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O objectivo deste catálogo é mostrar uma visão geral do funcionamento, as vantagens e aplicações que o Sistema 
de Aspiração Central pode oferecer em todo o tipo de Moradias e Edifícios, assim como as soluções que a marca 
SACH tem neste mercado.

BEM-VINDOS A SACH E AO MUNDO DE ASPIRAÇÃO CENTRAL!

A EMPRESA
O Crescimento contínuo da SACH, hoje em dia, permite-nos apresentar aos nossos clientes um produto exclusivo, 
em tempo recorde, graças ao stock do produto (mais de 5.000 máquinas de aspiração central em stock permanente) 
situado na nossa sede principal em Madrid. Actualmente asseguramos um serviço a mais de 20 países.

A missão da SACH centra-se em oferecer o produto mais 
desenvolvido, tecnologicamente, no mercado 
possibilitando a instalação da Aspiração Central 
em praticamente qualquer tipo de 
edifício, apoiando-se nos seus 
colaboradores, com o intuito de 
garantir ao cliente a satisfação 
total de um produto de alta 
qualidade.

MAIS DE 30 PAÍSES

espanha    inglaterra   frança
china   alemanha    brasil  Japan
grécia    portugal   itália  Rusia
marrocos    irlanda  malásia  Bulgaria

Bélgica     israel     ungria  Costa Rica     
Tunísia    holanda      luxemburgo   Alemania   
republica checa ...
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Uma equipa jovem, altamente quali�cada, fortemente
unida e envolvida no dia-a-dia da Empresa, na procura
de um objectivo de negócio comum “Projecto SACH”,
são alguns ingredientes que nos permitem estar bem
posicionados, a nível mundial, no mercado de distribuição
de Aspiração Central.

       Iniciativa, Criatividade, e imensa motivação é o que
nos estimula para seguir o desa�o na inovação deste 
mundo maravilhoso que é a Aspiração Central, garantindo 
deste modo um conjunto de várias soluções, tanto na 
aspiração doméstica bem como aspiração Industrial.



vivendas    Cabeleireiros
loft  Moradias geminadas
Comércios    apartamentos 
Pastelarias   Oficinas   clínicas
hotéis   

CÓMODO: Simplesmente, conectando a mangueira numa das tomadas de aspiração, está pronto para aspirar.

SILENCIOSO: A central de aspiração de baixo nível sonoro, ao localizar-se fora da área habitacional evita o 
aborrecido ruído que os aspiradores convencionais produzem.
 
LIMPO: Elimina as partículas de pó e germes que circulam no ar. O pó e a sujidade são transportados através da 
rede de tubagem até a central de aspiração, que está localizada fora da área habitacional.

VALOR: Uma instalação prática e económica para a limpeza diária originando uma 
melhor qualidade de vida, apresentando-se também como um elemento
 claramente diferenciador para a qualidade da sua moradia, sendo 
aconselhado cada vez mais por Promotores imobiliários, 
Construtores, Arquitectos…, sendo um excelente 
incentivo para a venda.

SACH é um sistema de Aspiração Central, integrado na própria moradia, constituído por uma rede de tubos em PVC.
O Sistema é composto por tomadas de aspiração colocadas em pontos estratégicos da Moradia, �cando ligado a 
uma central de aspiração que se pode instalar numa garagem, anexos, lavandaria, zona técnica, etc.

O QUE É ASPIRAÇÃO CENTRAL?

VANTAGENS QUE OFERECE A ASPIRAÇÃO CENTRAL

SÍTIOS ONDE INSTALAR
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Tomada 
de aspiração

Tubos
PVC

Unidade de 
aspiração Central 

(Moradia Unifamiliar)

Unidade de 
aspiração Central 
(Apartamentos)
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A SACH desenvolveu a central de aspiração mais completa do mercado, aliando
o DESIGN e a FUNCIONALIDADE. Fácil manutenção com pratico sistema de
pegas para abertura e transporte do balde, tripla �ltragem com �ltros laváveis,
e o novo sistema EASY-KLIK para facil limpeza dos �ltros PRO-TECTA e HEPA.

