CENTRALSTØVSUGER
– EN REN OG SUND BOLIG
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FORSKELLIGE HUSTYPER.
Centralstøvsugere forbedrer indeklimaet væsentligt og skaber et godt
indemiljø for astmatikere og allergikere.
Skidt og snavs bliver suget helt ud af
boligen, så rengøringen er effektiv og
efterlader huset uden støvede
overflader. På de følgende sider kan du læse
om systemet bag vores centralstøvsugere
og det tilbehør, der f indes til systemet.
Du kan også læse mere om de forskellige
motortyper og deres effekt.
En centralstøvsuger gør rengøringen
nemmere og miljøet i huset bedre. Vi
laver både løsninger i nybyggeri og
eksisterende huse. Selvfølgelig altid tilpasset
dine behov.

CENTRALSTØVSUGERE
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SÅDAN VIRKER VORES

CENTRALSTØVSUGERE
Vores centralstøvsugersystem består af en
motor, hvorfra et rørsystem fører til en eller
flere sugekontakter i huset. Når man skal
støvsuge, sætter man støvsugerslangen i
udtaget, og systemet starter. Når man er
færdig med at støvsuge, tager man
støvsugerslangen ud af udtaget, hvilket får
systemet til at slukke. Slangen kan
opbevares på et slangeophæng eller i en
skuffe, så den altid er nem at finde frem og
pakke sammen.

Selve motoren er som udgangspunkt
placeret på loftet, så støvsugningen bliver
helt støjfri. Både motoren og rørene er
skjult inden i væggen og på loftet, så det
eneste, man opbevarer i huset, er støvsugerslangen og håndtaget med teleskoprør
og mundstykker. Mens man støvsuger, er
det kun slangen, man går rundt med,
hvilket gør støvsugningen nemmere og
hurtigere.
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SUGEKONTAKTER
Når du vælger en centralstøvsugerløsning,
bliver sugekontakten/sugekontakterne
placeret, så støvsugerslangen kan nå hele
huset, og få eller ingen skift af sugekontakt er
nødvendig under støvsugningen.
Selve sugekontakten er hvid, diskret og placeret
i en højde, så slangen er nem at sætte i og tage
ud af udtaget. Det gør det også nemt at pakke
støvsugeren sammen efter brug.
Du har altid selv indflydelse på, hvor
dine sugekontakter skal sidde, så længe det kan
lade sig gøre i forhold til husets konstruktion.
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CENTRALSTØVSUGERENS
MANGE FORDELE

FANTASTISK INDEKLIMA
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Vores centralstøvsugere giver dig et allergivenligt hjem og et sundere indeklima.
Ved almindelige støvsugere vil der altid blive blæst noget af den beskidte luft
tilbage ud i huset. Det giver en ubehagelig lugt af gammelt støv og skidt, der
bliver blæst ud i alle husets rum. Det er ikke tilfældet ved en centralstøvsuger,
hvor alt støv og skidt bliver suget helt ud af boligen, og derfor er centralstøvsugeren
ekstremt astma- og allergivenlig.

INGEN STØJGENER
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Motoren til centralstøvsugeren er placeret enten på loftet, i garagen eller i redskabsrummet, og derfor bliver støjgener mindsket. Du kan nemt høre musik,
se fjernsyn eller tale med familien, mens der bliver støvsuget, fordi
centralstøvsugeren er så støjsvag.

INGEN LUGTGENER
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Med en centralstøvsuger vil du opleve, at dit hus altid dufter rent, fordi snavs,
skidt og støv bliver suget helt ud af boligen. I samspil med ventilationsanlæg,
som ofte er en del af nye huse, vil du få et hjem, der altid dufter rent.

KOMFORTABEL OG ERGONOMISK
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Vores centralstøvsugere er lig med komfort, for det eneste, du skal have med
rundt i huset, er selve slangen. Motoren er placeret på loftet, i garagen eller
redskabsrummet, så du slipper for at slæbe rundt på en tung motor, der ridser
døre, vægge, karme og møbler. Du skal heller ikke skifte stikkontakt en masse
gange i løbet af støvsugningen, da slangen til centralstøvsugeren er nøje
udmålt efter husets størrelse.
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TILBEHØR
TIL ETHVERT BEHOV
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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

