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We reiken je de sleutel toe tot een schone en
leefbare woon-/werkomgeving.

Iedereen krijgt de kans zijn of haar leefomgeving in te richten met alle nodige
voorzieningen om het leven praktisch en aangenaam te maken. De mogelijkheden zijn
eindeloos en de vraag naar kwaliteit staat vaak centraal. In een goed huis kan een mens
zich vertrouwd voelen en tot rust komen. De bewoner van het huis leeft op, stelt zich open
in een omgeving die van schoonheid getuigt. Zijn menselijke mogelijkheden nemen toe,
naarmate alle woonaspecten bijdragen aan de leefbaarheid. Voor zo'n omgeving zetten
we bij BEAM Electrolux ons talent in.

Dankzij onze expertise, ervaring en onze wil om oprecht samen te werken met alle
betrokkenen, hebben wij niet alleen een duidelijke visie op morgen en overmorgen, maar
ook de kennis en kunde om die ingevingen vandaag al om te zetten in oplossingen.

Met het centrale stofzuigsysteem reikt BEAM Electrolux de sleutel toe tot een schone
leefomgeving waar het beter wonen en (samen)leven is.

Onze missie



Een bijdrage aan een gezond thuis.

Comfort

Geluidsarm

Zuigkracht

Onderhoudsvrij

Laag verbruik

We worden bloot gesteld aan allerlei elementen die een negatief effect hebben op onze
gezondheid. In een goed huis wil je tot rust komen, je vertrouwd voelen en de mogelijkheid
hebben je zelf te ontwikkelen. Je druk maken over de zuiverheid van je leefomgeving helpt
daar niet bij. BEAM Electrolux levert met het centrale stofzuigsysteem haar bijdrage aan
de leefbaarheid van jouw omgeving. 

Niet alleen draagt het centrale stofzuigsysteem van BEAM Electrolux bij aan een
100% schoon binnenklimaat, ook biedt het systeem de volgende voordelen...

100% schone lucht

U sleept niet langer de zware en onhandige traditoinele stofzuiger met u mee waarmee
tegen meubels en deurstijlen gebotst wordt. In plaats daarvan is er een lichtgewicht en
flexibele stofzuigslang die jaren mee gaat, net als de rest van het systeem. 

De krachtige stofzuigunit kan doorgaans buiten de leefomgeving geplaatst worden zoals
de garage, kelder of zolder. Dit in combinatie met de laatste geluiddempende technologie
zijn u en uw buren verzekerd van geruisloos stofzuigen. 

Door gebruik te maken van zeer krachtige motoren, die u niet terug vindt in traditionele
sledestofzuigers vanwege de grootte, bent u verzekerd van de nodige zuigkracht om
grondig te kunnen stofzuigen. Voor elke situatie is er een toestel die voldoet aan uw wensen. 

Een fijne bijkomstigheid wel te zeggen is het gebruik zonder stofzuigerzakken. Met behulp
van een gepatenteerd zelfreinigend filter met GORE-TEX® laag garanderen we een
onderhoudsvrij gebruik en behoudt van zuigkracht na jaren van intensief gebruik.

In vergelijk tot reguliere slede stofzuigers behalen de centrale stofzuigunits met minder
vermogen, méér zuigkracht. Zo heeft een van de instap toestellen een vermogen van
1600 Watt en is het apparaat geschikt voor een leidingsysteem van 40 meter!



Een systeem waarop
je kunt vertrouwen.
Laat allergenen buiten met optimale reiniging, altijd en overal.

Aan stofzuigen is geen ontkomen aan, kies daarom voor de meest comfortabele, hygiënische en
eenvoudige oplossing in de vorm van het BEAM Electrolux centrale stofzuigsysteem. Centraal
stofzuigen is namelijk totaal anders dan u gewend bent. Het is toegankelijker en u bent verlost
van vervelende geurtjes en rond dwarrelende fijnstoffen die schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Hoe werkt het?  -  De krachtige motor plaatst u bijvoorbeeld in de garage, kelder of zelfs op
zolder. Vanaf dit punt lopen er buizen via de kruipruimte, het verlaagd plafond of in de beton-
vloer naar strategisch gekozen punten. Aan deze punten (gemiddeld woonhuis heeft er 2 tot 6)
kunt u vervolgens een lichtgewicht stofzuigslang verbinden die doorgaans een lengte van
9 of 10 meter heeft. Het stofzuigen kan nu beginnen! Het opgezogen stof en vuil wordt door 
het buizensysteem afgevoerd en eindigt in de opvangbak onder de motor. De gefilterde lucht
wordt vervolgens naar buiten afgevoerd, of binnenshuis wanneer u kiest voor ons unieke
HEPA uitblaasfilter. Dit betekend een einde aan rond dwarrelende fijnstoffen en nare luchtjes!

Marktleider sinds het begin der tijden.

Nog regelmatig wordt gedacht dat het centrale stofzuigsysteem een ontwikkeling is van de
voorbije jaren, maar niets is minder waar. Het door Electrolux in 1989 overgenomen bedrijf
BEAM Industries houdt zich sinds 1957 bezig met de productie van zakloze centrale
stofzuigsystemen. Een van origine Amerikaans bedrijf dat in korte tijd is uitgegroeid tot
de grootste producent van centrale stofzuigers in de USA en Canada. 

Inmiddels zijn de oerdegelijke producten van BEAM Electrolux wereldweid verkrijgbaar in meer
dan 52 landen en mag het bedrijf terug kijken op zeer bijzondere mijlpalen. 

1999    -  De miljoenste stofzuigunit werd geassembleerd.

2005    -  De twee miljoenste stofzuigunit werd geassembleerd.

Heden  -  Naar schatting wordt gedacht dat de totale productie
                inmiddels over 4.500.000 units beslaat.



Voor elke situatie
een oplossing.
In nieuwbouw en bestaand, voor huishoudelijk of
professioneel gebruik.

Individuele planning

Mogelijkheden

Ontvang uw aanbieding
binnen 48 uur!