VAC DIGITAL 1.6,1.8, 2.4
DIGITAL

Display digital
Agora é posível visualizar remotamente toda a 
informação de gestão da central de aspiração, 
atraves do painel de controlo digital, que se
pode colocar em
qualquer parede
da habitação. 
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KIT ON/OFF PLUS com regulaçao de potência








A nossa Central VAC Dynamic distingue-se pela sua simplicidade e e�cácia,
sem deixar de lado qualidade e con�ança.

VAC DYNAMIC
DYNAMIC

*360ºRotação
360º

3. Standard

A central VAC Dynamic pode vir com três diferentes kits:
1. kit wireless system  2. kit on/o�  3. kit standard                       

1. Wireless

KIT STANDARD - KIT ON/OFF -
KIT WIRELESS SYSTEM  

2. On/o� 

Prática e funcional é a central perfeita para o uso diário na limpeza
do seu lar.
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O sucesso desta central de aspiração surge como consequência do sector do
imobiliário (apartamentos), no qual é necessário uma central de aspiração
prática que cônjuge o equilíbrio perfeito entre a qualidade e o custo do 
produto.
Dentro da família ECO pode-se encontrar dois modelos: A ECO 160 e sua 
irmã mais pequena A ECO MINI.
Mesmas funções, diferentes tamanhos. Motor de alta velocidade “ By Pass 
tangencial”, silenciador incorporado, sistema de 
�ltros de três etapas (ciclónico, anti-bacteriano e 
disco de �bra de protecção do motor). Uma vez 
mais a SACH oferece uma completa e elegante 
central de aspiração, que está a altura do 
sector imobiliário.

MANGUEIRA ECO
O sistema �ca activo ao conectar a 
mangueira à tomada de aspiração.

ECOMINI E  ECO160 
miniECO

KIT DE ACESSÓRIOS

FILTRO 
+

DISCO

Todas as nossas centrais do ECO 160
e ECO MINI incluem o kit completo 
de acessórios básicos de limpeza.

punho Standard
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A Central de aspiração New Concept é uma aposta acertada da SACH, ao 
introduzir uma máquina Inovadora destinada a apartamentos. Este 
conceito inovador de aspiração foi desenhado à medida para satisfazer a 
100% as necessidades de limpeza em apartamentos. 

Baixo nível sonoro, fácil instalação devido á possibilidade de entrada de ar
 reversível, dimensões reduzidas, acesso frontal ao saco de recolha e sistema 
de �ltragem adaptado às necessidades dos edifícios, são as principais 
características desta unidade central.

NEW CONCEPT
NC

KIT DE ACESSÓRIOS 
O modelo de aspiração New Concept inclui um Kit Completo com acessórios 
de limpeza e um conjunto de 5 sacos descartáveis. 
Dependendo da necessidade do cliente, a mangueira poderá ser standard 
ou on/o� (8m, 10m).

Co
nj

un
to

 
de

 s
ac

os

En
tr

ad
a 

de
 tu

ba
ge

m
 

em
 a

m
bo

s 
os

 la
do

s

Saída de Exaustão

6



NEW CONCEPT   NC

ECO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA ( W )                                                                             1600                                   1800                                   2400
CAUDAL ( m /h )                                                                             190                                      210                                     294 
DEPRESSÃO ( mm/H O )                                                            3100                                    3300                                  2800
CAPACIDADE DO BALDE ( L )                                                        20                                        28                                       28
AIRWATTS ( W )                                                                                591                                     643                                     835

AIRWATTS ( W )                                                                                490                                     460                                    

AIRWATTS ( W )                                                                                480                                 

PESO ( kg )                                                                                          15                                        16                                       17
NÍVEL SONORO ( dB )                                                                    ≤60                                     ≤60                                    ≤60

