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SÍLU ČISTOTY



VP6010 VP4170 VP4210 VP4380

Rodina Real Force

Real Force je spojení extrémního výkonu 
a moderních technických vychytávek. 
Veškeré kousky z této řady jsou TOP ve 
své kategorii. Nechte se oslnit jejich silou 
a dokonalou čistotou. Výsledkem bude 
perfektně uklizená domácnost.



VR3000 VP8290 VP5230

Chytře… rychle… efektivně…



Jsem 
chytrý

Máte čím dál méně času na úklid a  děsí vás myšlenka, že 
nemáte uklizeno? Chytrý robotický vysavač za vás uklidí 
každé smítko, i  když zrovna budete mimo svůj domov. 
Pokročilá technologie gyroskopické navigace s mapováním 
navede vysavač do každého koutu, hravě se vyhne schodům 
a v případě překážky si najde jinou cestu. Ve spojení s mobilní 
aplikací, díky které můžete kdykoliv vypustit svého miláčka 
do boje a sledovat každý jeho pohyb, se pro vás stane úklid 
zábavou.

• VYSÁVÁ A VYTÍRÁ 
• GYROSKOPICKÁ NAVIGACE S MAPOVACÍ FUNKCÍ
• APLIKACE ZDARMA ke stažení pro iOS i Android



BLDC motor
Gyroskopická 
navigace  
s mapováním

až 98% pokrytí

Vysává a vytírá

VR3000



Dobíjení

automatické

Průměr

33 cm

Akumulátor

Li-Ion 14,4 V
Filtr

HEPA 13

Sací síla

1 800 Pa

Nádoba / voda 

370 ml
Nádoba / prach

600 ml

Výška

7,5 cm
Robotický vysavač 2 v 1 
VR3000

9 999 Kč

Robotický vysavač, který poslechne 
na slovo. Tento spotřebič z řady Smart 
se stane nenahraditelným pomocní-
kem v domácnosti. Díky gyroskopické 
navigaci se perfektně orientuje v pro-
storu, dosahuje téměř dokonalého po-
krytí a má extrémní výdrž. To vše bez 
jakékoliv námahy, stačí ho jen vyslat 
do služby.

Až 98% 
pokrytí

5 režimů úklidu

Turbo
vysoký výkon

Auto smart
efektivně uklidí 
celý prostor

Obvodový
úklid podél stěn

Bodový 
1 m2

30 min
zkrácený úklid



Kde právě uklízí, si 
můžete zkontrolovat přes 
mobilní aplikaci WeBack 
pro Android a iOS.

Robota je možné ovládat 
přes aplikaci We Back (zdar-
ma pro iOS i Android). Vyslat 
do služby ho můžete kdyko-
liv a  odkudkoliv, stačí zvolit 
program, který potřebujete. 
Ovládat ho můžete hlasem 
(Alexa, Google Home), dál-
kovým ovladačem nebo tla-
čítkem na vysavači.

Poradí si s  každým povr-
chem vč. koberce s chlupem 
až 1,5 cm. Vysaje a vytře. Je 
velmi tichý. Středový turbo 
kartáč uklidí chlupy i  jemný 
prach a  s  bočními kartáčky 
perfektně vysaje rohy míst-
nosti. Při vytírání si automa-
ticky dávkuje vodu podle 
potřeby.

Vydrží uklízet až 150 min. Vý-
konný BLDC motor zaručuje 
parádní sací sílu. Má funkci 
proti nárazu a pádu ze scho-
dů. Je vybaven magnetickým 
páskem, který slouží jako 
virtuální zeď. Poradí si s pře-
kážkou vysokou až 1,5 cm 
a  s  výškou pouhých 7,5 cm 
uklidí i pod skříní a postelí.