Iedereen kan een centraal stofzuigsysteem van
BEAM Electrolux gebruiken. U hoeft geen luxe
woning te bezitten om van de voordelen van het
centrale stofzuigsysteem te profiteren. Veel van de
Nederlandse en Belgische woningen bieden direct
mogelijkheden voor de installatie van het systeem. 
Niet alleen nieuwbouwwoningen, maar ook
bestaande panden zijn in de meeste gevallen
geen enkel probleem.

Dankzij jarenlange ervaring garandeert BEAM
Electrolux een professioneel advies en bouw-
begeleiding voor de installatie van het centrale
stofzuigsysteem, geheel volgens de regels van
de kunst, waarbij rekening wordt gehouden met
de overige technische installaties in een woning. 

Elk project wordt afzonderlijk bekeken waarbij
in overleg met de klant een gedetailleerd
leidingplan kan worden opgesteld.

Overal waar leidingen aangelegd moeten
worden kan dit. Of het nu gaat om betonvloeren,
systeemwanden, verlaagde plafonds of
leidingschachten, het blijft kinderlijk eenvoudig.

Slagvaste of flexibele buis

Muur aansluitpunen

Vloer aansluitpunten

Plint afzuigpunten

Gelijktijdige gebruikers

Voor waar?

Appartementen

Woonhuizen

Restaurant & Hotels

Kantoor & Productie

Ziekenhuizen



Kenmerken PlatinumOver Platinum

Bypass Motor

De BEAM Electrolux Platinum
centrale stofzuigunit biedt de
eenvoudigste oplossing om
voor jaren achtereen verzekerd
te zijn van de meest krachtige
prestaties. Voor elk type woning
biedt de Platinum serie een
oplossing. Daarbij bent u verzekerd
van een onderhoudsvrij gebruik 
met behulp van het gepatenteerde
zelfreinigende filter. Alle toestellen
beschikken over een transparante
opvangbak waarbij in één oog op
slag gezien kan worden wanneer
deze geledigd dient te worden.
Ook is de slang direct op het
toestel aan te sluiten. In combinatie
met het HEPA uitblaasfilter is een 
uitblaas naar buiten niet vereist.

Zeer krachtige motor technologie
welke het behoudt van zuigkracht
in combinatie met het unieke filter
jaar na jaar weet te garanderen. 
Zo bent u er van verzekerd dat al
het vuil, stof, pollen, etc. voor goed
uit uw woning worden verwijderd.

Geluiddemper

ATLIS Inlaat

Het kenmerkende geluid van een
normale stofzuiger is zeer hinderlijk
te noemen. Echter zijn alle Platinum
toestellen als zeer geluidsarm te
omschrijven middels geavanceerde
externe geluiddemping. De Platinum
stofzuigunits worden inclusief 
externe geluiddemper geleverd.

Elk Platinum toestel is zowel
links als rechts aansluitbaar.
Dit maakt het plaatsen van de
stofzuigunit in een bestaande
situatie zeer gemakkelijk. De
aansluitdiameter bij Electrolux
is altijd Ø50,8 mm, dit geldt
ook voor de uitblaas leiding. 

Stofzuigcontact
op unit

Opvangcontainer

Zelfreinigend
filter
Sinds 1957 wordt bij Electrolux 
opgezogen stof en vuil gefilterd
met behulp van het gepatenteerde
zelfreinigend GORE-TEX® filter.
Zo bent u verzekerd van een
onderhoudsvrij systeem met een
constante zuigkracht.

Het opgezogen vuil en stof eindigt
middels een neerwaartse cyclonische
spiraal onderin de transparante
opvangbak onder het toestel. In één
oog op slag is gemakkelijk te zien
of de bak geledigd moet worden. 
Een gemiddeld huishouden ledigd
de opvangbak 2 tot 3 keer per jaar. 

Doordat elk Platinum toestel voorzien
is van een eigen stofzuigcontact is het
niet langer nodig een extra stofzuig-
contact te voorzien in de ruimte waarin
de stofzuiger hangt. De stofzuiger kan
ingeschakeld worden middels de
schakelaar op het toestel.

Geen stofzuigerzakken

Geen extra kosten!

PLATINUM STOFZUIGUNITS

WWW.STOFZUIGERS.COM

Onderhoudsvrij

Eenvoud & Betrouwbaar

Zeer krachtig

Metalen omkasting

Geluidsarm

Transparante opvangbak

Meest verkochte centrale
stofzuigunit wereldwijd

5 jaar fabrieksgarantie



B

 

A

C

= Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 250 m2

= Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 900 m2

B

D

= Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 600 m2

= Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 1.350 m2

C

 

  

Totaal leidingsysteem  100m

Max. wattage 1800

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper ja, extern

Stofzuigcontact op unit ja, voorop

Volume opvangbak  25 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 106,5x36x36

Artikelnummer 110398

  

Totaal leidingsysteem  140m

Max. wattage 3700

Aantal motoren 2

Soft start nee

Geluiddemper ja, extern

Stofzuigcontact op unit ja, voorop

Volume opvangbak  25 liter

Diameter aansluitingen  Ø50,8 (mm)

Afmetingen (cm) 112x36x36

Artikelnummer 110350

D

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Geen stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief geluiddemper en aansluitsnoer 1,5m lengte

A

  

Totaal leidingsysteem  80m

Max. wattage 2000

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper ja, extern

Stofzuigcontact op unit ja, voorop

Volume opvangbak  15 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 106,5x28x28

Artikelnummer 110385

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal leidingsysteem 60m

Max. wattage 1850

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper ja, extern

Stofzuigcontact op unit ja, voorop

Volume opvangbak 15 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 89x28x28

Artikelnummer 110335

Model SC398 Model SC3500

Model SC385SC335Model

PLATINUM STOFZUIGUNITS

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Geen stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief geluiddemper en aansluitsnoer 1,5m lengte

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Geen stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter niet mogelijk
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief twee geluiddempers en aansluitsnoer 1,5m lengte

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Geen stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief geluiddemper en aansluitsnoer 1,5m lengte



Kenmerken AllianceOver Alliance

HE Flow-Thru motor

De meest innovatieve en
geluidsarme stofzuigunits
vandaag de dag verkrijgbaar. 
De BEAM Electrolux Alliance
serie beschikt over de laatste
motor ontwikkelingen waarbij
gebruik wordt gemaakt van High
Efficiency technologie. Kortom,
meer zuigkracht bij minder 
vermogen. De metalen omkasting
biedt daarbij plaats voor het LCD 
Smart Screen waarmee relevante
informatie over de prestaties van 
de stofzuiger is op te roepen. Elk
Alliance toestel is tevens voorzien
van een doorzichtige opvangbak
en een aansluitpunt voor de slang.
Een uitblaas naar buiten is niet
vereist met het HEPA uitblaasfilter.

