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As limpezas são ainda mais 
simples e rápidas.

PRATICO é uma nova solução para simplificar a limpeza dos 
locais, que completa o sistema de aspiração central TUBÒ, 
facilitando o modo de limpar.

PRATICO é a evolução do sistema de aspiração TUBÒ. A 
mangueira, utilizada durante a limpeza, desaparece para 
dentro da parede. 

Todo o sistema de aspiração dentro de uma única tomada.

Empresa certificada com sistema de gestão da qualidade UNI EN ISO 9001 e sistema de gestão 
ambiental UNI EN ISO 14001
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PRATICO
Ainda mais comodidade.

Máxima Integração
• PRATICO é leve e funcional.

• É caracterizado pela harmonia dos detalhes que o 

tornam uma mistura perfeita de estilo e praticidade. 

• Pode ser pintado da mesma cor da parede. PRATICO 

tornar-se-á uma presença discreta e agradavelmente 

integrada no local. 

Vantagens de PRATICO

1. CÓMODO:  já não é preciso transportar, enrolar e arrumar a 
mangueira, depois das limpezas.

2. RÁPIDO:  limpezas ainda mais rápidas. Com um simples 
gesto abre-se a tampa, puxa-se a mangueira e PRATICO está 
pronto para ser usado.

3. POUCO VOLUMOSO:  a mangueira desaparece na parede. 
Não serve uma arrumação para a esconder.

Exemplo de Instalação no piso
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Componentes de PRATICO

1. Mangueira de 12 metros, com revestimento para 
deslizamento e proteção.

2. União terminal para ligação à pega.

3. Tomada PRATICO com tampa.

4. Alavanca para ligar a central de aspiração.

5. Alavanca de bloqueio da mangueira.

Exemplo de Instalação no teto falso

1





Para utilizar PRATICO, 
bastam 4 simples gestos:

1.	Abrir a tampa e extrair a quantidade de mangueira 
necessária para a limpeza. 

2.	Bloquear a mangueira com a específica alavanca.

3.	Ligar a central de aspiração, colocando a alavanca AZUL 
na posição ON.*

4.	Inserir a união terminal da mangueira na pega.

Para esconder PRATICO, 
bastam outros 4 gestos simples:

5.	Com a central de aspiração ainda ligada, aproxime-se da 
tomada e desencaixe a pega da mangueira.

6.	Desbloqueie a mangueira, deslocando a alavanca de 
bloqueio.

7.	Cubra com a palma da mão, a união terminal da 
mangueira, para que a mesma entre completamente.

8.	Desligue a central de aspiração, fechando a tampa.*
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Funcionamento
Com PRATICO as limpezas nunca foram assim tão fáceis.

Rápido, fácil, limpo:  Pratico.
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*NOTA:  também está disponível o sistema PRATICO Wireless, caso 
não tenha sido montado o circuito elétrico na fase de instalação 
do sistema. 
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Pratico. Perfeito para todas as necessidades.

• PRATICO deve ser instalado em posição central para 
cobrir o máximo da superfície.  É possível instalar 
vários pontos de tomada PRATICO, para limpar grandes 
espaços.

• PRATICO só pode ser utilizado em sistemas com um 
único utilizador.

• PRATICO é compatível e integrável com o sistema Tubò 
tradicional, permitindo também a realização de um 
sistema misto.

• PRATICO é reversível. 

• PRATICO pode ser instalado quer em paredes de 
alvenaria, quer de gesso cartonado. 

• Os tubos rígidos com Ø 2” têm de ter um comprimento 
total superior a um metro, em relação ao da mangueira 
que desliza no seu interior. 

Disposições para o projeto
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• A pré-instalação de PRATICO pode ser realizada no 
chão ou no teto falso, com tubos e curvas de grande 
raio TUBÒ, com Ø 2” (Ø 50,8 mm).

• Para otimizar e melhorar o deslizamento da mangueira 
dentro dos tubos rígidos com Ø 2”, é indispensável 
realizar a instalação utilizando o menor número de 
curvas possível e nunca superior às presentes nos 
conjuntos de pré-instalação PRATICO.
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Pratico e o Sistema TUBÒ. Uma integração Perfeita.

