Bedrijf in de kijker

Stofzuigen zonder lawaai? Dat kan met
TUBO.
TUBO is geen klassiek bouwbedrijf, maar werd onlangs toch
lid. “We willen het netwerk van
Confederatie

Bouw

Oost-

Vlaanderen gebruiken,” zegt
Emma Bruggeman, vertegenwoordiger van TUBO.
Waarom het netwerk van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Emma?

“Ons product leent zich er perfect toe om intensief samen te
werken met de bouwsector. En
dan voornamelijk met installateurs en algemene aannemers.
Ons product is bijvoorbeeld

___________“__________
TUBO speelt in op de hedendaagse eisen naar comfort: gebruiksvriendelijk,
hygiënisch en duurzaam.
Emma Bruggeman
___________“__________
perfect te gebruiken in combinatie met de huidige ventilatiesystemen.”
Wat is TUBO nu juist?
“TUBO is een centraal stofzuigsysteem. Anders dan bij de klassieke stofzuiger heb je een centrale eenheid en vind je in het
huis verschillende stofzuigcontacten waarin je de zuigslang
kunt pluggen.”
Wat is daar het voordeel van?

Geruisloos en praktisch stofzuigen met het centraal stofzuigsysteem van TUBO

“Er zijn er meerdere. Eén van de

“In Scandinavië en Amerika

belangrijkste is dat het een grote

kende dit systeem al een grote

meerwaarde is voor gezinnen

opmars. In België kiezen nog

waar één of meerdere gezinsle-

veel mensen voor een gewone

den last hebben van allergieën

stofzuiger, omdat ze de moge-

zoals huisstofmijt. Anders dan

lijkheid van een centraal stof-

een klassieke stofzuiger, die stof
door een filter haalt en weer de
lucht in blaast, verwijdert TUBO
alle stofdeeltjes en stofmijt. Een
tweede voordeel is dat je geen
stofzuiger moet meeslepen. Je
sluit de zuigslang aan in het
contact en alles verdwijnt naar
de centrale eenheid die, bijvoorbeeld, in de berging staat bij de
wasmachine en de droogkast.
Een derde voordeel is dat het
stofzuigen geruisloos gebeurt.
Niet alleen handig voor gezinnen met jonge kinderen, maar
eveneens voor gezinnen waar-

zuigsysteem niet kennen.”

Er is dus nog werk aan de winkel.

“Net daarom willen we het netwerk van Confederatie Bouw
Oost-Vlaanderen

gebruiken.

Sleutel-op-de-deurbedrijven,
installateurs en algemene aannemers kunnen

deze

optie

voorstellen aan hun klanten
omdat het inspeelt op de hedendaagse eisen naar comfort:
TUBO is gebruiksvriendelijk,
hygiënisch en duurzaam.”

van één of meerdere gezinsleden onregelmatige werkuren
hebben en dus overdag slapen.”

Waarom is dit nog niet inge-

burgerd ondanks de voordelen?

Voor meer info surf je naar de
website www.tubo.be.