Vysává a vytíráNic ho nezastavíAplikace



Všestranný 
a silný

Chcete uklízet rychle, efektivně a  nechcete mít doma skříň 
plnou spotřebičů? S tyčovými vysavači Real Force zvládnete 
rychle vysát a  zároveň vytřít, s  drobky na sedačce vám 
pomůže ruční jednotka a alergici jistě ocení speciální hubici 
s UV sterilizací na matrace. Je prach vysoko? Žádný problém. 
Vysavač amerického typu osazený kvalitním BLDC motorem 
vyniká vysokou sací silou a  poradí si doslova s  každou 
nečistotou. Digitální stejnosměrný motor vyniká především 
svou účinností, delší životností, spolehlivostí a  nízkou 
hlučností.

• RYCHLÝ ÚKLID bez kabelu
• VYSOKÝ VÝKON pro dokonalý úklid
• MOTORIZOVANÝ TURBOKARTÁČ  

specialista na koberce
• DLOUHÁ PROVOZNÍ DOBA



VP6010

VP4210

VP4170



Extra 
výkonný

Hlučnost

77 / 82 dB

Nabíjení 

3,5 hod.

Akumulátor

Li-Ion 24 V
Filtr 

HEPA 13

Příkon

220 W

Motor

BLDC
Nádoba / prach

400 ml

Provoz

30 min.

6 999 Kč

Tyčový aku vysavač 2 v 1
VP6010

Tento tyčový vysavač se může po-
chlubit srovnatelným výkonem jako 
klasický sáčkový vysavač. Díky lehké 
konstrukci a  ergonomické rukojeti se 
pohodlně drží a lehce ovládá. Můžete 
ho snadno upravit na ruční vysavač 
a uklízet od podlah až po strop.

Motorizovaný 
turbokartáč



V  těle vysavače je umístěna 
vyjímatelná Li-Ion baterie, 
která se vyznačuje velkou vý-
drží a dlouhou životností. Na 
jedno nabití můžete uklízet až 
30 min., takže s ním pohodlně 
vysajete celý byt. Plné dobití 
baterie zabere pouhých 3,5 h.

Vysoký sací výkon je záslu-
hou BLDC motoru. Jedná se 
o  nově používaný digitální 
bezkartáčový stejnosměrný 
motor, který má řadu výhod. 
Zmíněný motor je tišší, spo-
lehlivější, energeticky úspor-
nější a má delší životnost než 
běžné motory.

Motorizovaný turbokartáč 
má vlastní pohon, který je 
opravdovým specialistou na 
koberce a perfektně si poradí 
s hloubkovým úklidem nebo 
zvířecími chlupy. Vysavač 
disponuje 4 stupni výkonu: 
nízký výkon, nízký výkon + 
turbo, vysoký výkon, vysoký 
výkon + turbo.

BLDC motor Už ani chlup Dlouhá výdrž



Tyčový aku vysavač 
s UV sterilizací
VP4170

5 999 Kč

UV sterilizaceRuční vysáváníVysává až 50 min.

Hlučnost

84 dB

Nabíjení 

4–6 hod.

Akumulátor 

Li-Ion 25,2 V
Filtr

EPA 11

Příkon

125 W

Motor

DC
Nádoba / prach

500 ml

Provoz

25–50 min.

Univerzální pomocník pro dokonalý 
úklid. Až 50 min. vysávání na jedno 
nabití díky kvalitní Li-Ion baterii s ka-
pacitou 2 000 mAh. Skrývá v  sobě 
hned 3 parťáky do domácnosti – tyčo-
vý vysavač, ruční vysavač a UV čistič 
na matrace a čalounění.

UV 
sterilizace

Motorizovaný 
turbokartáč



Hlučnost

78 / 83 dB

Nabíjení 

3,5 hod.

Akumulátor 

Li-Ion 21,6 V
Filtr

HEPA

Příkon

90 / 200 W

Nádoba / voda

150 ml
Nádoba / prach

300 ml

Provoz

40 min.