• A central de aspiração tem de ser escolhida com base 
no número de pontos de tomada PRATICO instalados, 
da seguinte forma:

N° PRATICO Mod. Central de aspiração

1 - 2 PRATICO
TX3A - TP3A - TP3 - TC3 o

TX4A - TP4A - TP4 - TC4 - TS4

3 - 4  PRATICO TX4A - TP4A - TP4 - TC4

20 cm

14,8 cm10,0 cm

Exemplo de instalação com 2 PRATICO em grandes superfícies

1.  Central de aspiração Tubò

2.  Mangueira PRATICO

3.  PRATICO

4.  Tubos rígidos e curvas de 
grande raio Ø 2” PRATICO

4

20,3 cm



Pratico é composto por:

1.  Tampa reversível, que pode ser pintada

2.  Tomada PRATICO reversível

3.  Tampa provisória para a base de tomada PRATICO

4.  Base de tomada PRATICO para gesso cartonado

234

Conjunto de pré-instalação 1 Ponto de tomada PRATICO com Ø 2” 
para parede de alvenaria 

Composto por:

1 cód.	PA075PR Base de tomada PRATICO com Ø2" para 
parede de alvenaria

m.	14 cód.	TR20PR Tubo PVC Ø2" PRATICO com 1,6 mm. de 
espessura (por m.) (barras de 2 m.)

3 cód.	TRX25PR Curva PVC Ø 2” PRATICO de 90° FF de grande 
raio

2 cód.	TRX22PR Curva PVC Ø 2” PRATICO de 45° FF de grande raio

2 cód.	TRX28PR Curva PVC Ø 2” PRATICO de 22,5° FF de 
grande raio

5 cód.	TR21PR Casquilho com batente PVC Ø2" PRATICO

1 cód.	TR212 Casquilho adaptador em ABS  Ø50 M com Ø2" F

1 cód.	CF103 Mástique vedante para PVC (bisnaga de 125 
com doseador

m.	25 cód.	PE111 Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø16 IMQ

15 cód.	PE410 Abraçadeiras de cablagem PVC, 30 cm azul 
(Emb. 100 unidades)

1 Manual de instalação

Código TR41PR    

Conjunto de pré-instalação 1 Ponto de tomada PRATICO com Ø 2” 
para gesso cartonado 

Composto por:

1 cód.	PA070PR Base de tomada PRATICO com Ø2" para gesso 
cartonado

m.	14 cód.	TR20PR Tubo PVC Ø2" PRATICO com 1,6 mm. de 
espessura (por m.) (barras de 2 m.)

3 cód.	TRX25PR Curva PVC Ø 2” PRATICO de 90° FF de grande raio

2 cód.	TRX22PR Curva PVC Ø 2” PRATICO de 45° FF de grande raio

2 cód.	TRX28PR Curva PVC Ø 2” PRATICO de 22,5° FF de 
grande raio

5 cód.	TR21PR Casquilho com batente PVC Ø2" PRATICO

1 cód.	TR212 Casquilho adaptador em ABS  Ø50 M com 
Ø2" F

1 cód.	CF103 Mástique vedante para PVC (bisnaga de 125 
com doseador

m.	25 cód.	PE111 Conduíte N07VK 2x1 revestimento Ø16 IMQ

14 cód.	CF200 Anel de metal tipo OHM Ø50

15 cód.	PE410 Abraçadeiras de cablagem PVC, 30 cm azul 
(Emb. 100 unidades)

1 Manual de instalação

Código TR31PR    

Conjunto de Pré-instalação PRATICO

Códigos PRATICO
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A integração entre Pratico 
e o Sistema TUBÒ é perfeita

Transforme TUBÒ num sistema de aspiração central ainda mais 
cómodo e rápido de usar, instalando a nova solução para utilizar e 
arrumar a mangueira: PRATICO. 