De meest efficiënte motor technologie
vindt u terug in de Alliance stofzuigunits.
Zeer krachtige prestaties bij laag
vermogen. Dit in combinatie met het
unieke zelfreinigende filter bent u 
    jaar na jaar verzekerd dat al het
    stof, vuil en pollen uit uw woning
    wordt verwijderd.

LCD Smart Screen

Geluiddemper

Nog nooit eerder was er zo’n slimme
stofzuigunit. Met het LCD Smart 
Screen bent u perfect op de hoogte
van de huidige prestaties van uw
toestel. Zo communiceert het toestel
met de Alliance stofzuigslang zodat
u precies weet wanneer de
opvangbak geledigd moet worden.

Het kenmerkende geluid van een
normale stofzuiger is zeer hinderlijk
te noemen. Echter zijn alle Alliance 
toestellen als zeer geluidsarm te
omschrijven vanwege interne en
externe geluiddemping. Alle
Alliance toestellen worden inclusief
externe geluiddemper geleverd.

Quick Clean
stofzuigcontact

Opvangcontainer

Zelfreinigend
filter
Sinds 1957 wordt bij Electrolux 
opgezogen stof en vuil gefilterd
met behulp van het gepatenteerde
zelfreinigend GORE-TEX® filter.
Zo bent u verzekerd van een
onderhoudsvrij systeem met een
constante zuigkracht.

Het opgezogen vuil en stof eindigt
middels een neerwaartse cyclonische
spiraal onderin de transparante
opvangbak onder het toestel. In één
oog op slag is gemakkelijk te zien
of de bak geledigd moet worden. 
Een gemiddeld huishouden ledigd
de opvangbak 2 tot 3 keer per jaar. 

Doordat elk Alliance toestel voorzien
is van een eigen stofzuigcontact op de
stofzuiger is het niet langer nodig
een extra stofzuigcontact te voorzien
in de ruimte waarin de stofzuiger
hangt. Met behoudt van aan/uit functie
op uw slang!

Geen stofzuigerzakken

Geen extra kosten!

ALLIANCE STOFZUIGUNITS

WWW.STOFZUIGERS.COM

Onderhoudsvrij

Innovatief

Krachtig

Metalen omkasting

Efficiënt in verbruik

Zeer geluidsarm

LCD Smart Screen

Transparante opvangbak

5 jaar fabrieksgarantie



  

Totaal leidingsysteem  70m

Max. wattage 1650

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper in-/extern

Stofzuigcontact op unit ja, voorop

Volume opvangbak  15 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 108x28x28

Artikelnummer 110650

B

  

Totaal leidingsysteem  90m

Max. wattage 1760

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper in-/extern

Stofzuigcontact op unit ja, voorop

Volume opvangbak  15 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 108x28x28

Artikelnummer 110700

A

C

= Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 250 m2

= Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 900 m2

B = Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 600 m2

C

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal leidingsysteem 50m

Max. wattage 1650

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper in-/extern

Stofzuigcontact op unit ja, voorop

Volume opvangbak 15 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 91x28x28

Artikelnummer 110625

A

ALLIANCE STOFZUIGUNITS

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Geen stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief geluiddemper en aansluitsnoer 1,5m lengte

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Geen stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief geluiddemper en aansluitsnoer 1,5m lengte

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Geen stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief geluiddemper en aansluitsnoer 1,5m lengte

Model 700TC

Model 650TBModel 625SB



Kenmerken OxygenOver Oxygen

Flow-Thru motor

De instapreeks van Electrolux is
direct zeer veelzijdig en ‘very good
looking’ al zeggen we het zelf. 
De Oxygen toestellen zijn voorzien
van een zeer stevige kunststof
omkasting die tevens ruimte biedt
voor enkele LED bedienings-
knoppen op de voorzijde van het
toestel. Middels geavanceerde 
interne geluiddemping zijn de 
toestellen als zeer geluidsarm
te omschrijven. De Oxygen reeks 
wordt tevens gekenmerkt door
haar extra grote opvangbakken,
namelijk 31 liter. Een uitblaas
naar buiten is overigens niet
vereist wanneer u het unieke
HEPA uitblaasfilter toe past.

In tegenstelling tot reguliere slede-
stofzuigers biedt het Oxygen centrale
stofzuigersysteem veel zuigkracht
bij laag vermogen. Zo is het instap
model, de Oxygen ELUX910 al
geschikt voor leidingsystemen tot
circa 30 - 40 meter.

Geluiddemping

LCD Scherm

Het kenmerkende geluid van een
normale stofzuiger is zeer hinderlijk
te noemen. Echter zijn alle Oxygen
centrale stofzuigunits als zeer 
geluidsarm te omschrijven middels
geavanceerde interne
geluiddemping.

Voorzie uzelf van actuele data
omtrent de prestaties van uw
Elextrolux centrale stofzuiger-
systeem. De Oxygen ELUX930
stofzuigunit biedt met het LCD
scherm de mogelijkheid het 
onderhoudsinterval na te kijken
en de actuele zuigprestaties.

Stofzuigerzak
optioneel

Quick Release

Zelfreinigend
filter
Sinds 1957 wordt bij Electrolux 
opgezogen stof en vuil gefilterd
met behulp van het gepatenteerde
zelfreinigend GORE-TEX® filter.
Zo bent u verzekerd van een
onderhoudsvrij systeem met een
constante zuigkracht.