Tyčový aku vysavač 
Wet and Dry
VP4210

5 999 Kč

Cyklonové vysáváníVysává a vytírá

Vysavač, ruční vysavač a mop v  jed-
nom. Díky motorizovanému turbokar-
táči si perfektně poradí s  koberci 
a současně jedním tahem vysaje i vy-
tře veškeré tvrdé podlahy. Na jedno 
nabití vydrží až 40 min., což vám dává 
dostatek prostoru na úklid celé do-
mácnosti.

Ruční 
jednotka

Příslušenství



Účinný

Máte vysoké nároky na úklid a  potřebujete špičku mezi 
vysavači? Dokonale čisté koberce a tvrdé podlahy, perfektní 
filtrace a  nízká hlučnost. Vysavače Real Force AAAA patří 
v klasickém vysávání mezi nejlepší. Samozřejmostí je široké 
příslušenství, které zvládne zvířecí chlupy, drobky v  autě 
i prach za radiátory.

• AAAA ÚČINNOST na tvrdých podlahách i kobercích
• ŠIROKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ pro úklid domácnosti i auta
• Díky KVALITNÍ FILTRACI vhodný i pro alergiky



VP8290

VP5230



Hlučnost

67 dB

Délka kabelu

7 m

Kapacita sáčku

3 l
Filtr

HEPA 13

Příkon

700 W

Účinnost

AAAA
Sací síla

22 kPa

Akční rádius 

10 m
Sáčkový vysavač 4A 700 W 
VP8290

3 999 Kč

Vysavač VP8290 z  řady Real Force 
je absolutní špičkou ve své kategorii. 
Hodí se na všechny typy podlah a díky 
bohatému příslušenství ho opravdu 
nic nezastaví. Nechte se oslnit jeho si-
lou a objevte sílu čistoty.

Generál 
v úklidu



Vysávat potichu se špičko-
vým sacím výkonem? To už 
není minulost. S  příkonem 
700 W je účinnost vysávání 
na jakémkoliv povrchu bez-
chybná. Můžete si vybrat, 
jestli je to koberec, podlaha, 
auto nebo kterýkoli jiný pro-
stor. Úklid tak bude všude 
stoprocentní.

Vysavač vhodný pro alergi-
ky. Omyvatelný filtr HEPA 13 
zachytí nejjemnější částice 
jako prach nebo pyl. Sáček 
z  moderní SMS textilie má 
vysoké filtrační schopnosti, 
je antibakteriální, nevadí mu 
vlhkost a  šetří motor. Díky 
akčnímu rádiu 10 m se dosta-
nete na jakékoliv místo.

Se všemi typy podlah si po-
radí inovované ECO hubice. 
Máte-li domácího mazlíčka, 
oblíbíte si výkonný turbokar-
táč a  speciální turbokartáč 
na zvířecí chlupy. O  úklid 
auta se postará ohebná štěr-
binová hubice. Hubici s  kar-
táčkem oceníte při čištění 
klávesnice nebo nábytku.

Praktický všemi směryŠiroké příslušenstvíNa všechny podlahy

Příslušenství je 
prakticky uschované 
v těle vysavače



Hlučnost 

78 dB

Délka kabelu

7 m

Kapacita nádoby 

3 l
Filtr

HEPA 13

Příkon

700 W

Účinnost

AAAA
Sací síla

15 kPa

Akční rádius 

10 m
Bezsáčkový vysavač 4A 700 W
VP5230

3 499 Kč

Cyklonový vysavač VP5230 je jasnou 
volbou pro všechny, kteří chtějí uše-
třit za nákup sáčků a mít vysavač se 
stálým výkonem vhodný pro alergiky. 
Díky bohatému příslušenství se z něj 
stává nenahraditelný parťák pro do-
konalý úklid.

Nadupaný 
silák



Cyklonový vysavač se může 
pochlubit nejvyšší účinností 
vysávání na jakémkoliv povr-
chu. Perfektně si poradí s ko-
berci i  tvrdými podlahami. 
Úklid po dětech, domácích 
mazlíčcích, v  obýváku nebo 
v  autě zvládne na jedničku. 
Díky akčnímu rádiu až 10 m 
se dostanete kamkoliv.