Rápido, fácil, limpo. Pratico

1

Componentes PRATICO (códigos separados)

Tomada de aspiração PRATICO            +

Cód.	PA100PR	 Tomada de aspiração PRATICO, branca 

Mangueira e Pega

Cód.	AP12PR	 Mangueira Ø32 PRATICO de 12 ml, composta por uniões e 
manga de revestimento

Cód.	AP314PR	 União curva - Pega mangueira -  Ø32 PRATICO com regulador 
de pressão 

Kit Sem Fios

Cód.	CM184PR	 Kit Wireless PRATICO para ligar/desligar a central de aspiração 
Mod. TXA -TPA -TP- TC (com recetor)

Cód.	CM182PR	 Kit Wireless PRATICO para ligar/desligar a central de aspiração 
Mod. TS (com recetor)

Base de tomada para gesso cartonado             +

Cód.	PA070PR	 Base de tomada PRATICO com Ø2" para gesso cartonado 

Base de tomada para parede de alvenaria

Cód.	PA075PR	 Base de tomada PRATICO com Ø2" para parede de alvenaria 

Tubos e Uniões

Cód.	TR20PR	 Tubo PVC Ø2" PRATICO com 1,6 mm. de espessura (por m.) 
(barras de 2 m.) 

Cód.	TR21PR	 Casquilho com batente PVC Ø2" PRATICO 

Cód.	TR212	 Casquilho adaptador em ABS  Ø50 M com Ø2” F 

Cód.	TRX28PR	 Curva PVC Ø2" PRATICO de 22,5° FF, Grande Raio 

Cód.	TRX22PR	 Curva PVC Ø2" PRATICO de 45° FF, Grande Raio 

Cód.	TRX25PR	 Curva PVC Ø2" PRATICO de 90° FF, Grande Raio 

Kit de acabamento PRATICO de 12ml 

Composto por:

1 cód.	PA100PR Tomada de aspiração PRATICO, branca

1 cód.	AP12PR Mangueira Ø32 PRATICO de 12 ml, composta 
por uniões e manga de revestimento

1 cód.	AP314PR União curva Pega PRATICO com 
regulador de pressão, Ø 32

 

Código K12PR    

Kit de acabamento PRATICO Wireless de 12ml 

Composto por:

1 cód.	PA100PR Tomada de aspiração PRATICO, branca

1 cód.	AP12PR Mangueira Ø32 PRATICO de 12 ml, composta 
por uniões e manga de revestimento

1 cód.	CM184PR
Kit Wireless PRATICO para ligar/
desligar a central de aspiração Mod. 
TXA -TPA -TP- TC (com recetor)

 

Kit de Acabamento PRATICO

Código K12WPR    
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Instalação da Base de Tomada PRATICO para Gesso Cartonado

ISTRUZIONI MONTAGGIO CONTROPRESA PRATICO / 
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>10 cm.

CONTROPRESA PER CARTONGESSO / 

12 cm.

2” ; Ø50,8

17
,4
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m

.

Fixar pelo menos um lado da 
base de tomada à estrutura 
de suporte do painel

C

Cola no machoC

ISTRUZIONI MONTAGGIO CONTROPRESA PRATICO / 
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CONTROPRESA PER CARTONGESSO / 

12 cm.
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E

Tampa alinhada com o painel

Respeitar a perpendicularidade

E

Instalação de Pratico

A pré-instalação de PRATICO pode ser realizada no chão ou no teto 
falso, com tubos e curvas de grande raio específicos, com Ø 2” (Ø 
50,8 mm).  Os tubos rígidos com Ø 2” têm de ter um comprimento 
total superior a um metro, em relação ao da mangueira que desliza 
no seu interior. 

11
0 

cm
.

70
	c

m
.

A

B
ISTRUZIONI MONTAGGIO CONTROPRESA PRATICO / 
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Inserir os dentes 
no painel

F

A base de tomada pode ser orientada para cima         ou para baixo        , 
nunca no sentido horizontal. Para a correta utilização de PRATICO mantenha 
uma distância mínima (80 cm.) de eventuais obstáculos (portas, paredes, etc.)

Entrada tubo proveniente de baixo

Nível do 
chão

Entrada tubo proveniente de cima

Qu
ot

a 
re

co
m

en
da

da

Qu
ot
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da

≥ 80 cm.

21
 cm

.
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Fixar o tubo com o específico anelD
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D

Espaço mínimo do interstício da base de tomada 10 cm



Instalação da Base de Tomada PRATICO para Parede de Alvenaria

CONTROPRESA PER MURATURA/ 

2” ; Ø50,8

15 cm
.

22 cm
.

10 cm.

72 cm
.