SUPERFICIE FILTRO HEPA ( m  )                    0.6                                       0.6                                      0.6

MOTOR                                                                   HI-SPEED BY PASS          HI-SPEED BY PASS               THROW-FLOW
PAINEL                                                                                      LCD/NO                              LCD/NO                           LCD/NO

3

2

2

POTÊNCIA ( W )                                                                             1600                                   1400
CAUDAL ( m /h )                                                                              190                                     140 
DEPRESSÃO ( mm/H O )                                                             3100                                   2700
CAPACIDADE DO BALDE ( L )                                                        18                                        18

PESO ( kg )                                                                                           11                                        11
NÍVEL SONORO ( dB )                                                                    ≤62                                     ≤62
MOTOR BY PASS TANGENCIAL HI-SPEED

3

2

POTÊNCIA ( W )                                                                             1400
CAUDAL ( m /h )                                                                              210 
DEPRESSÃO ( mm/H O )                                                             2600
CAPACIDADE DO BALDE ( L )                                                           5

NÍVEL SONORO ( dB )                                                                    ≤61       
PESO ( kg )                                                                                       7.85

3

2

VAC DIGITAL/DYNAMIC                                                                   1.6                 1.8                 2.4

  ECO160       ECOMINI
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360º

        Disponibilizamos uma gama mais ampla de acessórios
 de limpeza, pesquise em  www.sachvac.com

nformaçãoi

KITS E ACESSÓRIOS
A SACH tem ao seu dispor uma vasta gama de acessórios:
1. KIT ON/OFF, 2. KIT ON/OFF PLUS, 3. KIT  WIRELESS,
4. KIT BÁSICO, 5.  KIT EXTENSIVEL. A grande diferença
entre as mangueiras SACH e as outras mangueiras
do mercado é a facilidade com que se manobra
a mesma,  uma vez que,  tanto o punho como 
a ponteira conectora dispõem de uma rotação a 360º, 
facilitando o exercício da limpeza,  sem nenhum 
tipo de esforço. cómodo

flexível 
tecnológico

ergonómico

2

ESCOVA DE 
DUPLA FUNÇÃO

ESCOVA DE CRINA PARA
 SOALHOS

ESCOVA DE SOFÁS COM
BOCO EM FIBRA DESLIZANTE

BICO DE CANTOS CURTO

ESCOVA DE PÓ ENROLADOR PARA 
MANGUEIRAS 

SUPORTE PARA ESCOVAS SUPORTE PARA EXTENSÍVEL

EXTENSIVEL TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO

A SACH tem especial atenção na qualidade dos seus
acessórios de limpeza.

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

1 resistente
manuseamento fácil

Rotação

4

3

5

SACO PARA ACESSORIOS
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escova 
em flecha

rotativa grandes
superficies

escova para
animais

           recuperador portatil
para tubo extensivel

multisuperficies
 base metal

escova 
mopa

rigida para
pelo de cavalo

multisuperficies    
base pvc

escova 
turbo II

ESCOVAS E ACESSORIOS
A SACH tem uma vasta e completa
gama de escovas e acessorios 
de aspiração destinados a 
facilitar a tarefa de limpar 
o seu lar, e ir ao encontro 
de todas as suas
necessidades.

KIT DE LIMPEZA DE TUBAGENS
(BIBERON + BOLAS)
Uma inovação practica e 
funcional que permite fazer 
a manutenção regular

escova turbo sach

escova de
parede

escova de crina
     para soalhos
      com rodas

escova
mini turbo

         manga protectora
                  a mangueiras
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escova mopa verde

kit de limpeza rápida (extensível)

enrolador automático 
          de mangueira



TOMADA ROUND DOOR

TOMADA BTICINO

A Tomada de parede onde se conecta a mangueira
de aspiração central, fabricada em ABS de alta 
resistência.

