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228821 – Kit Meta Vac Ø 32
449765 – Handle
417700 – Flat lance
416977 – Small brush
400560 – Stainless steel tube
230191 – Suction hose
443407 – High efficiency brush
443093 – Vacuum nozzle
437374 – Inlet gasket suction
443094 – Suction hose adaptor
443096 – Suction hose ring

Standard filters:
230727 – Complete cloth filter
438064 – Double layer paper bag

228827 – Kit Meta Vac Plus Ø 32
449765 – Handle
417700 – Flat lance
416977 – Small brush
400560 – Stainless steel tube
450021 – Suction hose
437297 – Clip 
449549 – High efficiency brush WW
443093 – Vacuum nozzle
437374 – Inlet gasket suction 
408872 – Screw
443096 – Suction hose ring

Standard filters:
446152 – Conical cartridge filter
449998 – Closeable, double layer paper bag

Optional filters:
230727 – Complete cloth filter 

META VAC META VAC PLUS

Model code 110291 110290

Motor (n.) 1 1

Stage 1 1

Voltage / Frequency (V ; Hz) 230 ; 50 230 ; 50

Power min/max (W) 800 300/800

Water lift min/max (kPa ; mbar) 21 ; 210 5,5/21 ; 55/210

Airflow (m3/h ; l/s) 151 ; 42 162 ; 45

Tank capacity (l) 15 15

Tank material Polypropylene Polypropylene

Cable lenght (m) 10 12

Weight (kg) 7 7,5

Noise level pressure (ISO 11201) min/max (dB(A)) 71 58-69

Dimensions (cm) 43x32x32,9 43x32x32,9

Accessories kit (code) 228821 228827

TMB srl reserves the right, at anytime, to make technical and/or equipment modifications without prior notification. The images are shown as reference only and are not binding as to 
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A META VAC a tökéletes porszívó a 
napi karbantartáshoz. Nagy 
szívóteljesítménye és alacsony 
zajszintje a leginkább értékelt előny 
a tisztítás során
gyorsan és hatékonyan kell 
elvégezni: szállodákban és 
éttermekben, irodákban és 
üzletekben, valamint épületekben.

Practical all-rounder: 
the META VAC PLUS is a powerful 
and modern universal vacuum cleaner 
suitable for use on carpets and hard floors. 
With low noise level and other innovative 
features, it meets the high demands 
of daily professional cleaning in hotels, 
offices, restaurants, retirement homes 
and other areas where thorough 
cleaning results are required.

Standard accessories:
3m suction hose with reinforced ends • Stainless steel tubes • High efficiency brush
Small brush • Flat lance • Closeable, double layer paper bag

Levehető kábel és kábeltartó: a 
kábel egyszerű cseréjéhez és 
védelméhez.

Detachable cable and cord support: 
for easy exchange and protection 
of the cable.

2 large rear rubber wheels. Quick-Change Motor: 
for easy swapping out if the 
motor is faulty.

Illuminated button: 
on / off switch with integrated 
power regulator.

Flex hose: with reinforcement 
at the ends for more resistance 
to breakage.

Accessory holder: handy in the 
practical basket.

Practical rear basket: 
for storing 12 m of cable.

Tartozéktartó: praktikus a praktikus 
kosárban.

Praktikus hátsó kosár: 12 m kábel 
tárolására alkalmas.

Világító gomb: be / ki kapcsoló.
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Standard tartozékok:
2 m-es szívótömlő • Rozsdamentes acél csövek • Nagy hatékonyságú 
kefe • Kis kefe Lapos szívófej • Kétrétegű porzsák

Tömlőtartó klip: lehetőséget kínál 
a szívótömlő elhelyezésére.

Hose holder clip: it offers the possibility
of positioning the suction hose.
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The META VAC is the perfect vacuum 
cleaner for daily maintenance cleaning. 
Its high suction power and low noise 
level are the most appreciated 
advantages where cleaning 
must be done quickly and efficiently: 
in hotels and restaurants, in offices 
and shops, as well as in buildings.

