 1000 1000 585 585 585 585

Váha (kg) 6 8 6.4 7.3 7.7 8.0

Hlučnost db(A) 70 70 53 53 53 53

Rozměry (mm) 420x390x340 
mm

420x390x480 
mm

424x313x353 
mm

426x313x390 
mm

426x313x388 
mm

426x313x425 
mm

Hlučnost dB 75 76 66 66 66 66

Sací tlak (kPa) 22 22 17.4 17.4 17.4 17.4

Max. průtok vzduchu 
(l/sec.)

61 ? 61 ? 33 33 33 33

Pracovní záběr (m) 13 13 16 16 16 16

Délka kabelu (m) 10,5 10,5 12.5 12.5 12.5 12.5

Délka hadice (m) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Sací trubice Metal (3 part) Metal (3 part) Metal (Telesc.) Metal (Telesc.) Metal (Telesc.) Metal (Telesc.)

HEPA No Yes Yes Yes Yes Yes
24



Příslušenství
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Příslušenství obrázek

sací hubice s vodícím 
válečkem 7524290

Kluzná sací hubice
7524291

Sací hubice na tvrdou 
podlahu
7524292
Teleskop. tyč
7524295

Sací hubice
7524297
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Příslušenství Obrázek

HEPA H13
7524304

Fleecový sáček
7524288

Papírový sáček
7524289

Filter fleece
7504305

Sada přísluš. 
(štěrb.hubice a hubice na 
potahy)

7524299



Speciálně navrženo pro kompaktnost s 
našimi úklidovými vozíky

Všechny nové modely TASKI AERO 
jsou kompatibilní se stávajícími 
úklidovými vozíky TASKI.
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Záruční doba a náhradní díly

Celková strategie

• Všechny prémiové produkty značky TASKI jsou vyráběny ve vysoké kvalitě. Společnost Diversey nabízí

vynikající služby a péči o své produkce. Prvotřídní služba je založena na desetiletích zkušeností. 

Samotný design výrobku je určen pro dlouhou životnost a snadnou obsluhu.

Hlavní výhody

• Jeden rok záruky

• Globální síť služeb

• Široká nabídka náhradních dílů

• 10 let dostupnost náhradních dílů

• Různé spotřební materiály jako jsou filtry
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Konfigurace
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TASKI AERO

Stroj Ano

Jednoráz. vlněné prach. sáček Ano

Metalová trubice(1ks
telescopic)

Ano

Uhlová platová trubice (1pcs.) Ano

Prémiová sací hubice s vodícím 
válečkem (1pcs.)

Ano

Textilní filtr motoru(1pcs.) Ano

Výfukový filtr (1ks) Ano

Sada příslušenství (1pcs.) Ano(15/15 PLUS)

Výfukový filtr

Vlněný prachový

sáček

Textilní filtr motoru

Sada příslušenství (32 mm)

AERO 15/15PLUS


