Kan het

netter ?
Zeker
weten!

Technologie
voor een

zuivere
leefomgeving
Maak van uw thuis de meest gezonde leefomgeving
Bent u op zoek naar een manier om in uw huis een
nettere, gezondere leefomgeving te creëren? Wel, u bent
niet alleen: een recent onderzoek wees uit dat 66% van de
personen die een huis kopen of bouwen, specifieke
wensen hebben omtrent gezonder wonen.
Een zeer belangrijk aspect in uw huis is de kwaliteit
van de lucht die u inademt. Interieurluchtvervuilers zoals
dierlijke schilfers, stofmijten, schimmels en pollen zijn een
veel voorkomende oorzaak van allergieën en andere
gezondheidsproblemen.Het gebruik van de juiste
stofzuiger kan de blootstelling aan deze luchtdeeltjes in
belangrijke mate verminderen.
Iedereen die ooit eens gestofzuigd heeft, kent vast de
typische geur die vrijkomt na enkele minuten. Deze geur is
afkomstig van vuil en stof dat de stofzuiger terug de lucht
inblaast - vuil dat microben, schimmels en andere deeltjes
bevat.

VACUFLO® elimineert dit rondzwevend vuil,
waardoor de lucht in uw huis zuiverder en gezonder wordt
om in te ademen. VACUFLO® is het enige stofzuigsysteem
dat beschikt over een echte cyclonische reinigingswerking,
een gepatenteerd proces dat de reinigingsefficiëntie
bevordert en de herverspreiding van stof en vuil in de
woning verhindert. VACUFLO® voert het stof en vuil
weg door een netwerk van speciale ingebouwde buizen.
Op deze manier komt 96 tot 98% van het stof in een
eenvoudig leeg te maken opvangbak terecht. De resterende
2 à 4% fijne stofdeeltjes wordt buitenshuis geventileerd.
Uw tapijten, vloeren en meubilering worden grondiger
gereinigd, met minder slijtage en een mooier resultaat voor
uw interieur.

Voor elk type huis
bestaat er een
VACUFLO®stofzuiggroep. Deze
kan eenvoudig
geïnstalleerd
worden in kelder,
garage of
bergruimte.

Reinigingsaccessoires optioneel

Turbocat Zoom
Deze nieuwe Turbocat Zoom is uitgerust met een dubbele
borstelrij en kan gebruikt worden op gemengde vloeren.
Dankzij de grondplaat van het turbokanaal wordt de
luchtstroom verhoogt voor meer reinigingskracht,
terwijl de draaiborstel meer vuil neemt.

VACUFLO®-slangen
zorgen voor 21%
meer reinigingskracht
dankzij de
bredere diameter
en een gladde
binnenwand.
Alle slangen zijn te
verkrijgen in onder
andere 9,2 m, 7,5 m
en 6 meter uitvoering.

Geef uw stofzuigsysteem meer turbovermogen
Versterk de luchtstroom van het VACUFLO®-systeem
met de luchtaangedreven TurboCat® Plus-krachtborstel.
De TurboCat® is vederlicht, gebruiksvriendelijk en toch
voldoende sterk om langdurig gebruik te
verzekeren. Aparte elektrische kabels zijn niet
nodig. Met de laaggebouwde TurboCat®Plus
wordt reinigen onder meubels eenvoudiger dan ooit. Deze krachtborstel past
zich automatisch aan de hoogte van het
tapijt aan, en de prestatiewijzer toont
wanneer er verlies van luchtstroom
optreedt. Dubbele zuigopeningen halen
maximaal het vuil uit het tapijt, en de
grondplaat van het turbokanaal verhoogt
de luchstroom voor meer reinigingskracht.
De RugRat®-handborstel is een
Ventielen zijn verkrijgbaar in allerhande
veelzijdig reinigingshulpstuk voor
modellen en kleuren. Zo zijn er ook
bekleding, trappen en wageninterieurs.

De parketborstel reinigt makkelijk
elke vloer met een glad oppervlak.
Verkrijgbaar in 26 cm standaarden 30 cm en 37 cm deluxe-model.

ventielen beschikbaar die compatibel
zijn met de afdekplaten van bticino.

Plaats VACUFLO®-kracht
binnen handbereik
Maak gebruik van de kracht van
echte cyclonische reiniging met
deze veelzijdige accessoiressets:

• Gordijn- & kledingborstel
• Afstofborstel
• Kierzuiger
• Tapijtborstel
• 26, 30 en 37 cm parketborstel
• Standaard chroombuis of
Telescopische chroombuis
met vergrendeling
• Dubbele functieborstel

Vacuflo Deluxe set. Laat de perfecte schoonmaakploeg uw vuile werk opknappen. Een complete set
bestaande uit een luxe Turbogrip-slang (met aan/uit
functie), telescopische chroombuis en 5 premium
borstels met nieuw ergonomisch design en een
2-delig rekje.
Vacuflo Deluxe gladde vloer set. Idem maar
met extra brede gladde vloerborstel

Classic set. Een slang (met aan/uit f
2-delige chroombuis alsook een etui m
5-delige accessoireset. Bestaande uit e
dubbele functie-, trappen-, gordijn- en
vloerborstel.

