SUPERFLEX
– STØVSUGER I VÆGGEN

VI ER DANMARKS STØRSTE
FORHANDLER AF CENTRALSTØVSUGERE
OG HAR OVER 20 ÅRS ERFARING MED AT
MONTERE CENTRALSTØVSUGERE I VIDT
FORSKELLIGE HUSTYPER.
Superflex er det bedste støvsugersystem på
markedet og giver et behageligt indeklima, hvor
snavs og skidt suges helt ud af boligen.
På de følgende sider kan du læse mere om selve
Superflex-systemet og det tilbehør, der findes til
systemet. Vi har også beskrevet processen
omkring placering af sugekontakter i huset.
Superflex er et unikt system, der gør
rengøringen nemmere og miljøet i huset bedre.
Superflex er standard i alle huse ved
HusCompagniet (Basic undtaget) og fås kun i
forbindelse med huskøb ved HusCompagniet.

CENTRALSTØVSUGERE

I samarbejde med
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SÅDAN VIRKER

SUPERFLEX
Med en Superflex-centralstøvsuger bliver
støvsugningen nemmere og måske endda
lidt sjovere. Derudover giver den dit hus et
fantastisk indeklima fri for allergener og
mikropartikler.
Superflex består af en motor, hvorfra et rørsystem fører til en eller flere sugekontakter i
huset. Når du skal støvsuge med Superflex,
trækker du den ønskede længde slange ud af
sugekontakten og støvsuger. Når du er færdig med at støvsuge, sætter du et par fingre eller hånden for enden af slangen, og så
bliver den suget tilbage i væggen ved hjælp
af vakuum i rørsystemet. Selve motoren er
som udgangspunkt placeret på loftet, så den
kan serviceres samtidig med ventilationen,
og så støvsugningen bliver helt støjfri.

Støvsugerslangen optager ikke plads i et
skab, men ligger i selve rørsystemet – derfor
får du et helt ekstra skab til rådighed.
Motoren, rørene og slangen er skjult på
loftet og inde i væggen, så det eneste, man
opbevarer i huset, er håndtaget med teleskoprør og mundstykker. Som ved en normal
centralstøvsuger er det kun slangen, man
går rundt med, mens man støvsuger, men til
gengæld skal slangen ikke pakkes ned eller
hænges op, når man er færdig.
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PROCESSEN
- FRA PLANTEGNING TIL FÆRDIG LØSNING
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Ved indflytning er Superflex-systemet klar til
brug, og du kan nyde at støvsuge på en ny
og nemmere måde.
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dine ændringer, indtil du er tilfreds og har
godkendt tegningen. Derefter sender vi
sagen videre til vores byggeafdeling, så
montagen kan påbegyndes, så snart huset
er klar.

1000

Når din plantegning er nogenlunde på plads,
og byggetilladelsen er hjemme, modtager
vi byggesagen. Vi indtegner vores forslag
til placering af sugekontakten/-kontakterne
på plantegningen og sender tegningen til
godkendelse ved dig. Du modtager samtidig
et infobrev, hvor du kan se, hvilket tilbehør der
følger med Superflex, og hvilke muligheder
du har for tilvalg. Hvis du gerne vil have
fejebakker, eller hvis du vil have en sugekontakt rykket til et andet sted, så indtegner vi

Foto: HusCompagniet

PLACERING
AF SUGEKONTAKTER

Sugekontakten/-kontakterne bliver placeret,
så støvsugerslangen kan nå hele huset.
Selve sugekontakten er hvid, diskret og
placeret i en højde, så slangen er nem at
trække ud. Det gør det også nemt at pakke
støvsugeren sammen igen efter brug.
Du har altid selv indflydelse på, hvor din
sugekontakt skal sidde, så længe det kan
lade sig gøre i forhold til husets konstruktion.
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TILBEHØR
Der findes en lang række tilbehør til Superflex, som
kan gøre støvsugningen endnu nemmere.
På de næste sider kan du blandt andet læse mere om
slangeovertræk, fejebakker og tænd/sluk-funktion på
håndtaget.
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Foto: HusCompagniet

FEJEBAKKER
Fejebakker er den lille hjælp i hverdagen,
og de er særligt gode at have i køkkenet
eller bryggerset. Især i bryggerset bliver der
hurtigt slæbt en masse snavs, skidt og sand
med ind, og fejebakken kan hjælpe med at
holde bryggerset rent, uden støvsugeren
skal findes frem. Det uønskede snavs og
skidt fejes blot hen til fejebakken, og ved at

åbne fejebakken bliver materialet automatisk suget væk.
Fejebakken bliver forbundet med centralstøvsugeren ved hjælp af rørsystemet, og
den kan installeres i soklen under skabe i
både køkken og bryggers.

