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NOVA HAYDEN GS100

INSTALAÇÃO DE GS100 COM A CENTRAL E MBUTIDA

EXCLUSIVIDADE DA HBRASIL
Pioneira no mercado de aspiração central brasileiro
desde 1998, a HBrasil by HAYDEN tem como marca
registrada oferecer produtos inovadores aos
clientes. Seguindo essa tradição de 23 anos no
mercado nacional, apresentamos a nova Central de
Aspiração GS100, modelo compacto, potente e o
primeiro na história da Hayden que pode ser
embutido
na
alvenaria
ou
drywall.

I NS TAL AÇ ÃO
EMBUT I DA
Líder nacional no ramo de
aspiração central, a HBrasil by
HAYDEN se reinventa mais uma
vez com um novo padrão de
instalação, tornando o sistema
de aspiração central ainda mais
discreto em seu imóvel

Entre os modelos de aspiração central do mercado
que podem ser embutidos, a GS100 surge como a
única a possuir chassi metálico – seguindo o
padrão Hayden de qualidade – melhor
desempenho na comparação potência/ruído além
de contar com a segurança e tranquilidade de 5
anos de garantia com o melhor pós-venda do ramo.
• COMPACTA
• POTENTE

Conheça a nova GS125 e redescubra um novo
conceito em aspiração central!

• INSTALAÇÃO SOBREPOSTA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Além de produtos com o selo
HAYDEN de qualidade, a HBrasil

• SILENCIOSA
• DISCRETA

A SSI S TÊ NCI A
TÉCNI C A

Dimensões (A x L x P cm)
ILUSTRAÇÃO DO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

52 x 28 x 15

oferece o melhor pós-venda e
corpo técnico do país no ramo de

Motor

1475 w

aspiração central, além de
atendimento

• INSTALAÇÃO EMBUTIDA
• ARMAZENAMENTO DE 12 LITROS

Tensão

220v

AirWatts (Força de Sucção)

650

Força Elevação (mmH2O)

3298

Área Aconselhável (m²)

500

• SELO HAYDEN DE QUALIDADE

Sistema de Filtragem Descartável
Instalação Embutida ou
Sobreposta

HEPA
Sim

L Í DE R
NACI ONAL
Há mais der 23 anos no país, a
HBrasil é líder no mercado de
aspiração central e possui mais
de 23 mil obras executadas em
todo o país, entre casas,
apartamentos, hotéis, lojas, pet
shops, salões de beleza, entre
outros estabelecimentos

