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KANADA 
DİZAYN VE 
MÜHENDİSLİĞİ

İTALYAN
SİKLONİK 
MOTOR

TEKNOLOJİSİ

EV TEMİZLİK SİSTEMİ

SIRENA, 
100% MAX EMİŞ GÜCÜ 
100% MAX HAVA AKIŞI 
100%  TEMİZLEME VERİMİ 
SAĞLAR.

SU FİLTRELEME TEKNOLOJİSİ 
KULLANAN EN İYİ SİSTEM
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SIRENA 
Ev temizlik sistemleri konusunda 20 yıldan fazla deneyimin sonucunda  gördük ki    
piyasada olan en verimli ve güvenilir olan temizlik sistemi, su filtreli olanlardır. 

Tüm deneyim ve birikimimiz ile en iyi ev temizlik sistemini yaratmak için çalıştık. 
Sonuç; SIRENA, Kanada dizaynı ve mühendisliği ile Italyan motorunun birleşmesi  
sonucunda geliştirilen su bazlı ev temizlik sistemi... 

SIRENASIRENA yılların deneyimi ile modern teknolojinin ve mühendisliğin geldiği                   
son noktadır.

SIRENA evlerindeki  sağlığa ve hijyene önem veren kişiler için dizayn 
edilmiş, güçlü, verimli ve ekonomik bir çözümdür.
                                                                                                              SIRENA Ekibi

SIRENA bunları evinizden temizler:

Toz akarları

Sigara dumanı / kokusu

Alerjik Bitki Kalıntıları

Ev Kokuları

Halıya gömülmüş 
pislikler

Hayvan tüyleri 



Neden SIRENA?
SIRENA sadece bir elektrik süpürgesi 
değildir. Teknolojinin geldiği son nokta-
da dizayn edilen su bazlı filtreleme sis-
temi, SIRENA’yı diğerlerinden üstün 
kılmaktadır. 
SIRENA evinizdeki tozları ve kötü 
kokuları yok etmek için sessiz çalışma 
moduna sahiptir. SIRENA’nız için özel 
üretilen kokulardan kullanarak 
SIRENA‘nızı bir hava temizleme cihazı 
olarak kullanabilir ya da Ocean Breeze 
solüsyonunu kullanarak evinizdeki kötü 
kokulardankokulardan kurtulabilirsiniz. Özel okalip-
tus solüsyonunu kulanarak buhar maki-
nesi yerine de kullanabilirsiniz.

Emiş Gücü ve Hava Akışı 
ElektrikElektrik süpürgesi firmaları genellikle 
emiş gücünden bahsederler. Peki, 
temizliği yapan emiş gücü müdür? 
Cevap: Hayır ! Temizleme verimliliği 
hava akışından gelmektedir, emiş 
gücünden değil.

Toz Torbalı ve/veya Filtreli 
Süpürgeler Gerçek Temizlik  
Yapamazlar 
TozToz torbalarındaki yada filtrelerdeki 
hava geçişini sağlayan gözenekler, 
makineniz ile çektiğniz tozlarla çok hızlı 
bir şekilde kapanmaktadır. Kapanan 
gözenekler hava akışını azaltacak ve bu 
da makinenizin çekiş gücünü 
düşürecektir. 

HavaHava akışı ne kadar düşerse makinenizin 
temizlik kabiliyeti yada çekişi de okadar 
düşük olacaktır.

BakterilerBakteriler ve mikroplar karanlık, ılık ve 
pis ortamlarda büyüyerek çoğalırlar. Toz 
torbası, haznesi yada filtresi kullanan ci-
hazlar, her temizliğinizde biriken bu 
bakterileri ve mikropları soluduğunuz 
havaya geri püskürtmektedirler.

Bu, özellikle Alerjisi ve Astımı olanlar ile 
nefes darlığı çekenler için çok tehlikeli 
ve zararlıdır.  
  

Torbasız Sistemler de Gerçek 
Temizlik Sağlamazlar
Torbasız,Torbasız, toz hazneli elektrik süpürge-
leri de sadece filtreleri kullanarak     
toplanan tozları ve pislikleri            
yakalamaya çalışırlar. Ancak bu          
filtreler de diğer toz torbaları ya da     
filtreler gibi çok hızlı tıkanırlar.

Hava akışı ne kadar düşerse makineni-
zin temizlik kabiliyeti yada çekişi de 
okadar düşük olacaktır.

Filtreler ne kadar sık da değiştirilse, 
her temizliğinizde biriken bu bakteri 
ve mikropları soluduğunuz havaya 
geri püskürtmektedirler.

Bu, özellikle Alerjisi ve Astımı olanlar 
ile nefes darlığı çekenler için çok teh-
likeli ve zararlıdır. 

5 YILLIK ORT.TOZ 
TORBASI MALİYETİ 
YAKLAŞIK $360 DIR.

5 YILLIK ORT.
FİLTRE MALİYETİ 

YAKLAŞIK $500 DIR.

3.5L’LİK GENİŞ SU KABI

İÇİNDE KONTROL TETİĞİ OLAN 
ELEKTRİKLİ HORTUM TUTACAĞI 

TELESKOPİK BORU

ÇIKARTILABİLİR 
TEKERLEKLİ 
ARABA

360° dönen 
tekerlekleri  ile kolay 
hareket eder. 

POWER NOZZLE  
(MOTORLU FIRÇA)
Farklı halı tipleri 
için ayarlanabilir

 TOZ ALMA FIRÇASI
Raflar, lambalar ve zor 
ulaşılabilir yerler için

YER VE DUVAR FIRÇASI
Sert zeminler, parkeler 
ve duvarlar için

KENAR KÖŞE APARATI
Zor ulaşılabilir ve 
dar alanlar için

DÖŞEME TEMİZLEME FIRÇASI
Koltuklar, sandalyeler 
ve yastıklar için 

ŞİŞİRME APARATI
Balon ve hava yatağı şişirmek 
ya da tozları üflemek için
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