Fejebakken betjenes
med en knap forrest på
installationen
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SLANGEOVERTRÆK
Standardslangen, der følger med Superflex,
ligner en normal støvsugerslange og den
kører hurtigt ind og ud af rørsystemet og
sugekontakten. I stedet for standardslangen
kan man tilvælge en slange med overtræk.
Slanger med slangeovertræk har en glattere
og blødere overflade, som beskytter vægge,
karme og møbler. Overtrækket gør det
nemt at komme rundt om hjørner og andre
forhindringer og skåner støvsugerslangen
for diverse skrammer. Selvom der er overtræk på slangen, er den let, så den er utrolig
nem at have med sig rundt i huset.
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Slangeovertrækket kan ikke tages af, men
sidder permanent på slangen. Det skyldes,
at slangen med overtræk er overfladebehandlet, så slangeovertrækket sidder som
”klistret” til slangen. Derfor er slangerne
nogle af de bedste støvsugerslanger med
overtræk på markedet.

Hvis man vælger en slange med slangeovertræk, kører slangen en smule langsommere
ind i rørsystemet end slanger uden overtræk.
Farten er dog stadig høj.

HÅNDTAG MED
TÆND/SLUK

MUNDSTYKKE
TIL LOFTER

Som standard er der ikke tænd/sluk på
håndtaget til Superflex. Man tænder og
slukker anlægget ved sugekontakten på en
lille rød knap.

Mundstykket til lofter har bløde mikrofibre,
som kan vaskes efter brug. Ved at bruge
mundstykket til lofter undgår man at gøre
lofterne beskidte med det mundstykke,
man normalt bruger på gulvet.
Mundstykket er også perfekt til at rengøre
ved ovenlysvinduer.

Tænd/sluk-håndtaget giver mulighed for
at slukke og tænde støvsugeren, hvor end
man befinder sig, mens man støvsuger.
Man slipper for at være nødt til at slukke
støvsugeren ved udtaget, og man kan nemt
lægge støvsugeren fra sig, hvis noget skal
flyttes eller ordnes, inden støvsugningen
genoptages.

Mundstykket virker både på troldtekt og
almindelige lofter.

9

KRAFTIG
SUGESTYRKE
Motoren til Superflex er kraftfuld og har en
sugestyrke på hele 600 airwatt. Som ejer af
Superflex-systemet får man en kraftfuldt
anlæg, der ikke taber sugestyrke og altid
kan præstere.
Der er en lang række fordele ved Superflex,
hvor robotstøvsugere, ledningsfri støvsugere
og helt almindelige støvsugere ikke kan
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følge med. Med Superflex får man nemlig
et helt fantastisk indeklima fri for mikropartikler og allergener. Støvet bliver fjernet helt
fra hjemmet og ender i en elektrostatisk
behandlet pose, som sjældent skal skiftes,
fordi støvet falder til bunden. Det skaber
optimale forhold for allergikere, astmatikere
og for husets generelle miljø.

TILBUDSPAKKER
NÅR VI FREMSENDER VORES FORSLAG TIL PLACERING AF SUGEKONTAKTER,
SENDER VI OGSÅ ET INFOBREV MED INFORMATIONER OM ANLÆGGET.
DERUDOVER HAR VI LAVET 5 TILBUDSPAKKER, SOM KAN TILVÆLGES TIL
SUPERFLEX, OG HER KAN DU SE, HVORDAN DE ER SAMMENSAT.

KOMFORTPAKKE
1 trådløst tænd/sluk-håndtag
1 mundstykke til lofter
2 posesæt á 3 poser
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OVERTRÆKSPAKKE 1

r

1 slange med slangeovertræk
1 mundstykke til lofter
2 posesæt á 3 poser

OVERTRÆKSPAKKE 2
2 slanger med slangeovertræk
1 mundstykke til lofter
2 posesæt á 3 poser
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LUKSUSPAKKE 1
1 trådløst tænd/sluk-håndtag
1 slange med slangeovertræk
1 mundstykke til lofter
2 posesæt á 3 poser

LUKSUSPAKKE 2
1 trådløst tænd/sluk-håndtag
2 slanger med slangeovertræk
1 mundstykke til lofter
2 posesæt á 3 poser

MED I STANDARDLØSNINGEN

Mundstykke på hjul

Fugemundstykke

Mundstykke til møbler

Mundstykke til lister
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CENTRALSTØVSUGERE

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Tlf.: 26 20 40 10

·

mail@x-dust.dk

Sverigesvej 3A, 8450 Hammel

WWW.X-DUST.DK