Temos ao seu dispor cinco cores de tomadas e aros.

A tomada Bticino caracteriza-se pela sua elegância,
uma imagem moderna que oferece ao ambiente 
da sua habitação um toque distinto e so�sticado.

Não pode resistir á tentação com esta variedade 
de cores, encontre estas e outros modelos em 
www.sachvac.com

branca

preta cappuccino

dourada chocolate creme champanhe

prata moka pérola branca aro preto

axolute clara living
aro light azul

light
light tech

axolute escuro

cinza clara prata

cremearo cinza escuro cinza escuro

TOMADA JAVEA
Simplicidade e elegância de�nem esta magní�ca tomada que permite conforto e bem-estar na sua casa.
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Como indica o nome, é uma 
tomada com forte personalidade,
que dá um toque de distinção 
aos espaços onde é aplicada.
A sua variedade de acabamentos
nobres permitem integra-la 
em todo o tipo de ambiente.

branca

prata preta

cremeaço polido

creme prata branco preto escuro claro

aro inox para glutão

TOMADA EUROPA

TOMADA DESIGN

A grande versatilidade de�ne-a única pela sua simplicidade sem deixar de perder detalhe, adapta-se a qualquer espaço
devido às suas in�nitas cores.

GLUTÃO
Com este glutão acabou-se a maçadora tarefa da limpeza diária da sua cozinha, graças ao seu mecanismo, planeado,
para limpar sem ter esforço.
A forma decorativa em cinza prata proporciona um estilo limpo e fresco, que se
adequa ao ambiente da sua moradia.

bronze prata

cinza escuro cinza clara

preta branca antrácite aro escuro

creme chumbo

branca

TOMADA FULL DOOR
Linhas direitas, 
concluídas em 
ABS de alta resistência 
caracterizam esta 
tomada como um 
valor seguro da sua
escolha.
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Sector Industrial

Separadores de pó

Grupo de motor EVO
Mecânico / Electronico

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
EVOBLOCK
SEPARADORES DE PÓ
MOTORES
MOTORES MECANICOS
MOTORES ELETRONICOS
(MULTI-UTILIZADORES)

A ampla experiência adquirida durante todos estos anos, 
com o compromisso de oferecer aos nossos clientes a melhor 
solução, foi-nos permitindo desenvolver projectos de grande 
escala (Sector Industrial), bem como providenciar o apoio 
técnico em obra consoante a necessidade de cada projecto.
Temos ao seu dispor uma equipa de pro�ssionais quali�cados, 
prontos para lhe prestar qualquer tipo de esclarecimento e 
ajuda no seu projecto.
Aposte na aspiração central SACH, bene�ciando o seu edifício 
na higiene, limpeza, qualidade do ar, ganhando tempo na 
execução das tarefas.

Não há duvida SACH é uma aposta segura.
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ATENDIMENTO AO CLIENTE
234 791 999

A MARCA SACH E LOGOTIPO SÃO MARCAS REGISTRADAS, TODO O MATERIAL GRÁFICO APRESENTADO NESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE DA SACH SL.
SACH, S.L. Todos os direitos reservadoscÉ ILEGAL O USO OU REPRODUÇÃO DE PARTE OU DA TOTALIDADE DO CONTEÚDO SEM A PERMISSÃO DA SACH, SL. EDIÇÃO: MARÇO DE 2012
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SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO CENTRAL
C/VEREDA DE LOS BARROS 67 
POL.IND.VENTORRO DEL CANO

28925-ALCORCON-MADRID-SPAIN
TEL.+34 91 633 34 93
FAX.+34 91 633 49 31
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Portugal

LITORALVAC, Lda
Rua Sargento João Nunes Redondo, 

Loja 132 D, Soalhal
3830-222 Ilhavo

T: 234 791999    F: 234 100671    
TLM: 91 7699655

www. Litoralvac.com    
Email: sach-portugal@sachvac.com
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