TUBO centrale stofzuigsystemen
Uw garantie op zuivere lucht !

Met TUBO centrale stofzuigsystemen kiest u voor
zuivere lucht en investeert u in uw gezondheid
Hoe Werkt het?
Opgezogen stofdeeltjes worden via de leidingen en de motor naar buiten verwijderd. Daardoor verwijdert u
huisstofmijt en allergenen effectief uit uw woonruimte. Dit in tegenstelling tot de traditionele stofzuiger die zijn
allerfijnste stofdeeltjes terug de woning inblaast.
Een centraal stofzuigsysteem werkt bovendien zeer snel, effectief, in stilte en is handig in gebruik.

Als enige op de Belgische markt esthetische
afwerking met Niko afdekplaten

Inbouwdoos NI060 - stofcontact NI600 (binnenwerk ook verkrijbaar in ivoor, zilver en antraciet).
combineerbaar met alle afdekplaten van Niko

Tubo stofcontacten ook gepast voor iedere Bticino afdekplaat

Inbouwdoos PA012

Stofcontact binnenwerk

Flexibel met schakelaar
Verkrijgbaar in verschillende lengtes van 6m,
7.5m, 9m, 10.5m en 12m.
Ook verkrijgbaar zonder schakelaar en
radiosturing voor het starten van de motor.

Adaptor plaat voor afdekplaat Bticino

Standaard toebehoren set AL244

TUBO centrale stofzuigsystemen
Uw garantie op zuivere lucht !

Tubo toebehoren
Tubo heeft voor ieder project en probleem een oplossing. Zie hieronder enkele producten van ons zeer uitgebreid gamma aan toebehoren en praktische oplossingen voor ieder systeem en of probleem.
Standaard toebehoren set AL244

Installatiemateriaal

Alle nodige hulpstukken
voor tijdens het stofzuigen

Alle nodige bochten en toebehoren voor een geslaagde
installatie

Standaard toebehoren set AP244.

Vroom

Alle nodige hulpstukken
voor tijdens het stofzuigen
slang niet inbegrepen

Deluxe kit AP253
Handig opbergen van toebehoren en slang in een op maat
gemaakte opbergvalies. Op
te hangen aan de muur. Slang
niet inbegrepen

Een vast uittrekbaar systeem voor
wie dagelijks meerdere keren
plaatselijk moet stofzuigen

Beschermhoes
Perfect geschikt voor het
beschermen van meubilair en
deuren

Vacpan
Plintzuigmond, ideaal voor
kapperszaken

Controledisplay
Plaats een controle display
eender waar je wil en hou je
systeem in de gaten

Draadloze slang
Laat je systeem werken zonder
enige bedrading dankzij de zender en ontvanger

Industriëel gamma
Voor meer info en toepassingen
neem contact met ons op
info@tubo.be

Watertank
opvangen van water
voor dit in het stofzuignet
terecht komt

Aertech bvba

Doornzeelsestraat 58B
9940 Evergem
info@tubo.be
www.tubo.be
www.centralestofzuigervlaanderen.be
www.aertecnica.com