Het opgezogen vuil en stof eindigt
middels een neerwaartse cyclonische
spiraal onderin de opvangbak onder
het toestel. De opvangbak is zeer 
gemakkelijk er onder uit te pakken 
middels de Quick Release grepen.
Een gemiddeld huishouden ledigd
de opvangbak 2 tot 3 keer per jaar. 

De Oxygen toestellen zijn optioneel
te gebruiken met stofzuigerzak. Dit kan
bijvoorbeeld handig zijn wanneer u in
een appartement woont of niet direct
beschikt over een grote vuilcontainer.
Standaard wordt elke Oxygen
stofzuigunit geleverd met 1 stofzak.

Optioneel te gebruiken
met stofzuigerzak!

OXYGEN STOFZUIGUNITS

WWW.STOFZUIGERS.COM

Onderhoudsvrij

Design

Krachtig

Kunststof omkasting

Prijs-kwaliteitverhouding

Geluidsarm

Lichtgewicht

Grote opvangbak

5 jaar fabrieksgarantie



  

Totaal leidingsysteem  70m

Max. wattage 1575

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper ja, intern

Stofzuigcontact op unit ja, zijkant

Volume opvangbak  31 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 103,5x46,5x38

Artikelnummer 110920

B

  

Totaal leidingsysteem  90m

Max. wattage 1600

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper ja, intern

Stofzuigcontact op unit ja, zijkant

Volume opvangbak  31 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 103,5x46,5x38

Artikelnummer 110930

A

C

= Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 250 m2

= Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 900 m2

B = Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 600 m2

C

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal leidingsysteem 40m

Max. wattage 1475

Aantal motoren 1

Soft start ja

Geluiddemper ja, intern

Stofzuigcontact op unit ja, zijkant

Volume opvangbak 31 liter

Diameter aansluitingen (mm) Ø50,8 

Afmetingen (cm) 103,5x46,5x38

Artikelnummer 110910

A

OXYGEN STOFZUIGUNITS

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Optioneel met stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief aansluitsnoer 1,5m lengte

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Optioneel met stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief aansluitsnoer 1,5m lengte

Details

-  Trillingsvrije montagebeugel

-  Optioneel met stofzuigerzak
-  Zelfreinigend filter met GORE-TEX®

-  Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
-  HEPA uitblaasfilter optioneel
-  5 jaar fabrieksgarantie
-  Inclusief aansluitsnoer 1,5m lengte

ELUX910Model ELUX920Model

ELUX930Model



Slangophangbeugel Telescopische zuigbuis Combinatieborstel Parketborstel Plumeauborstel Meubelborstel Kierenzuiger

Borstelset
elke slang & borstelset bestaat uit:

*Mits bouwjaar 2008 en jonger m.u.v. Platinum SC3500 stofzuigunit.

STOFZUIGSLANGEN & SETS

WWW.STOFZUIGERS.COM

Valse lucht regelbaar

Voordelig

Inkortbaar

Valse lucht regelbaar

Ergonomische handgreep

Lichtgewicht en extra comfort

Luxe
met aan-/uitschakelaarPassen op elk

merk centraal
stofzuigsysteem

Comfort
zonder aan-/uitschakelaar

Geschikt voor alle Platinum* / Oxygen units

Ergonomische handgreep

3 elektronisch regelbare zuigstanden

Geschikt voor alle Alliance units

LED storingsindicator

3 elektronisch regelbare zuigstanden

Alliance
toerenregelaar +
2-way-communication

Perfect voor
verschillende
ondergronden

Excellent
met aan-/uit + toerenregelaar

10m 12m 15m 10m9m8m 12m 15m

10m10m



STOFZUIGSLANGEN & SETS

Bestelnummers

Losse slangen - Luxe

218000 Slang De Luxe - met aan-/uit

Slang De Luxe - met aan-/uit

Slang De Luxe - met aan-/uit

219000

211000

Slang De Luxe - met aan-/uit

Slang De Luxe - met aan-/uit

211200

211500

Losse slangen - Excellent

210100 Slang Excellent - met aan-/uit + toerenregelaar

Losse slangen - Alliance

200610 Slang Alliance - met aan-/uit + 2-way-communication

Losse slangen - Comfort

201000 Slang Comfort - zonder aan-/uit

Slang Comfort - zonder aan-/uit

Slang Comfort - zonder aan-/uit

201200

201500

Slang & Borstelsets - Luxe

218011 Slang & Borstelset De Luxe - met aan-/uit

Slang & Borstelset De Luxe - met aan-/uit

Slang & Borstelset De Luxe - met aan-/uit

219011

211011

Slang & Borstelset De Luxe - met aan-/uit

Slang & Borstelset De Luxe - met aan-/uit

211211

211511

Slang & Borstelsets - Excellent

210110 Slang & Borstelset Excellent - met aan-/uit + toerenregelaar

Slang & Borstelsets - Alliance

210610 Slang & Borstelset Alliance - met aan-/uit + 2-way-communication

Slang & Borstelsets - Comfort

201010 Slang & Borstelset Comfort - zonder aan-/uit

Slang & Borstelset Comfort - zonder aan-/uit

Slang & Borstelset Comfort - zonder aan-/uit

meest gekozen

meest gekozen

meest gekozen

meest gekozen

201210

201510

9m

8m

10m

12m

15m

12m

15m

9m

8m

10m

12m

15m

12m

15m



RETRAFLEX SLANGSYSTEEM

NIEUW!
Opzuigbare stofzuigslang

Retraflex opzuigbare stofzuigslang - In depth view

Werking

Nog nooit eerder was de stofzuiger zo gemakkelijk
voor de dag te halen. Bij het Retraflex slangsysteem
zit de stofzuigslang in de muur verscholen achter een
deftige afdekklep. Door deze te openen en de ultra-
�exibele slang naar buiten te trekken kun je direct van
start. Ben je klaar met stofzuigen dan verdwijnt de
slang weer net zo gemakkelijk terug in de muur.

De ultra-flexibele stofzuigslang zit dus in feiten
opgeborgen in het leidingsysteem. Met behulp van 
extra getrokken bochten beweegt deze zonder
problemen door de 2” slagvaste zuigleidingen. 
De leidingen van het systeem kunnen in de vloer
worden ingestort of ingeslepen. Tevens kunnen ze
in het verlaagd plafond worden gemonteerd. 

