
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

Warszawa, 5 lipca 2022 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., wyłączny 

dystrybutor marki PRIME3, wprowadza na rynek nową kategorię 

Dom i Ogród. Produktem otwierającym ofertę jest odkurzacz do 

liści GVB41.  
 

Osoby posiadające własny kawałek ogródka wiedzą co oznacza nadejście jesieni, a wraz z nią 

spadające z drzew liście. Sprzątanie ich przy pomocy grabi nie zawsze bywa efektywne, a 

często bywa także żmudną czynnością. Z pomocą przychodzi wówczas odkurzacz do liści, 

który ułatwi jesienne porządki w ogrodzie, szczególnie tym, w którym rośnie dużo drzew. 

Odkurzacz do liści GVB41 3 w 1 marki PRIME3 pozwoli szybko pozbyć się zanieczyszczeń, 
zasysając je do 45 litrowego worka. Bywa on również niezastąpiony, gdy chcemy pozbyć się 
liści z trudnodostępnych miejsc. Może on także służyć jako dmuchawa (prędkość powietrza 
do 270 km/h), jeśli chcesz tylko rozdmuchać liście lub jako rozdrabniacz do liści, dzięki 
czemu zajmują one mniej miejsca i wygodniej można przygotować z nich kompost. 

Model GVB41 posiada moc 3500 W, która pozwala na  uprzątnięcie dużego terenu. Zaś 
wysoka wydajność w trybie ssawy 573 m3/h pozwala na zasysanie cięższych odpadków 
ogrodowych taki jak małe gałęzie lub wilgotne liście. Dodatkowo, wysoka wydajność w 
trybie dmuchawy 306 m3/h, generuje podmuch, który znakomicie poradzi sobie nie tylko z 
uprzątnięciem suchych liści lub zdmuchnięciem świeżo skoszonej trawy z kostki przed 
domem, ale również z cięższymi zanieczyszczeniami. 

6-stopniowa kontrola prędkości w zakresie od 6 000 do 14 000 obr./min. pozwala na 
dostosowanie pracy urządzenia do poszczególnych zadań.  

Odkurzacz do liści GVB41 charakteryzuje się lekką wagą, co zdecydowanie polepsza komfort 
pracy oraz cichszą pracą. Odkurzacz GVB41 z racji tego, że jest elektryczny nie wytwarza 
żadnych spalin, które mają negatywny wpływ na nasze środowisko.  

Należy pamiętać, że ten sprzęt nie jest przeznaczony tylko do pozbywania się liści. Sprawdzi 
się on do usuwania drobnych śmieci, żwirku, trawy czy gałęzi.  

 

Specyfikacja techniczna: 

• Pojemność torby 45 l 

• 10:1 współczynnik mulczowania 

• Prędkość powietrza w trybie dmuchawy do 270 km/h 

• Wydajność w trybie ssawy: 573 m3/h 

• Wydajność w trybie dmuchawy: 306 m3/h 

• Prędkość: 6 000 – 14 000 obr./min 



 
• 6-stopniowa kontrola prędkości 

• Przewód: 0,3 m 

• LPA: 95 dB(A), KpA: 3 dB(A) 

• LWA: 107 dB(A) 

• Wibracje: 4,95 m/s2 

• Zasilanie: 230-240 V~ 50/60 Hz 

• Wymiary: 125,5 x 25 x 18 cm 

• Waga: 3,2 kg 

• EAN: 5901750505447 

Sugerowana cena detaliczna: 229 zł 

- KONIEC – 
 

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, produktów małego AGD oraz 
pojazdów elektrycznych marek BLAUPUNKT i PRIME3, a także produktów firmy Audiotec Fischer. 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Baniosze k/Warszawy, jako największe czteropoziomowe centrum 
caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. FENDT, HOBBY, KABE, 
MORELO, WEINSBERG, GIMEX, FLAMEFIELD i KOZIOL.  
 
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. Od roku 2017 należy 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. Puławska 12 
05-532 Baniocha 

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