Speciálně tvarovaný AAAA 
kartáč dosahuje maximálních 
výsledků na podlaze i kober-
ci. Velký turbokartáč a kartáč 
na zvířecí chlupy jsou speci-
alisté na vyčesávání vlasů 
a chlupů. Ve výbavě nechybí 
ani parketová hubice na tvr-
dé podlahy, štěrbinová hubi-
ce a hubice s kartáčkem.

Motor o  příkonu 700 W za-
jistí dostatečný a stálý výkon 
pro perfektní úklid. Omyva-
telný HEPA filtr 13 je zárukou 
bezpečného domova i  pro 
alergiky. Kapacita cyklonové 
nádoby je 3 l, takže pohodl-
ně vysajete celý byt. Pro její 
vyprázdnění stačí stisknout 
tlačítko a vše vysypat.

Široké příslušenstvíDokonale čistoAAAA účinnost

Cyklonové 
vysávání



Výkonný

Hledáte pomocníka na každodenní drobný úklid? Pak je ruční 
vysavač z  řady Real Force tou správnou volbou. Pomůže 
vám udržet domov v  čistotě tak, abyste se cítili dobře. Je 
vždy po ruce a úklid s ním je velmi rychlý a efektivní. Díky 
motorizovanému turbokartáči zvládne dokonale uklidit i po 
vašem domácím mazlíčkovi.

• EXTRÉMNÍ VÝKON a VYSOKÁ SACÍ SÍLA
• DLOUHÁ VÝDRŽ
• VŽDY PO RUCE pro pohotový úklid



VP4380



Výkon 

2 stupně

Nabíjení

4 hod.

Akumulátor

Li-Ion 18,5 V
Filtr

HEPA

Příkon

110 W

Nádoba / prach

450 ml
Sací síla

8,2 kPa

Provoz

35 min.
Ruční vysavač 18,5 V
VP4380

1 999 Kč

Ruční vysavač z řady Real Force vám 
pomůže udržet domov v  čistotě tak, 
abyste se cítili dobře. Je vždy po ruce 
a úklid s ním je velmi rychlý a efektiv-
ní. Díky motorizovanému turbokartáči 
zvládne dokonale uklidit i  po vašem 
domácím mazlíčkovi.

Rychlý 
úklid

Motorizovaný 
PET kartáč



Díky kvalitní Li-Ion baterii, 
která se vyznačuje vysokým 
výkonem a  dlouhou život-
ností, zvládnete uklízet až 
35 min. na jedno nabití. Na-
víc ji můžete nabíjet kdykoliv 
a  nemusíte čekat do jejího 
úplného vybití. Nemá totiž 
tzv. paměťový efekt, takže 
se tímto zacházením neničí.

Pro rychlý úklid nenajdete 
lepšího pomocníka. Jednou 
rukou zvládnete v  okamži-
ku uklidit pod kuchyňskou 
linkou, kufr auta nebo třeba 
chlupy po domácím mazlíč-
kovi. Díky svému rozměru 
perfektně padne do ruky, 
a navíc vás při práci nebude 
obtěžovat žádný kabel.

Ruční jednotka vysavače je 
snadno rozebíratelná a  jed-
noduše ji vyčistíte. Stisknu-
tím tlačítka oddělíte sběrnou 
nádobu, kterou stačí pouze 
vysypat a poté nasadit zpět. 
Váš nový miláček bude stále 
jako ze škatulky. Nečistoty 
ve vaší domácnosti už nebu-
dou mít šanci.

Jednou rukouSnadná údržbaDlouhá výdrž



Sídlo firmy: Jindřich Valenta — Concept
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

Spotřebiče pro skutečný život.

T: +420 465 471 400
F: +420 465 473 304
E: info@my-concept.cz
W: www.my-concept.cz

Sledujte nás na
Facebooku
Instagramu
Youtube

Objevte SÍLU ČISTOTY