Het Retraflex slangsysteem is helaas niet toepasbaar
bij bestaande installaties vanwege de ontbrekende
                extra stromende bochten bij een regulier
                   centraal stofzuigsysteem. 

De werking van het Retraflex slang-
systeem is vrij simpel. Het is betrouwbaar
en niet gevoelig om stuk te gaan. Met
behulp van de toch al aanwezige lucht-
verplaatsing wordt de stofzuigslang na
het gebruik gemakkelijk terug de leiding
in gezogen. Dit is mogelijk door extra
lange stromende bochten toe te passen
in het leidingsysteem gedurende de lengte
van de slang. Het systeem vertrouwd dus
volledig op de zuigkracht van de centrale
stofzuigunit. 

Naar ons in zien de alomvattende oplossing
voor het stofzuigkarwei. Kortom zeer
toegankelijk en zorgeloos opbergen. 

Bekijk de video van het systeem in actie.

“Het is misschien iets prijziger, maar
het is één van de beste investeringen
die ik gedaan heb in onze woning.

We staan er nog steeds van versteld
hoe fijn dit werkt, wauw!”

Scan de QR code om het Retra�ex systeem in actie te zien. 



RETRAFLEX SLANGSYSTEEM

WWW.STOFZUIGERS.COM

405121 Bocht 2” 45° Retraflex 2x mof

Retraflex afdekklep

Bocht 2” 90° Retraflex 2x mof

405811

608016

608001 Retraflex inbouwdoos

chroom

Bocht 2” 22,5° Retraflex 2x mof800115

411459 Retraflex afdekklep

zwart

wit

415413 Retraflex afdekklep

Retraflex afdekklep415412 koper

Retraflex Voordeel Kit met slang en afdekklep

Complete installatie kit inclusief Retraflex inbouwdoos, bochten
ultra-flexibele slang en afdekklep wit. Met extra prijsvoordeel!

219190 Retraflex Kit met slang 9 meter

212120 Retraflex Kit met slang 12 meter

215150 Retraflex Kit met slang 15 meter

218180 Retraflex Kit met slang 18 meter

3x

2x
2x

Retraflex Voordeel Starter Kit voor 1 aansluitpunt

Met de Retraflex Starter Kit kunt u de juiste voorbereidingen
treffen om later het centrale stofzuigsysteem af te ronden met
een afdekklep naar keuze. Let op: exclusief buizen en moffen.

205800 Retraflex Starter Kit

3x 2x 2x

90º 45º 22,5º

Retraflex losse slangen

219100 Retraflex slang

212100 Retraflex slang

215100 Retraflex slang

218100 Retraflex slang

219127 Retraflex slang met hoes

212127 Retraflex slang met hoes

215127 Retraflex slang met hoes

218127 Retraflex slang met hoes

12m

9m

15m

18m

9m

12m

15m

18m

Retraflex handgrepen en borstelset

Het systeem is in te schakelen bij de aansluiting maar optioneel
kan gekozen worden voor een handgreep met afstandbediening.

Losse Retraflex onderdelen

Het Retraflex aansluitpunt is af te werken in 4 verschillende kleuren. 
Tevens kunnen de bochten en inbouwdoos ook los bijbesteld worden.

200091 Retraflex luxe borstelset met zuigbuis

200058 Retraflex handgreep basis

200092 Retraflex handgreep draadloos Aan/Uit

200093 Retraflex ontvanger draadloos



MEEST GEKOZEN

STOFZUIGCONTACTEN

Eurostyle
standaard muuraansluiting

405201 Stofzuigcontact Eurostyle metaal

Stofzuigcontact Eurostyle metaal

Stofzuigcontact Eurostyle metaal

405202

405203

Stofzuigcontact Eurostyle

Stofzuigcontact Eurostyle

405003

405012

Bestelnummers

405800 Inbouwdoos Eurostyle + 90° bocht haaks

405002 Stofzuigcontact Eurostyle

VEELZIJDIGDesign
verzonken muur- en vloeraansluiting van RVS

405602 Stofzuigcontact Design RVS

405008 Inbouwdoos Design recht

Stofzuigcontact Design RVS

Stofzuigcontact Design RVS

405600

405601

Bestelnummers

405007 Inbouwdoos Design haaks

405004 Stofzuigcontact Design RVS

BTicino
muuraansluiting in stijl van BTicino schakelmateriaal

415502 Inbouwdoos BTicino recht

Stofzuigcontact BTicino

Stofzuigcontact BTicino

415506

415508

Bestelnummers

415501 Inbouwdoos BTicino haaks

wit

ivoor

Gun Metal

wit

ivoor

zwart

grafiet

RVS

wit

ivoor

wit

zwart

Tec

415507 Stofzuigcontact BTicino

De originele inbouwdozen en stofzuigcontacten van het schakelmateriaal
merk BTicino zijn exclusief en direct uit voorraad verkrijgbaar bij BEAM
Electrolux Benelux. De reeks die ondersteund wordt is de Living Light serie,
tevens door vele het meest gekozen. Het contact is volledig naar wens af 
te werken middels de afzonderlijk verkrijgbare afdekramen. Contacteer
hiervoor uw huidige schakelmateriaal leverancier. 

Het zeer veelzijdige Desgin stofzuigcontact van RVS is geschikt voor muur
en vloer toepassingen. Tevens kan het contact buitenshuis worden geplaatst.
Dit strak vormgegeven aansluitpunt is verkrijgbaar in blank RVS maar ook in
verschillende gelakte versies. Afmetingen zijn 80,0 x 96,0 mm. 

Het Eurostyle stofzuigcontact behoort al menig jaar tot ons assortiment.
Het meest verkochte stofzuigcontact met strak design. Verkrijgbaar in 
kunststof en metaal uitvoering. Afmetingen zijn 88,0 x 88,0 x 9,8 mm.

