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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa,  22 marca 2018 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 
wyłączny dystrybutor marki Prime3, wprowadza do oferty 
odkurzacz bezworkowy cyklonowy SVC11. 

Odkurzacz jest dziś obowiązkowym wyposażeniem każdego gospodarstwa domowego 
i każdego biura. Niezbędny w utrzymaniu porządku, musi cechować się wygodą 
użytkowania, konserwacji, a także doskonale radzić sobie z dotarciem do 
zakamarków, gdzie najczęściej zbiera się kurz. 

Przenośny, pionowy odkurzacz bezworkowy SVC11 marki PRIME3 spełnia te 
wszystkie wymagania. Świetną wydajność urządzenia podkreśla zastosowanie 
najbardziej zaawansowanego, wymiennego filtru HEPA oraz potrójnego systemu 
filtrowania. Użytkownik ma dzięki temu pewność, że kurz, bakterie czy komórki 
grzybów zostaną zatrzymane. Zanieczyszczenia zbierane są w plastikowym, łatwym 
w opróżnianiu i utrzymaniu czystości, zbiorniku o pojemności 1,5 l. 

Swobodne manewrowanie w czasie odkurzania to ogromne zalety tego modelu. 4,8-
metrowy przewód umożliwia odkurzanie nawet trudno dostępnych miejsc Dodatkowo 
zajmuje on, także dzięki składanej rączce, dużo mniej miejsca aniżeli tradycyjne 
odkurzacze. Niska całkowita waga urządzenia (2,6 kg) dopełnia komfortu 
użytkowania. 

Specyfikacja techniczna: 

• Pojemność 1,5l 
• Długość przewodu 4,8 m 
• Składany uchwyt 
• Ssawka szczelinowa 
• Moc: 600W, max 800W 
• Zasilanie: 220-240V~50/60 Hz 
• Wymiary: 25 x 14 x 110 cm 
• Waga: 2,6 kg 
• EAN: 5901750502453 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 129 zł 
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O firmie 2N-Everpol. 
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto serwisów 
na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych w swoich 
dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, Clarion, Audiomedia, Prime3, 
Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector oraz Morel. 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe w 
Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, WEINSBERG, TABBERT, 
GIMEX, FLAMEFIELD, KOZIOL oraz dystrybutorem marek MOVERA, FRANKANA, REIMO, DOMETIC, 
ISABELLA, VENTURA, KNAUS.  
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli 
Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się firm 
w Polsce. W roku 2017 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych 
„Diamentem Forbesa”. 
 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
  
Informacja prasowa: 
Katarzyna Dokowicz 
PR & Marketing Manager 
Katarzyna.dokowicz(at)Everpol.pl 
tel. +48 519 141 499 
 
Dane rejestrowe: 
2N-Everpol Sp. z o.o. 
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 
 
Biuro handlowe: 
ul. Polna 6 
05-500 Chyliczki 

http://www.prime3.eu/
http://www.everpol.pl/

