
Tämän vuosituhannen keskuspölynimuri
on puhtaasti suomalainen!

  Kotimainen
     avainlipputuote

     Uutta teknologiaa

 Tyylikästä muotoilua

 Tehokkuutta

 Hiljainen käytössä

 Kestävä

 Turvallinen

vuoden takuu

keskusyksiköille!
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Puhtaaseen sisäilmaan kannattaa sijoittaa. Paraskaan pe-
rinteinen imuri ei riitä tekemään kodista raikkaan puhdasta. 
Tavanomaisen imurin poistopuhalluksen nostattama pöly 
jää leijailemaan ilmaan ja laskeutuu uudelleen lattioille ja 
huonekaluille. 

Puzer haastaa teknologiallaan ja muotoilullaan muut mark-
kinoilla olevat keskuspölynimurit. Täysin uutta muotoilua 
edustavat Eeva ja Easy. Tyylikkäinä ja pienikokoisina ne voi 
sijoittaa siivouskomeroon tai eteisen seinälle. Puzerit ovat 
myös markkinoiden hiljaisimpia, äänitaso käytössä  vain 68 
dB (A). 

Rakennatpa uutta taloa, uusit vanhaa, asut kerros- tai rivi-
talossa tai vuokralaisena - voit aina valita Puzerin. Kotimai-
nen, kestävä Puzer on turvallinen valinta.

Puzer
Moderni, pieni ja tehokas niin uuteen

kuin vanhaankin kotiinkuin vanhaankin kotiin

Puzer haastaa teknologiallaan ja muotoilullaan muut mark-
kinoilla olevat keskuspölynimurit. Täysin uutta muotoilua 
edustavat Eeva ja Easy. Tyylikkäinä ja pienikokoisina ne voi 
sijoittaa siivouskomeroon tai eteisen seinälle. Puzerit ovat 
myös markkinoiden hiljaisimpia, äänitaso käytössä  vain 
dB (A). 

Rakennatpa uutta taloa, uusit vanhaa, asut kerros- tai rivi-
talossa tai vuokralaisena - voit aina valita Puzerin. Kotimai-
nen, kestävä Puzer on turvallinen valinta.



Puzer Eeva on paitsi siro ja tehokas myös markkinoiden 
helppohoitoisin keskuspölynimuri. Se on maailman 
ensimmäinen keskuspölynimuri, joka on suunniteltu 
alunalkaen pussikäyttöön. Ilmanpaine tiivistää pölyn 
pussiin eikä pöly leviä pussinvaihdon yhteydessä. Siksi 
Eeva onkin hygienisempi vaihtoehto - ei enää irtopölyn 
kopistelua ja suodattimien kanssa askartelua.

Puzer Eeva on tarkoitettu asennettavaksi kodinhoito-
huoneeseen tai vaikka siivouskomeroon, jonne Eeva 
mitoituksensa vuoksi mainiosti mahtuu. 
Tosin Eevan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huo-
miota muotoiluun joten tyylikästä ja pientä laitetta ei 
välttämättä tarvitse kätkeä komeroon. 
Hiljaisen Eevan - melutaso vain 68 db (A) - käynnistystä 
ja käyttöä voi kontrolloida ergonomisesti muotoillusta 
kahvasta.

Puzer Eeva on suosittu jo pienen kokonsakin takia ja 
se soveltuu erityisesti taloihin, joissa teknisten tilojen 
osuus on rajallinen. Kuten tiiviisti rakennetut ja tai/kau-
kolämpöverkkoon tulevat omakotitalot tai kompaktit, 
tilankäytöltään optimoidut vapaa-ajan rakennukset. 
Eevan voi helposti asentaa jälkikäteenkin omakotita-
loon. 

Puzer Eeva
– moderni, pieni ja tehokas keskuspölynimuri

Tekniset tiedot Puzer Eeva

Moottoriteho max. 1400 W

Nominaaliteho 1200 W

Ilmamäärä  165 m3/h

Alipaine       30 kPa
Imuteho max.  550 W

Äänitaso    68 dB (A)

Korkeus/tilantarve 33/40 cm

Leveys/syvyys 46/22 cm

Käyttöjännite min-max.  210-244V 50 Hz

Ylilämpösuoja  2 kpl

Sulake (automaatti)                10 A (hidas)  



Tekniset tiedot Puzer Oiva

Moottoriteho max. 1760 W

Nominaaliteho 1400 W

Ilmamäärä  194 m3/h

Alipaine       30 kPa
Imuteho max.  653 W

Äänitaso    68 dB (A)

Korkeus/tilantarve 60/70 cm

Leveys/syvyys 37,5/40 cm

Käyttöjännite min-max.  210-244V 50 Hz

Ylilämpösuoja  2 kpl

Sulake (automaatti)                10 A (hidas)  

Puzer Oiva
– klassikkokeskuspölynimuri

Puzer Oiva - kovempaankin kulutukseen. Klassikkona 
tunnettu, perinteinen Oiva on saavuttanut  suurta suo-
siota omakotitalojen vahvana keskuspölynimurina. 

Puzer Oiva on tarkoitettu asennettavaksi rakennettavan 
omakotitalon teknisiin tiloihin, varastoon tai rakennuk-
sen kiinteänä osana olevaan autotalliin. Oivassa on 
imurasia myös keskusyksikön kyljessä, jolloin letkun 
voi kytkeä suoraan keskusyksikköön ja vaikkapa auton 
siivous sujuu helposti. Oivan pölysäiliön tilavuus on 
21 litraa. 