De Luxe TurboGrip®
Een compleet
uitgeruste slang
met aan/uit-knop op
ergonomisch handvat.
Kan 360° draaien
dankzij hoogwaardige
sleepcontacten.
Voor een optimaal
gebruiksgemak.

De Crushproof
Een lichte
slang, speciaal
verstevigd om
knikken
tegen te gaan.

De Ultralite
Een vederlichte
slang aan een
voordelige prijs.

Steek de slang in een van de
ventielen en u bent
startensklaar!
Dankzij de VacPan™ is uw
keuken, bad of wasruimte
snel gereinigd.
RugRat®-krachtborstel, aangedreven
door een turbine, ligt makkelijk in de
hand. Bovendien is deze borstel zeer
krachtig en perfect bruikbaar voor
trappen, autozetels en -bekleding,
matrassen en kussens.

functie) en
met 3 of
en kierzuiger,
n vlakke

Vacuflo garage set. Een handig pakket voor
een snelle poetsbeurt van uw wagen en garagevloer.
In deze set zit een slang met korte handgreep,
een 2-delige verlengbuis en een netje met 4 basisaccessoires, allen vervaardigd uit hoogwaardige
kunststof.

Compact/Kruimeldief set. De compacte slang
uitrekbaar van 1,5m naar 6m (of 2,2 naar 9m) bergt
zich makkelijk op in de keukenlade. Voorzien van
een gladde vloerborstel of automatische dubbele
vloerborstel naar keuze en een ultralichte plastic
buis is dit een uitermate handige set voor kleine
poetsbeurten tussendoor.

Echte cyclonische reiniging zonder filter
of stofzak: het essentiële VACUFLO®voordeel
PERMANENTE REINIGINGSKRACHT houdt in dat
de zuigkracht door de jaren heen behouden blijft.
Reeds bij een eerste stofzuigbeurt met een
stofzuiger met filter en/of stofzak, zullen zuigkracht en luchtstroom gevoelig afnemen doordat
stof en vuil zich ophopen.

Dankzij het VACUFLO® True Cyclonic™systeem blijft de maximale zuigkracht tijdens het

Ontworpen voor eender welke woning,
nieuw of bestaand

stof- en luchtscheidingsproces behouden, zonder
stofzak of filter. 96 tot 98% van alle opgezogen

Het VACUFLO®-systeem kan in elke woning geïnstalleerd
worden: het systeem wordt aangepast aan de grootte en het
ontwerp van uw woning. VACUFLO® transporteert vuil en
stof door een netwerk van speciale ingebouwde buizen naar
de motor. Dit buizennetwerk kan geïnstalleerd worden tijdens
de bouw van uw nieuwe huis, of ingepast in uw bestaande
woning. Er zijn geen structurele aanpassingen nodig om
het systeem te installeren. De plaatsing
zelf gebeurt meestal in één dag.
De stofzuiggroep wordt best
geïnstalleerd in een kelder, garage of
berging. De contactpunten worden zo
geplaatst dat dezelfde sterke zuigkracht in het hele huis optimaal blijft.
Een terugslagklepje op de uitlaat van het systeem
verhindert dat stof, vuil of stofzuiggeurtjes opnieuw naar
binnen worden geblazen.

stof komt na de stofscheiding in de opvangbak
terecht. Het resterend microstof wordt naar
buiten geblazen.

De werking van het VACUFLO® True
Cyclonic™-systeem blijft steeds even krachtig, ook
naarmate de opvangbak zich vult. Dankzij het
unieke VACUFLO® True Cyclonic™-systeem wordt
het stof van de lucht gescheiden zonder gebruik
van stofzak of filter, maar vooral zonder enige
vermindering van de zuigkracht op welk moment
dan ook.

Ingebouwde centrale stofzuigsystemen
Constant reinigingsvermogen
Hermetisch afgesloten
motorruimte
Turbinekamer

Uitlaat
naar
buiten
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90 %
Reinigingsvermogen

Cycloon met
luchtscheidingstrommel
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Opgezogen hoeveelheid stof
Een gemiddeld gezin stofzuigt tot ongeveer 453,6 gram per week

100 gram

Model

Maximum
oppervlakte
(m2)

Vacuüm
(H20-kol)
mm

Volt/
Amp

Max
Debiet
(l/sec)

280

t.e.m. 150

2.565

240/5,67

54

371

21

70,1 dBA

480

t.e.m. 250

2.921

240/6,76

51

412

23

69,4 dBA

580

t.e.m. 450

3.150

240/7,08

53

495

23

64,9 dBA

BIMOTOR

780

t.e.m. 600

2.921

240/13,52

102

824

23

67,8 dBA

980

t.e.m. 1600

3.150

240/14,16

107

990

51

70,9 dBA

BIMOTOR

Max
Inhoud
GeluidsAir opvangbak
niveau
Watts*
(liter)
(decibels)**

Alle machines gebruiken het VACUFLO® gepatenteerde True CyclonicTM stof-scheidingssysteem.
Dus zonder stofzakken of filters.
* ASTM erkent air watt als luchtvermogen en wordt gedefinieerd als “bovenvloers reinigingspotentieel”.
** ASTM-testmethode om het geluidspeil van draagbare stofzuigers te testen werd gebruikt als referentie om de
dbA-scores vast te stellen. Geluidsniveaus werden gemeten op 3 meter van de krachtbron.
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