7

TÆND & SLUK
- LIGE HVOR DU ER

Den medfølgende slange til centralstøvsugersystemet er udstyret med et standardhåndtag
og et teleskoprør, der kan justeres i højden. For
at slukke systemet skal støvsugerslangen tages
ud af sugekontakten.
Systemet fås også med tænd/sluk-funktion, så
man kan tænde og slukke for støvsugeren
undervejs i støvsugningen. Hvis noget skal
flyttes eller ordnes undervejs i støvsugningen,
trykker man blot på en lille knap på
håndtaget, og så kan rengøringen sættes på
pause. Hvis man ønsker at have tænd/sluk
funktion, får man en anden type slange, som er
lidt tykkere og nem at pakke sammen.
Vores digitale centralstøvsugere (HX-modellerne)
fås med støvsugerslanger, der har regulering af
sugestyrke og LCD-indikator, der fortæller,
hvornår posen skal skiftes, og service er
nødvendig. Både tænd/sluk-håndtaget og det
digitale håndtag er ergonomisk udformet og
behageligt at styre støvsugeren med.
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OPBEVARING AF SLANGE

SLANGEOVERTRÆK

Vores centralstøvsugere leveres med et
ophæng til støvsugerslangen, så den nemt
kan opbevares i et skab eller bag en dør.
Slangen kan rulles sammen på selve
ophænget, eller man kan rulle den sammen
på gulvet og hænge den op bagefter. Mange
vælger alternativt at opbevare støvsugerslangen i en skuffe eller i en bed roller
under sengen, da det er en nem måde at
pakke støvsugerslangen sammen på.

Hvis man gerne vil beskytte støvsugerslangen,
kan man vælge at udstyre den med et
slangeovertræk. Slangeovertrækket beskytter
ikke alene slangen, men også møbler og
karme under støvsugningen. Overtrækket
er vaskbart og kan tages af efter behov.
Slangeovertrækket kan i øvrigt medvirke til
at rette slangen ud, så den er nem at bruge
rundt om hjørner og i kroge.
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MUNDSTYKKER TIL
ALLE OVERFLADER
Mundstykket er en af de vigtigste dele af
centralstøvsugeren, for det er her, støvet bliver
samlet op. Vores mundstykker er udformet
forskelligt, så de passer til alle hustyper og
overflader. Man kan blandt andet få kombimundstykker, der både passer til hårde gulve
og tæpper, og man kan få mundstykker med
bløde børster, der er perfekte til trægulve og
klinker.
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Udover et mundstykke til gulvet følger der et
børstesæt med til alle vores centralstøvsugere,
og sættet indeholder et mundstykke til møbler,
et mundstykke til lister og et fugemundstykke.
Du kan se børsterne, mundstykkerne og et
udvalg af vores øvrige tilbehør på side 13.
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KRAFTIG
SUGESTYRKE
Vores forskellige motorer er kraftfulde og
har en sugestyrke på mellem 600 og 1254
airwatt. Som ejer af en Cyclo Vac
centralstøvsuger får man et anlæg, der
ikke taber sugestyrke og altid kan præstere.
Der er en lang række fordele ved
centralstøvsugere, hvor robotstøvsugere,
ledningsfri støvsugere og helt almindelige
støvsugere ikke kan følge med. Med en
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centralstøvsuger 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.

VORES TILBEHØR

Kombineret mundstykke til
tæpper og hårde gulve

Mundstykke til lofter

Mundstykke på hjul 35,5 cm

Mundstykke på hjul 30,5 cm

Børstesæt

Pose til tilbehør

Teleskoprør, alu

Ophængsbøjle

Holder til små børster
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MODELLERNE
CYCLO VAC GS
Vi har mange modeller at vælge imellem, og valget af den rigtige centralstøvsuger
afhænger både af behov og individuelle ønsker.

GS95

GS115

1 motor

1 motor

600 airwatt (sugestyrke)

600 airwatt (sugestyrke)

Dækker huse op til 200 m2

Dækker huse op til ca. 250 m2

DU KAN FINDE NÆRMERE SPECIFIKATIONER FOR DE FORSKELLIGE MODELLER
PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.X-DUST.DK
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CYCLO VAC H/HX

H615

HX2015

1 motor

2 motorer

2 turbiner

2 turbiner

700 airwatt (sugestyrke)

695 airwatt (sugestyrke)

Dækker huse op til ca. 350 m2

Dækker huse op til ca. 400 m2

HX715

HX7515

1 motor

2 motorer

3 turbiner

2 turbiner

655 airwatt (sugestyrke)

1254 airwatt (sugestyrke)

Dækker huse op til ca. 500 m2

Dækker huse op til 1000 m2

DER ER 2 ÅRS GARANTI PÅ PRODUKTIONSFEJL PÅ ALLE MODELLER.
ANTAL M2 ER VEJLEDENDE, OG RESULTATET AFHÆNGER AF RØRSYSTEM OG SLANGELÆNGDE.
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CENTRALSTØVSUGERE

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Vi har gratis tegningsservice, så du kan altid sende os din tegning og
få et forslag til placering af centralstøvsugeren og sugekontakter.
Det er selvfølgelig helt uforpligtende.

Tlf.: 26 20 40 10

·

mail@x-dust.dk

Sverigesvej 3A, 8450 Hammel

WWW.X-DUST.DK