LIVING LIGHT
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STOFZUIGCONTACTEN

VERVANGING & EXTRA OPTIESOverig
diverse muur- en vloeraansluitingen

EXCLUSIEF

401005 Tussenraam Varius Berker

Tussenraam Varius Jung401006

401001 Stofzuigcontact Varius Universeel

Tussenraam Varius Niko

Tussenraam Varius Niko

401003

401004

Bestelnummers

401000 Inbouwdoos Varius + 90° bocht

401002 Tussenraam Varius Niko

Naadloos aan te passen op uw schakelmateriaal.

Wanneer u op zoek bent naar bijvoorbeeld een opbouw stofzuigcontact
voor in de kelder of garage of wanneer uw oude contacten aan vervanging
toe zijn hebben we hier doorgaans de onderdelen direct uit voorraad voor
leverbaar. 

Contacteer bij twijfel altijd onze klantenservice, we helpen u graag! 

405121 Stofzuigcontact ronde deur

Stofzuigcontact Briljant

Stofzuigcontact ronde deur

405811

608016

Bestelnummers

608001 Montageplaat standaard + 90° bocht

Stofzuigcontact Cleanmaster800115

411459 Opbouw stofzuigcontact

415413 Vloer stofzuigcontact metaal

Vloer stofzuigcontact metaal415412

transparant

transparant

wit

zwart

grijs

zwart

wit

wit

wit

wit

wit

chroom

Varius
muuraansluiting in combinatie met schakelmateriaal

Met het Varius stofzuigcontact kan het design van uw centrale stofzuigsysteem naadloos
worden afgestemd op het gekozen schakelmateriaal. De unieke Varius oplossing biedt talloze
afwerkingen in verschillende kleuren. Het Varius stofzuigcontact bestaat in totaal uit 4 onderdelen.

Inbouwdoos Varius Stofzuigcontact 
Varius universeel

Tussenraam Blindschakelaar
schakelmateriaal

*

Merken en lijnen die ondersteund worden.

Orignal
Intense

S1
B3
Q1
Q3
Modul 2

LS-990

Blindschakelaars en afdekramen voor het Varius
stofzuigcontact zijn verkrijgbaar via uw huidige
schakelmateriaal leverancier.

*



A = Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 250 m2

A
Installatiepakket A

B
Installatiepakket B

B = Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 600 m2

3x 3x
24

meter
1x 1x 9x 8x 4x 10x 1x 1x

1x 1x

25
meter

5x 5x
33

meter
2x 2x 12x 10x 5x 15x

38
meter

Installatie

Leidingsysteem

Speciaal samengestelde installatie kits geschikt voor de gemiddelde
woning in Nederland en België. Ideaal voor de handige doe-het-zelver
met een zeer aantrekkelijk prijsvoordeel. U heeft de keuze uit een 
pakket met 3 aansluitpunten, 24 meter buis en bijbehorende bochten
en hulpstukken. Of een pakket met 5 aansluitpunten, 33 meter buis en
bijbehorend materiaal.

Bestelnummers

406003 Installatiepakket A

406005 Installatiepakket B

WWW.STOFZUIGERS.COM

Voordeelpakketten

Complete kits met 2” / 50,8mm installatiemateriaal

Inclusief
installatiehandleiding

Diameter 2”  / 50,8mm Diameter 63mm

Lengte 1,5 meter*

Slagvast *Lengtes van 2,0 meter zijn verkrijgbaar vanaf 300 meter en meer. 

Lengte 5,0 meter

Slagvast

Overal waar leidingen aangelegd moeten worden kan dit. Of het
nu gaat om betonvloeren, systeemwanden, verlaagde plafonds
of leidingschachten, de mogelijkheden zijn enorm. 

Het is van bepalend belang dat u voor de aanleg van het centrale
stofzuigsysteem gebruik maakt van de hiervoor bestemde buizen
en hulpstukken. De starre witte buis, flexibele zwarte buis en
hulpstukken met buitendiameter Ø50,8 mm zorgen voor een
                                    naadloze overgang waardoor u verzekerd
                                      bent van een vrije doorstroming. Tevens
                                        werken alle inbouwdozen en centrale
                                          stofzuigunits ook met deze diameter.

                                          
Ook bieden wij voor professioneel en industrieel gebruik het
nodige leidingmateriaal. Buizen, bochten en hulpstukken in 
diameter 63 mm leveren we direct uit voorraad en overige
diameters zoals 75, 80 en 100 mm op aanvraag. 

Daar waar meerdere gebruikers gelijktijdig moeten kunnen 
stofzuigen gebruiken we 63 mm leidingwerk. Dit zijn speciaal
voor het centraal stofzuigsysteem bestemde dunwandige buizen
met een gladde overgang tussen elke verbinding. Informatie
                                    over de hiervoor bestemde centrale 
                                      stofzuigunits kan worden opgedaan
                                        via onze klantenservice. 

                                              Ook wanneer u rekening wilt houden
                                              met anti-statische leidingen bieden
                                              we hiervoor een passen oplossing in
                                              de vorm van stalen buizen en die
                                              geaard kunnen worden.



Installatiemateriaal

608080 Buiseindstop 2”19.

2 / 3.

Bestelnummers

Bestelnummers2” / 50,8mm leidingmateriaal

6080001. Buis 2” slagvast, prijs per meter

607005 Flexibele buis 2” - 5 meter

607010 Flexibele buis 2” - 10 meter

608042 Bocht 2” 90° stromend 2x mof

608046 Bocht 2” 90° stromend spie/mof

608056 Bocht 2” 45° 2x mof

608060 Bocht 2” 45° spie/mof

608052 Bocht 2” 90° haaks

608044 Bocht 2” 90° Retraflex 2x mof

608058 Bocht 2” 45° Retraflex 2x mof

608022 Bocht 2” 22,5° Retraflex 2x mof

300562 Bocht 63mm 45° 2x mof

300563 Bocht 63mm 45° spie/mof

608048 T-stuk 2” 90° stromend 3x mof

608072 T-stuk 2” 45° 3x mof

608049 T-stuk 2” 2x90° stromend 3x mof

608068 T-stuk 2” 90° haaks 3x mof

300566 T-stuk 63mm 45° 3x mof

608062 Verbindingsmof 2”

300568 Verbindingsmof 63mm

608286 Verloop 50mm / 2”

300567 Verloop 50mm / 63 mm

608082 Verlengstuk voor Eurostyle

405009 Verlengstuk voor Design RVS

300569 Buis 63mm slagvast, per meter23.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

24.