Praktikus sokoldalú:
a META VAC PLUS egy erős és modern 
univerzális porszívó, amely alkalmas 
szőnyegek és kemény padlók tisztítására. 
Alacsony zajszintjének és egyéb innovatív 
jellemzőinek köszönhetően megfelel a 
magas követelményeknek napi 
professzionális takarítás szállodákban, 
irodákban, éttermekben, nyugdíjas 
otthonokban és más olyan területeken, 
ahol alapos tisztítási eredményekre van 
szükség.

Standard tartozékok:
3 m-es szívótömlő megerősített végekkel • Rozsdamentes csövek • Nagy 
hatékonyságú kefe Kis kefe • Lapos szívófej • Zárható, kétrétegű porzsák

Detachable cable and cord support: 
for easy exchange and protection 
of the cable.

Levehető kábel és kábeltartó: a 
kábel egyszerű cseréjéhez és 
védelméhez.

2 nagy hátsó gumi kerék. Gyorsan cserélhető motor:
az egyszerű csere érdekében, 
ha a motor meghibásodik.

Megvilágított gomb:
be / ki kapcsoló beépített 
teljesítményszabályozóval.

Flex tömlő: a végein 
megerősített a nagyobb 
törésállóság érdekében.

Tartozéktartó: praktikus a 
praktikus kosárban.

Praktikus hátsó kosár: 12 m kábel 
tárolására alkalmas.

Accessory holder: handy in the practical 
basket.

Practical rear basket: 
for storing 12 m of cable.

Illuminated button: on / off switch.
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Standard accessories: 
2m suction hose  • Stainless steel tubes • High efficiency brush • Small brush  
Flat lance • Double layer paper bag

Hose holder clip: it offers the possibility
of positioning the suction hose.

Tömlőtartó klip: lehetőséget kínál 
a szívótömlő elhelyezésére.
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228821 – Szett Meta Vac Ø 32 
449765 – Markolat
417700 – Lapos szívófej
416977 – Kis kefefej
400560 – Rozsdamentes cső 
230191 – Szívócső
443407 – Nagy hatékonyságú szívófej 
443093 – Szívócső
437374 – Bemeneti csőcsatlakozó 
443094 – Szívótömlő adapter
443096 – Szívótömlő gyűrű
Alap szűrők:
230727 – Szövetszűrő
438064 – Dupla rétegű porzsák

228827 – Kit Meta Vac Plus Ø 32 
449765 – Markolat
417700 – Lapos szívófej
416977 – Kis kefefej
400560 – Rozsdamentes cső 
450021 – Szívócső
437297 – Akasztó
449549 – Nagy hatékonyságú szívófej WW 
443093 – Szívócső
437374 – Bemeneti csőcsatlakozó 
408872 – Csavar
443096 – Szívótömlő gyűrű
Alap szűrők:
446152 – Kúpos patronszűrő
449998 – Zárható, kétrétegű porzsák

Optional filters:
230727 – Szövetszűrő

META VAC META VAC PLUS

Model szám 110291 110290

Motor (db) 1 1

Fokozat 1 1

Volt / Frekvencia (V ; Hz) 230 ; 50 230 ; 50

Teljesítmény min/max (W) 800 300/800

Szívási teljesítmény min/max (kPa ; mbar) 21 ; 210 5,5/21 ; 55/210

Légszállítás (m3/h ; l/s) 151 ; 42 162 ; 45

Tartálykapacitás (l) 15 15

Tartály anyaga Polypropylene Polypropylene

Kábel hossz(m) 10 12

súly (kg) 7 7,5

Zajszint (ISO 11201) min/max (dB(A)) 71 58-69

Méretek (cm) 43x32x32,9 43x32x32,9

Cső szett (kód) 228821 228827
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