TUBO centrale stofzuigsystemen
Uw garantie op zuivere lucht !

X-pert RT serie
TUBO breidt haar aanbod uit! De X-PERT RT serie: de nieuwste serie
centrale stofzuigers, speciaal en specifiek ontworpen voor de residentiële sector.
In kantoorgebouwen, hotels, bed-en breakfasts, villa’s, restaurants
waar men met twee tegelijk moet werken heb je meer kracht en
sterke prestaties nodig! Daarom heeft TUBO de X-PERT RT ontwikkeld. De perfecte brug tussen huishoudelijke en industriële toestellen.
Wij bieden graag advies op maat. Heeft u interesse in dit systeem?
Contacteer ons dan op info@tubo.be , zodat we u een gepast advies
kunnen geven.

X-PERT RT technische specificaties:
•Installatie en set-up systeem met plug & play technologie. Snelle aansluiting is mogelijk gemaakt dankzij de elektrische connectoren en klemmen in dit systeem, dit elimineert enige mogelijkheid op foutmeldingen tijdens het opstarten van het systeem.
•Alle modellen zijn uitgerust met een zelfreinigend systeem (APF system - gepatenteerd door Aertecnica)
•Filter patroon met een groot filteroppervlak van 24.400 cm²
•Elektronische aanpassing en krachtverdeling van het systeem tijdens het gebruik met twee personen
•AVI display
•Compact model met hoge prestaties
•Ergonomische stofcontainer met maar liefst een inhoud van 66 L.

Aertech bvba

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

TUBO centrale stofzuigsystemen
Uw garantie op zuivere lucht !

ECLETTIS by TUBO
Met voorsprong het modernste en meest
onzichtbare stofcontact op de Belgische
markt.
De dag van vandaag is in een moderne
woning perfect niet genoeg.
Door de installatiekit van de Eclettis waarbij
het plakwerk kan afgewerkt worden tot aan
de rand van het stofcontact, verkrijg je die
unieke superstrakke look om zonder afdekplaat te kunnen werken.
Op deze manier wordt het stofcontact onzichtbaar als je langs de muur heen kijkt.
•Eclettis is de meest ultieme combinatie samen met het mysterious gamma van NIKO
•Het meest strakke design op de Belgische
markt
•Onzichtbaar door het elimineren van alle
uitspringende onderdelen en afdekplaat
•Op aanvraag verkrijgbaar in ieder RAL kleur
om de integratie in de woning optimaal te
maken
•Standaard in wit en inox

montageframe voor
gyproc platen. PA314

Aertech bvba

Eclettis stofcontact montageset PA080

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

PA800

PA810

