Centralstøvsugere.dk har eneforhandling af det Canadiske CycloVac. Vi har solgt og installeret centralstøvsugere i Danmark i 10 år til
både private og til virksomheder.
Vi laver tilbud, der passer til dit hus
uanset om det er nyt eller gammelt,
intet er for stort eller småt - kontakt os
for et uforpligtende tilbud.

Giv din familie et
			 sundere indeklima
Centralstøvsuger
- også til
eksisterende huse

centralstøvsugere.dk
Sverigesvej 3A - DK-8450 Hammel
Tlf.: 26 20 40 10 - mail@centralstøvsugere.dk

www.centralstøvsugere.dk

fra centralstøvsugere.dk

En af bedste ting, du kan
gøre for din bolig - og for
din familie

Har man prøvet at bo i et hus med centralstøvsuger, vil man helt sikkert have en det næste sted,
man bor. Fordelene er klare - familien indånder
renere luft og får en nemmere hverdag.
Cyclovac har mere end 40 års erfaring i udvikling
af verdenens bedste centralstøvsuger, der holder
husene rene overalt på kloden. Som en af pionererne indenfor centralstøvsugning, er Cyclovac med
til at sætte standarden, de andre prøver at følge
efter.
Vores mange tilfredse kunder er enige om fordelene med en centralstøvsuger fra Cyclovac:
Bedre indeklima og hygiejne for hele familien
Rygvenlig ergonomi – også på trapperne
Ingen støj- eller lugtgener
Fantastisk sugeevne
Nem og diskret installation

Både nye og ældre boliger
fortjener et godt indeklima
Mange tror, at en centralstøvsuger kun er til nybyggeri. Og de tager fejl. Det er forbavsende let at installere
Cyclovac centralstøvsugere i alle slags huse. Så let, at mange vælger at gøre det selv, mens andre foretrækker en komplet installation - fikst og færdigt. Vores dygtige installatører hjælper jer med at finde frem til den
løsning, der passer bedst til familiens behov. Vi giver gerne et fast tilbud på opgaven - inklusiv alt fra udstyret
til installation. Og ja - vi rydder op og støvsuger, inden vi går.

Murmesterhuset fra 1938, og er totalrenoveret i 2004, hvor der
blandt andet også blev installeret en centralstøvsuger. Efter et
grundigt research på markedet, besluttede de sig for en centralstøvsuger fra centralstøvsugere.dk. Støvsugerens centralenhed
og de fleste rør blev placeret på loftet. Der er 3 udtag: et i
køkkenet, et i stuen, og et på 1. sal og installationen tog kun halvanden dag. “Vi er utrolig tilfredse og det har gjort rengøringen
meget nemmere”.
“Vi er meget glade for vores centralstøvsuger fra centralstøvsugere.dk, og er glade for det ikke var der vi sparede da vi byggede
hus. Det er dejligt at have en støvsuger, hvor sugeeffekten ikke
mindskes selv om “posen” er ved at være fyldt op.”

Cyclovac kan med fordel installeres både i eksisterende boliger samt nybyggeri. Og det er nemmere,
end du tror.
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Også til garagen eller carporten

“Vi begyndte at overveje en central støvsuger, da vores gamle
støvsuger var ved at være slidt. Men da vores hus på 2 etager,
med kælder, er fra 1969, var vi bange for, at det ville være
for besværligt at installere. Der tog vi fejl. Det viste sig, at vi
kunne få udtag lige der, hvor vi ville have dem. Og så er sugeeffekten så kraftig, at selv de mest vanskelige tæpper nu er
nemme at holde.”
”Vores hus er over 200 m2 og jeg har dårlig ryg. Jeg var træt
af at slæbe rundt på støvsugeren og skifte ledningen hele tiden,
men da huset er ældre troede vi, at det var umuligt at installere
en centralstøvsuger uden en masse besvær. Vi prøvede alligevel
at ringe for at høre mere om centralstøvsugeren – og det er jeg
glad for hver dag. Støvsugeren er meget nem at gå med, og
jeg behøver kun at bruge en hånd, i stedet for begge hænder
som før. Det betyder at jeg kan støvsuge betydeligt nemmere og
mere smertefrit for min ryg. Samtidig slipper jeg for at huske på
at købe støvsuger poser. Jeg har 2 filtre og dem skifter jeg cirka
4 gange om året. Når den ene er brugt, ligger det andet parat,
og nyvasket.”

Renlighed sat i system
Når du køber en Cyclovac centralstøvsuger, får du
alt, hvad du skal bruge i et gennemtænkt system.
Du kan vælge blandt sugekontakter, fejebakker
til køkken eller bryggers, intelligente slanger, der
starter anlægget, når de sættes til udtaget - og en
lang række børster og tilbehør. Alt er testet, så det
virker perfekt sammen. Og du kan altid udvide dit
system senere, hvis familiens behov ændrer sig.