Oiva on tehokas ja kestävä, käyttöikä jopa kymmeniä 
vuosia. Oiva soveltuu myös asennettavaksi jälkikäteen 
vanhaankin omakotitaloon.



Tekniset tiedot Puzer Easy

Moottoriteho max. 1400 W

Nominaaliteho 1200 W

Ilmamäärä  165 m3/h

Alipaine       30 kPa
Imuteho max.  550 W

Äänitaso    68 dB (A)

Korkeus/tilantarve 46/53 cm

Leveys/syvyys 46/28 cm

Käyttöjännite min-max.  210–244V 50 Hz

Ylilämpösuoja  2 kpl

Sulake (automaatti)                10 A (hidas) 

HEPA12 suodatin (vesipestävä)  

Puzer Easy
– patentoitu keskusimuri HEPA12-suodattimella

Puzer Easyn voi  asentaa - ensimmäisenä maailmassa - 
jopa kerrostalon yksittäiseen asuntoon. Puhdas sisäilma ei 
ole enää asumismuodosta kiinni. Keskuspölynimurin edut 
ovat nyt tarjolla yksittäisen kerrostalo-, rivitalo tai vapaa-
ajan asunnon omistajalle. Easyn voi ostaa, vaikka asuisi 
vuokrallakin. Muuttaessaan irottaa vain keskusyksikön 
seinästä ja asentaa sen uuteen asuntoon. Todella helppoa.

Muotoilultaan ja tekniikaltaan Easy on kuin Puzer Eeva, 
mutta varustettu erillisellä suodatinyksiköllä. Imurin 
poistoilma ohjautuu HEPA-suodattimen läpi eikä erillistä 
poistoputkea myöten ulkoilmaan kuten perinteisessä kes-
kuspölynimurissa. Puzer on patentoinut Easyn keskeiset 
innovaatiot. Imurissa on tehokkuutta parantava ilmanläpi-
virtaustekniikka ja sen asennus on helppoa. Pienikokoise-
na sen voi kiinnittää seinään tai vaikka siivouskomeroon.

Easyn pölypussiin jää 99,95 % pölyistä ja HEPA12 -allergia-
suodatin kerää yli 99,5 % kaikista haitallisista hiukkasista 
0,15 mikronin kokoon saakka. Näin saadaan suodatettua 
pöly, pölypunkkien ulosteet, sieni-itiöt, siitepöly ja eläinaller-
geenit yms...
Komeroon sijoittaminen rajaa imurin pyörteitä aiheuttavan 
poistoilman suljettuun tilaan, eikä se nostata pölyä huo-
neistossa. 

Puzer Easy on varustettu yhdellä imurasialla, joka riittää 
hyvin n. 100 m2 asuntoon. Tarvittaessa Easyyn voi jälki-
asennuksen yhteydessä liittää putkistot ja halutun määrän 
imurasioita. 

– patentoitu keskusimuri HEPA12-suodattimella– patentoitu keskusimuri HEPA12-suodattimella



Esimerkki jälkiasennuksesta 

Kaikki Puzer-mallit soveltuvat asennettaviksi 

myös jälkikäteen vanhaan pientaloon. Koko 

järjestelmän rakentamiseen kuluu aikaa vain 

muutama tunti, eikä se häiritse asumista. Tarvi-

kepaketti valitaan asunnon koon mukaan. Talon 

piirustusten perusteella voidaan katsoa tarvit-

tava kokoonpano eli keskusyksikkö, putkisto ja 

siivousvälinesarja. 

Siivousvälinesarjoja on saatavana sekä kahvakäynnistyksellä 
että imurasiakäynnistyksellä. Useimmat käyttäjät valitsevat 
kahvakäynnisteisen sen käyttömukavuuden vuoksi. 

Letkujen vakiopituudet ovat 8, 10 ja 12 metriä.  
Esim. 8 metrin letkulla imuroi jo 100 m2.

Rikkarasia 
on kätevä pikasiivousväline keittiössä tai eteisessä. Lakaise murut 
sokkeliin asennettuun rikkarasiaan, joka käynnistyy jalalla paina-
malla ja imaisee leivänmurut ja hiekat.  

Erilaiset suulakkeet helpottavat kodin 
eri osien puhdistusta. Niillä imuroi tehok-
                 kaasti sohvanpäälliset, säleverhot, 
                 kapeat  raot ja muut hankalat pai-
          kat. Saatavana mm. erityinen parket-
tisuulake koville lattiapinnoille sekä mat-
totamppari mattojen tai vaikkapa patjojen 
imurointiin.

Letkukela
Uutuus, jopa 14 metrin 

letkulle. Helpottaa letkun 
säilyttämistä.

Esierottelija 
Esierottelija on tarkoitettu hienomman aineksen imurointiin kuten 
tuhkat  takasta, auton imurointiin tai sillä voi imuroida jopa kosteaa 
ainesta tai verstaassa syntynyttä työjätettä. 

Raikkaan puhdas koti                                                        Katso lähin jälleenmyyjä                                                 
www.puzer.fi 

Erilaisia lisävarusteita

KP-Tekno Oy Masalantie 365, 02430 Masala • Puh (09) 2965 5070 • Fax (09) 221 5932 • e-mail:puzer@puzer.fi 

letkulle. Helpottaa letkun 

Venyvä keittiöletku 
Kätevä lisävaruste päivittäiseen pikkusiivoukseen esim. keittiössä 
ja eteisessä, jolloin varsinaista letkua ei tarvitse ottaa esiin. 
Venyy 1,5 metristä 5 metriin.


