TUBO centrale stofzuigsystemen
Uw garantie op zuivere lucht !

TUBO garandeert u gezonde zuivere lucht!
Zuivere Lucht en het belang van ventilatieZuivere lucht wordt een gegeerd goed en lijkt
steeds schaarser te worden. Wist je dat 1 op de 8
kinderen en volwassenen last hebben van astma?
En dat huisstofmijt verantwoordelijk is voor meer
dan 50% van de allergieën in het land?

Deze diertjes zettenzich op alle plekken
in het huis waar ze zich warm kunnen
nestelen. Tapijten, huisdieren, matrassen, zetels, enz...
Een goed ventilatiesysteem is daarbij
een must. Deze verplichte techniek
zorgt ervoor dat zuivere en verse lucht je
woning binnenkomt en gefilterd wordt.

Door gebruikt te maken van borstel of doeksysteem wordt een groot deel van het stof terug
de lucht ingeworpen en blijft het microscopisch stof achter!

Hoe hou je deze zuiver?
Weet je dat een centraal stofzuigsysteem de ideale “partner in crime” is van
een goed ventilatiesysteem? Waarom
investeren in ventilatie en daarna je lucht
verontreiniging met een traditionele of
robot stofzuiger?
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Huisstofmijt zijn en blijven er met miljoenen met het traditionele stofzuigsysteem

TUBO centrale stofzuigsystemen
Uw garantie op zuivere lucht !

Met een Tubo Centraal Stofzuigsysteem kiest u voor een groot nuttig vermogen, zuivere lucht en..
- Werken in stilte
- Een krachtige en energievriendelijke motor
- Een allergie-arme ruimte: huisstofmijt, bacteriën en microscopisch stof krijgen geen kans
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Afwerking met Niko afdekplaten
- Ruime keuze aan toebehoren
- Keuze uit tientallen verschillende stofcontacten
- ...
- ...

De traditionele stofzuiger en zijn nadelen

De robot stofzuiger en zijn nadelen

- Sinds begin 2014 wettelijk beperkt in vermogen
- Minder zuigkracht voor de moeilijk bereikbare plaatsen
- Lawaaihinder
- Onhandig werken
- Beschadigen van het interieur
- Reukhinder
- Geregeld vervangen van stofzakken en reinigen van
filter
- Beperkte levensduur
- Huisstofmijt en kleine stofdeeltjes worden terug de
woning ingeblazen

- Meerdere toestellen voor elke verdieping
- Deuren blijven openstaan
- Kan niet gebruikt worden tijdens het klussen
- Bereikt niet de diepste hoeken en spleten
- Regelmatige reiniging
- Beperkte levensduur
- Niet esthetisch
- Niet krachtig genoeg in zuigkracht voor het fijne
onzichtbare stof
- Nog altijd een traditionele stofzuiger nodig voor
klusjes en karweien
- Niet bruikbaar voor het stofzuigen van de wagen
- Microscopische stofdeeltjes en huisstofmijt blijven
in de woning
- Hoge kostprijs
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