25.

12.

13.

14.

608070 Y-stuk 2” 2x45° stromend 3x mof

15.

16.

26.

17.

27.

28.

20.

608088 Buiszadel 2”18.

21.

22.

300250 Signaaldraad in mantelbuis 25m

300380 Signaaldraad in mantelbuis 38m

300500 Signaaldraad in mantelbuis 50m

300100

32.

33.

34.

35. Signaaldraad in mantelbuis 100m

300517 PVC lijm 125ml

300512 Uitblaasklep 2” kunststof wit

400512 Uitblaasrooster RVS 100mm

29.

30.

31.

1.

23.

4.

8.

5. 6. 7.

63mm leidingmateriaal

17.

9. 11.10.

19.18.

20.

Lijm, uitblaas en stuurstroomdraad

29. 30. 31. 32 / 33 / 34 / 35.

27. 28.

12.

16.

13. 14. 15.

21. 22.

26.24. 25.

Bochten speciaal bestemd voor het Retraflex slangsysteem. Bestemd voor gebruik achter inbouwdoos.



BORSTELS & ZUIGBUIZEN

Vloermonden Ø32 mm

1. 2. 3.

2000111. Combinatieborstel

200010 Parketborstel

200009 Parketborstel extra breed

200008 Waterzuigmond

200004 Industriële zuigmond

2.

3.

4.

5.

200025 Telescopische zuigbuis

200026 Telescopische zuigbuis aluminium

6.

7.

Buizen

6. 7.

4.

Kleine zuigmonden

8. 9.

5.

10.

11. 12.

Dierenborstels

13. 14. 15.

200018 Huisdierenkam

200019 Dierenmassageborstel

13.

14.

200020 Dierenstofborstel15.

200007 4-Delige borstelset

200014 Plumeauborstel

8.

9.

200013 Meubelborstel

200012 Kierenzuigmond

10.

11.

200015 Radiatorborstel12.

36 cm

45 cm

Alle denkbare borstels en vloermonden zijn direct uit voorraad
leverbaar. Geschikt voor het stofzuigen van zachte en harde
ondergronden. Met onder andere een waterzuigmond en
industriële borstel die in hoogte verstelbaar is. 

Passend op verschillende merken. Neem bij interessen en
twijfel contact met ons op, we helpen u graag!

Het onmisbare stuk tussen de handgreep en vloermond. De 
telescopische zuigbuis, in lengte verstelbaar van 60 tot 100 cm.
Verkrijgbaar in metalen en aluminium variant.

Passend op slangen van centrale stofzuigsysteem merken:
BEAM, Electrolux, Cleanmaster

De kleine accessoires zijn ideaal voor het stofzuigen van
meubels, trap, auto, kieren en gaten. 

Passend op verschillende merken. Neem bij interessen en
twijfel contact met ons op, we helpen u graag!

Verwen uw huisdier met de hiervoor bestemde borstels. Voor
gebruik bij honden, katten, paarden, etc.

Passend op verschillende merken. Neem bij interessen en
twijfel contact met ons op, we helpen u graag!

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32 mm



BORSTELS & ONDERDELEN

Turbo zuigmonden

16. 17.

20001616. Turboborstel klein

200017 Turboborstel groot17.

Alliance zuigmonden en buis

18. 19.

20601118. Alliance combinatieborstel

206010 Alliance parketborstel19.

206025 Alliance zuigbuis 20.

20.

Ø32 mm

ovaal

22.21. 23.

Opberg accessoires

20003021. Slangophangbeugel

20002822. Slang en borstel rek

20003823. Accessoire opbergtas

51002521. Stofzuigerzakken, 6 stuks

20006622. Verloop ovaal naar rond

20006923. Vilt wieltjes, 2 stuks

25.24. 26.

28. 29.27.

Slang onderdelen

20004024. Handgreep Comfort

20004125. Pistoolgreep aan/uit op aanvraag

20005226. Tankhandgreep aan/uit op aanvraag

20005627. Italy handgreep aan/uit op aanvraag

20005328. Alliance handgreep op aanvraag

20002229. Eindstuk met metalen ring

31.30. 32.

Overige onderdelen

Haal de optimale zuigkracht van uw centrale stofzuigsysteem
naar boven met behulp van de roterende turbo borstels.

Passend op verschillende merken. Neem bij interessen en
twijfel contact met ons op, we helpen u graag!

De ergonomisch vormgegeven zuigmonden en telescopische 
zuigbuis speciaal bestemd voor de BEAM Electrolux Alliance
stofzuigslang met ovale aansluiting.

Handige accessoires voor het opbergen van uw stofzuigslang, 
vloermonden en borstels. 

Voor universeel gebruik.

In het geval dat bijvoorbeeld een handgreeep aan vervanging
toe is bestaat de kans dat dit los vervangbaar is. Informeer
naar de mogelijkheden of uw slang nog te redden is en
refereer naar één van de afgebeelde handgrepen. 

De handgreep Comfort en eindstuk met metalen ring zijn enkel
geschikt voor slangen zonder aan-/uitschakelaar.

De stofzuigerzakken zijn geschikt voor gebruik in de Electrolux 
Oxygen reeks, BEAM BM265 en alle Cleanmaster modellen.
Het verloop van ovaal naar rond is geschikt voor Oxygen en
Alliance stofzuigslang. Vilt wieltje zijn bedoeld voor parketborstel. 



Uittrekbare stofzuigslang Geluiddemper 2”

Bedoeld voor het snel opzuigen van stof
en kruimels. De uittrekbare slang is 
vanwege haar compacte formaat snel
en eenvoudig op te bergen in
bijvoorbeeld een keukenlade. 

