veilig
stofvrij
geruisloos
snel

zuinig
Uw verdeler:

comfort

betaalbaar

uw centrale stofzuiger,
uw gezondheid,
uw comfort ...

Het grootste comfort
dat men zich kan wensen
Een centraal stofzuigsysteem biedt u vele voordelen
t.o.v. het traditioneel stofzuigen. U wordt dagelijks
geconfronteerd met het proper houden van uw woning.
PRINCIPE: Verschillende aansluitpunten in uw woning
worden verbonden met een centrale motor. U heeft enkel
nog een slang op maat nodig, die de motor bedient. Door
het gebruik van onze anti-verstoppingsbocht, komt u
nooit voor verrassingen te staan.
GEZOND: Geen uitblaaslucht in uw vertrekken, het stof
wordt afgevoerd naar de centrale unit. Vergeet astma en
allergieën. In tegenstelling tot een draagbare stofzuiger,
kan een centraal stofzuigsysteem de opgezogen (micro)
stofdeeltjes afvoeren naar buiten. Huismijt en bacteriën
krijgen zo geen kans zich in uw woning te verspreiden.
VEILIG: Geen gesleur met een toestel en vervelend
snoer. Trappen poetsen is geen gevaarlijke klus meer.
U heeft enkel een superlichte zuigslang op maat nodig.

SNEL: U halveert de stofzuigtijden, de woning blijft
langer proper. De kleinste stofdeeltjes verdwijnen,
ze worden niet meer terug in de woning geblazen.
Tal van bedrijven en hotels rekenden reeds hun profijt uit.
De investering verdient zichzelf snel terug door de
besparing op poetskosten.
GERUISLOOS: Aangezien de unit elders opgesteld staat,
heeft u geen lawaaihinder van de motor.
BETAALBAAR: U zult versteld zijn over de aanschafprijs.
Het systeem is ook makkelijk zelf te plaatsen. U krijgt van
ons vakkundige begeleiding en een handleiding. Wij als
geregistreerde vakman met reeds jarenlange ervaring
met centrale stofzuigers, kunnen ook de plaatsing
verzorgen.
DEGELIJK: Wij bieden u een sterk merk en keuze uit
verschillende motoren voor huishoudelijk of industrieel
gebruik. Wij berekenen deskundig welke unit bij uw
woning, bedrijf, appartement … past.

Voor iedere klus het juiste accessoire
Voor elke toepassing zijn er toebehoren die uw dagelijkse
karweitjes kunnen vergemakkelijken. Het gebruik van
innovatieve toebehoren zoals een detectieborstel die
aangeeft of er nog stof ligt of de revolutionaire
kruimeldief, een compacte uitrekbare slang, makkelijk
op te bergen in een lade. Enorm handig in de keuken of
kleine ruimten.