Bedre indeklima for hele familien

Cyclovac centralstøvsuger sender ikke luften tilbage til rummet,
når der støvsuges. Udblæsningsluften suges til centralenheden,
filtreres, og bliver sendt ud i det fri. Så du kan vinke helt farvel til
støv, pollen, mikropartikler og dårlig lugt. Fordelene for allergikere
er så målbare, at bl.a. den franske allergikeres sammenslutning
(AFPRAL) anbefaler Cyclovac til alle, der lider af støvallergier.

Rygvenlig ergonomi - og bedre hygiejne
Det eneste du skal bære på, mens du gør rent med Cyclovac,
er en slange med børste. Slangen er tilpasset husets indretning,
så den hverken er for lang eller for kort til at nå ud i alle de små
kroge, der ellers ikke ser så meget til en almindelig støvsuger. Resultatet? Din ryg vil takke dig, da du ikke skal slæbe på en tung
maskine. Og rengøringen bliver altid mere tilbundsgående.

Ultralavt støj niveau

Selve centralstøvsugeren placeres udenfor familiens opholdsrum
– typisk på loftet, i kælderen, bryggerset eller garagen. Det betyder, at familien sagtens kan snakke sammen eller nyde musik,
mens der støvsuges, da støvsugeren næsten ikke kan høres.
Selve motoren er også ekstremt støjsvag, helt ned til 53 db.

Ingen lugtgener

En almindelig støvsuger lugter ofte grimt, mens den kører. Det er
fordi luften trækkes igennem en pose fyldt med støv, snavs, dyrehår m.m. Posens indhold bliver opvarmet hver gang støvsugeren
tændes – og udblæsningsluft sendes tilbage i samme rum. En
Cyclovac centralstøvsuger, derimod, samler skidtet i en tætlukket
beholder langt væk fra slangen og opholdsrummene, og sender
restluften direkte ud i det fri.

Fantastisk sugeevne

Cyclovac motorer er så kraftige, at de sagtens kan holde huset
rent, uanset om du bor i et mindre rækkehus eller et stort palæ.
Vores mindste model rækker rigeligt til et hus på 140 m², og de
største model kan klare helt op til 1.000 m². Flere modeller har
regulering af sugestyrken indbygget i selve håndtaget.

Nem støvsugning til bil

Nem og diskret installation

Cyclovac gør det nemt for alle at installere dét centralstøvsuger
system, der passer bedst til familiens behov. Du kan vælge blandt
en lang række diskrete/smarte sugekontakter og automatiske fejebakker i flere designs og smarte farver - stort set det eneste, du
ser til systemet, når det ikke er i brug.
Perfekt til trapper

Automatisk fejebakke

Installation i eksisterende huse er
							 nemmere, end de fleste tror
Mange drømmer om en centralstøvsuger, men tror
at det kun er muligt i forbindelse med nybyggeri.
Faktisk sælger vi langt flere systemer til folk, der
allerede bor i deres drømmehus!
1-plans hus
Bor man i et 1-plans hus, installeres maskinen som
regel på loftet. Rørene trækkes i loftsrummet, henover dér, hvor sugekontakterne ønskes placeret. Fra
loftet fortsætter rørene, der er kun 51 mm, ned via
et højt skab eller i et hjørne, hvor de dækkes af.
Sugekontakten installeres på en væg, på den anden side af skabet. Hver sugekontakt dækker op til
90 m².

Her er støvsugeren
placeret på loftet,
og med 2 sugekontakter.

Hus med kælder
Har huset en kælder, vil maskinen oftest placeres
der. Fremgangsmåden her er den samme som foroven – bare igennem gulvet frem for loftet.
Huse i flere plan
Maskinen placeres enten i et tomt loftsrum, i bryggerset, i et udhus eller i garagen. Der er mange muligheder, og vi har endnu ikke mødt det hus i Danmark, vi ikke kunne finde en Cyclovac løsning til.

Hide a Hose

Verdenspatent fra Cyclo Vac. Sælges kun af centrastøvsugere.dk. Dette unikke slange system giver
dig mulighed for at trække den ønskede længde
slange ud af rørsystemet, ikke mere, ikke mindre.
Skal du kun bruge 4 meter slange trækker du kun 4
meter ud, mere enkelt kan det ikke gøres.
Du starter anlægget direkte på sugekontakten, nemt
og enkelt.
Når du er færdig med at støvsuge, trækker slangen
sig automatisk tilbage i rørsystemet ved hjælp af
det kraftige vacuum som den centrale sugeenhed
fra Cyclovac genererer. Slangen ligger altid inde
i rørsystemet og skal altså ikke opbevares inde i et
skab som man gør i et traditionelt centralstøvsugersystem.