Diameter Ø50,8mm

130176Artikelnummer210060

210030

210090

Slang 1,0 t/m 6m

Slang 0,8 t/m 3m

Slang 1,5 t/m 9m Universeel te gebruiken geluiddemper 
met een aansluitdiameter van 50,8mm.
Met een verloop van 50x2” is de 
geluiddemper tevens te gebruiken met
leidingen van 50mm diameter. 

ACCESSOIRES & EXTRA OPTIES

HEPA Uitblaasfilter Platinum HEPA Uitblaasfilter Alliance HEPA Uitblaasfilter Oxygen

Basis Nat & Droog afscheider RVS Nat & Droog afscheider

Ideaal voor het uitzuigen van de
openhaard. Ook kan de afscheider
worden gebruikt voor het opvangen
van vloeistoffen, zoals water.

Geluiddemper niet inbegrepen.

Geschikt voor SC335, SC385, SC398

510370Artikelnummer

Geschikt voor 625SB, 650TB, 700TC

510360Artikelnummer

Geschikt voor ZCV845, -860, -870
ELUX910, -920, -930

510350Artikelnummer

Geschikt voor grof vuil en vloeistoffen

Inhoud 22 liter

195300Artikelnummer

Geschikt voor vuil en vloeistoffen

Inhoud 18 liter

195250Artikelnummer

Slanghoes

Bescherm uw plinten, deurstijlen en meubels tegen eventuele
markeringen met de beschermhoes. Universeel te gebruiken.

200027 Beschermhoes voor slangen t/m 10 meter

Beschermhoes voor slangen t/m 12 meter200029

Garage Kit

Universele slang en borstelset voor gebruik in en rond de
garage of schuur. Inclusief luxe borstelset en ophangbeugel.

201011 Garage Kit met slang 10 meter

201211 Garage Kit met slang 12 meter

De afscheider is van commerciële
kwaliteit en voorzien van wieltjes zodat
deze gemakkelijk is te manoeuvreren.
Inclusief drijver ter beveiliging.

Niet geschikt voor
ultra fijne bouwstof.

Niet geschikt voor
langdurige stofzuigklussen.

Niet geschikt voor
ultra fijne bouwstof.



ACCESSOIRES & EXTRA OPTIES

Bestelnummer

Kitchenbox met 5 meter stretch slang  

WallyFlex

Je nieuwe rechterhand, de WallyFlex maakt je centrale stofzuig-
systeem vrij toegankelijk in een handomdraai. De WallyFlex wordt 
op de muur of in een kastje gemonteerd en gaat volledig op in de
omgeving vanwege het subtiele maar chique design.

De uittrekbare slang heeft standaard een bereik van 4 meter. De
stofzuiger is gemakkelijk in te schakelen middels een handige
schakelaar op de WallyFlex. De unit is eenvoudig te installeren
bij bestaande en nieuwe systemen. De WallyFlex kan op elk type
inbouwdoos worden vast geschroefd. Slang met 7m bereik is optioneel.

Kit met stretchslang voor in keukenkast316900

Plintzuiger

Laat kruimels en stof in één veeg verdwijnen. De plintzuiger is een afzuigpunt
verscholen in de plint van je keuken. Zuig gemakkelijk en snel stof en vuil op
door deze direct voor de zuigmond te plaatsen, dit met behulp van bijvoorbeeld
een kleine veger of met je voeten. De plintzuiger is tevens in een wand te
installeren, bijvoorbeeld in de entree van de woning. Zo kun je snel het zand
van de schoenen in de plintzuiger laten verdwijnen. 

Min. inbouwhoogte: 9cm    Breedte uitsparing: 16,5cm    Hoogte uitsparing: 4,5cm

Bestelnummers

Bestelnummers

Bestelnummer

316927

316926

316925

316924

316928 RVS Afdekplaat

316981 WallyFlex losse slang 7m

316986 WallyFlex losse slang 7m

316980 WallyFlex met 4m slang

316985 WallyFlex met 4m slang

Plintzuiger inclusief aansluitset

Plintzuiger inclusief aansluitset

Plintzuiger inclusief aansluitset

Plintzuiger inclusief aansluitset wit

ivoor

zwart

zilver

wit

zwart

wit

zwart

Maak uw centrale stofzuigsysteem toegankelijker dan ooit tevoren. De Kitchenbox
is bedoeld voor het snel opzuigen van stof en kruimels. De Kitchenbox past eenvoudig
in een standaard keukenkastje maar is eveneens geschikt voor installatie in de garage
of onder een werkbank. 

De uittrekbare slang heeft een bereik van 5 meter en rolt automatisch terug op, wat
het gebruik en opbergen vergemakkelijkt. Wanneer u de slang uit de houder haalt
schakelt de centrale stofzuigunit zichzelf automatisch aan en is deze gebruiksklaar.

Geschikt voor
Keuken, bijkeuken, garage, waskamer, werkbank, zolder en hobbyruimte

Afmetingen
Diepte: 45,7cm    Hoogte: 41,9cm    Breedte: 8,9cm



BEAM ELECTROLUX BENELUX

info@stofzuigers.com

+31 (0)88 200 200

+31 (0)6 86 42 23 13

De Scheper 254
5688 HP Oirschot
Nederland

Dankzij onze jarenlange ervaring garandeert BEAM ELECTROLUX een professioneel
advies voor de aanleg van het centrale stofzuigsysteem, geheel volgens de regels van 
de kunst, waarbij rekening wordt gehouden met de overige technische installaties in een
woning (sanitair, ventilatie, centrale verwarming, enz...).

We reiken u de sleutel toe tot een schone en leefbare woon-/werkomgeving waar het
beter wonen en (samen)leven is. Doe vrijblijvend een beroep op onze diensten:
 
    >   uitleg en advies over het centrale stofzuigsysteem voor uw situatie
    >   een duidelijk boor- en legplan
    >   een gedetailleerde installatiehandleiding
    >   beschikbaarheid van een vakman voor ondersteuning
    tijdens het bouwproject

BEAM ELECTROLUX

Openingstijden

maandag - vrijdag
zaterdag
zondag

09:00 - 17:00
op aanvraag
geslotenwww.stofzuigers.com

OFFICIEEL IMPORTEUR

Ontvang binnen 48 uur een vrijblijvende offerte op maat!