130 cm
.

70 cm
.

 

 

 

Respeitar a perpendicularidade

Tampa alinhada com a raspagem
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Nível do chão.

Entrada do tubo 
proveniente de baixo

Profundidade mínima da parede 12 cm.
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Curva de grande raio, Ø 2", 90°F
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Alguns Kits e Acessórios
Pratico e o Sistema TUBÒ
Compatibilidade Garantida.

A maior parte dos acessórios do Sistema TUBÒ 
são perfeitamente compatíveis com PRATICO.

O sistema de aspiração TUBÒ da Aertecnica conta 

com uma ampla gama de acessórios para satisfazer 

quaisquer necessidades de conforto e de espaço, 

permitindo utilizar o aspirador em todos os cantos 

da casa. 

Kit Standard (Cód. AP244)

Composto por:
• TUBÓ Easy Sack
• Gancho de metal para a mangueira e 

para o Tubò Easy Sack
• Conjunto de escovas para limpar: o pó 

articulada, cantos, radiadores, vestuário, 
colchões-tapeçaria com feltro, escova 
universal de cerdas para pavimento 
com rodas, 30 cm

• Extensão telescópica cromada Advanced

TUBÒ Easy Sack (Cód. AP330)

Tubò Easy Sack é um saco prático para 
arrumar a extensão e as escovas, fabricado 
em nylon resistente de 840 denier. Dotado 
de fecho de correr reforçado e pegas 
laterais, para o poder pendurar.
Para o pendurar utilize o gancho de metal 
cód. AP332

Dimensões:
63x22x16 cm (LXPXH) | Peso: 0,35 Kg 
Acessórios utilizados na fotografia não 
incluídos.



Cód.	AP342
Escova para cantos, Ø 32

Cód.	AP331
Escova para roupas, Ø32

Cód.	AP344
Escova para pavimento de madeira, Ø 
32, 25 cm. com feltro, sem rodas

Cód.	AP345
Escova universal para pavimento, com 
rodas e cerdas, Ø 32, 30 cm

Cód.	AP328
Escova de uso duplo pavimento-tapete 
com rodas, 27 cm, Ø32

Cód.	AP351
Escova turbo bate tapete-alcatifa com 
rodas, Ø32

Cód.	AP340
Escova para colchões e tapeçaria com 
feltro, Ø 32

Cód.	AP334
Escova articulada para limpar o pó, Ø 32

Cód.	AP352
Escova turbo bate tapete-alcatifa 
TURBOCAT com rodas, Ø 32, 32 cm
Adequada para o sector terciário e grandes 
superfícies.

Cód.	AP358
Escova para venezianas, Ø 32

Cód.	AP350
Escova turbo bate tapeçaria, Ø 32

Cód.	AP337
Escova para radiadores, Ø 32 

Cód.	AP338
Escova para pavimento de madeira com 
cerdas em crina natural, Ø 32, 30 cm

Cód.	AP333
Escova articulada Flexible Curves, Ø32, 
30 cm, de uso duplo aspira e dá lustro, 
para grés e madeira

Descubra toda a gama 
de acessórios em:

www.aertecnica.com



Este catálogo foi imprimido em papel revestido sem madeira, produzido em ambiente neutro, sem utilização de ácidos. O papel é certificado pela FSC. O logótipo 
FSC identifica os produtos que contêm madeira proveniente de florestas geridas corretamente, em conformidade com as normas da Forest Stewardship Council.
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Aertecnica S.p.A.
Via Cerchia di S. Egidio, 760 
47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 637311
Fax +39 0547 631388
info@aertecnica.com
www.aertecnica.com

Todas as imagens presentes neste documento são da propriedade da Aertecnica SpA.  É proibida toda e qualquer reprodução nos termos da lei.  Todos os sinais 
distintivos (marcas, slogans, desenhos) mencionados são da titularidade da Aertecnica SpA, a qual tem sobre os mesmos direitos de exclusividade.  Todos 
os dados e as indicações técnicas, citados na presente publicação, são indicativos. A empresa reserva-se o direito de os alterar sem aviso prévio.  Fotografia: 
marconofri.com  Realização gráfica: matildestudio.com   |   Local:  Famiglia Campana |  Cesena (FC)
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