Sådan finder du ud af den bedste placering af Cyclovac til netop dit hus
Du skal blot sende os en tegning af dit hus. Så kvitterer vi med et gratis forslag til placering af centralstøvsugeren og sugekontakter – samt en prisoverslag til fikst og færdig installation (og/eller en gør-det-selv
løsning).
Send din tegning til enten:
mail@centralstøvsugere.dk
eller til:
centralstøvsugere.dk
Sverigesvej 3A
8450 Hammel
Du er også velkommen til at kontakte vores servicetelefon på 26 20 40 10.
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Vil man helt undgå kontakten med støvet
- og det er der mange allergikere, der vil
- er centralstøvsuger med pose den helt
rigtige løsning. Når posen næsten er helt
fyldt skal den blot forsegles og smides
i skraldespanden. Så sætter man en ny
pose i maskinen, og den er køreklar igen.
Cyclovac støvposer er elektrostatiske og
sikrer konstant, høj sugeevne - selv når
posen er fyldt. Poserne er ikke dyre, og
kan købes direkte via vores webshop.
på loftet
i skunken
i et højskab
i kanaler/skakter/gammel skorsten
i sokkel i køkken eller bryggers
i kælderen

Cyclo Vac er altid på forkant med udvikling og design og introducerer nu et helt nyt produkt: Datasync, et digitalt system baseret på
micro-chips i slangehåndtaget såvel som i sugeeheden. Det digitale display sidder både på slangehåndtaget og på selve sugeenheden. Der er flere fordele ved dette nye system. Du kan frit vælge
hvor kraftig sugestyrken skal være, direkte på håndtaget. De små
lyddioder på håndtaget indikerer den valgte sugestyrke. Når filteret
skal rengøres eller posen skiftes får du direkte besked på håndtaget
af slangen. Kun hos Centralstøvsugere.dk

E

Modeller uden pose

Modeller med pose

Tekniske data

GS71

GS111

GX711

GX5011

GX7011

DL211

DL711

DL5011

DL7011

Airwatts

490

598

655

1160

1300

602

655

1160

1300

Decibel

54

55

68

73

73

54

65

73

73

Vacuum (mm)

2497

3200

3810

5461

3810

3400

3810

5461

3810

Luftmængde
m3 i timen

249

214

204

246

408

214

204

246

408

Ampere (A)

5,6

6,5

8,4

13,4

14,5

6,6

8,4

13,4

14,5

Watt (W)

1288

1495

1932

3082

3335

1518

1932

3082

3335

Volt (V)

240

240

240

240

240

240

240

240

240

Antal motorer

1

1

1

2

2

1

1

2

2

Antal Turbiner

1

2

3

2

3

2

3

2

3

Kapacitet Kapacitet
pose
beholder

Fordele

		

Kulstøv- Ultra-Fresh4 Autofilter2
filter
Stop

E-serie		

22 L

•3

•

•

DL-serie		

27,8 L

•

•

•

DL-serie

22,4 L1		

•3

•

•

DX-serie

32 L		

•

•

•

1: undtagen GS71 (6,4 Liter). GS111 (17,4 liter)

2: Patenteret

3: Undtagen GS111 og GS211

Soft Regulering DigitalStart i 4 trin display

Diode-		
alarm		

•
•

•

•

DL

En Cyclovac central støvsuger uden pose
fjerner støv og andet skidt lige så effektivt
som et system med pose. Forskellen er,
at støvet samles i bunden af støvsamleren
i kraft af centrifugalkraften - og ikke i en
pose. Støvbeholderen skal blot tømmes i
skraldespanden, når den er fyldt. Denne
løsning er dog ikke særlig hygiejnisk, men
gør det muligt at undgå at skulle købe
poser. Filtrene skal bare rystes eller vaskes
og skiftes efter 3 år.
på loftet
i skunken
i et højskab
i kanaler/skakter/gammel skorsten

•

•

•

4: Ultra-Fresh er et patenteret varemærke fra Thomson Research Associates. Ultra-Fresh er registreret hos EPA (USA) og
Health and Welfare Canada.

i sokkel i køkken eller bryggers
i kælderen

Tilbehør
Slanger
Du kan vælge mellem tre typer slanger eller intelligente slanger, der starter anlægget så snart, de er
tilsluttet. Slanger findes i flere længder. Du kan også
vælge Hide-a-Hose™, vores smarte slange skjuler,
der automatisk trækker slangen tilbage i væggen.
Vælg blandt forskellige typer slanger med eller uden
regulering af sugestyrke, eller med en LCD indikator, der
fortæller når posen skal skiftes og når regelmæssig vedligeholdelse skal foretages.

Tilbehør til slagesæt
Cyclovac har et komplet sortiment af tilbehør, der dækker ethvert behov.

Gulvmoppe

Kombineret mundstykke til tæpper
og hårde gulve

Mundstykke med roterende
børste

Parket mundstykke 35 mm

Børster
Vi har et komplet udvalg af børster til alle rengøringsopgaver.

Luksus

Holder til små børster

Børstesæt luksus

Tænd / sluk
Holder til slange
Teleskoprør, alu

Teleskoprør, chrom
Pose til tilbehør
Digital, med LCD indikator

