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+ Het stof wordt echt verwijderd en niet gewoon van de ene kant van de kamer 
naar de andere verplaatst.  
De centrale stofzuiger TUBO’ verwijdert de lucht samen met het stof uit de kamer. 
De lucht wordt via de HEPA-filter in de centrale unit definitief uit het gebouw verwijderd.
Draagbare stofzuigers, zelfs die met een waterfilter, zuigen langs de ene kant het stof aan
 en laten langs de andere kant dezelfde lucht, nadat die al dan niet goed is gefilterd, weer 
terug in de ruimte stromen. 

+ Luchtverversing in uw woonruimtes. 
De centrale stofzuiger TUBO’ draagt bij aan de  verversing van de lucht in huis en 
verwijdert tegelijk huisstofmijten en andere allergenen, zodat u hygiënischer kunt leven. 

+ Verwijdering van allergenen. 
Onze centrale stofzuigers TUBO’ zorgen ervoor dat er geen stof wordt opgestapeld
in de woning en verwijderen schadelijke allergenen uit bv. microplantenstof of dierenvacht,
waardoor de kans op allergieën wordt beperkt. 

+ Minder stroomverbruik. 
Dankzij het cyclonische filtersysteem verbruikt de centrale stofzuiger TUBO’ in vergelijking
met andere stofzuigers duidelijk minder energie om dezelfde doeltreffendheid van het stofzuigen 
te garanderen. 

+ Geen verbruiksgoederen. 
Voor de centrale stofzuiger TUBO’ hoeft u niet voortdurend verbruiksgoederen zoals filters
of stofzakken bij te kopen. De filtervulling moet eenmaal per half jaar worden gereinigd en hoeft 
soms zelfs pas na 3-4 jaar te worden vervangen. Voor het stofreservoir hoeft u geen speciale 
stofzakken te gebruiken, maar voor uw eigen gemak kunt u er een gewone plastic vuilniszak
in aanbrengen. 

+ Sneller schoonmaken. 
Dankzij de doeltreffende zuigkracht, de definitieve verwijdering 
van het stof en de eenvoudige bediening bespaart u met
de centrale stofzuiger TUBO’ zelfs tot 25% van
uw tijd in vergelijking met een traditionele stofzuiger.
Dit is in het bijzonder van belang wanneer u beroep
doet op schoonmaakpersoneel. 

+ Een investering die u snel terugwint. 
De centrale stofzuiger TUBO’ vraagt enkel een
investering bij de aankoop en montage. In geval van 
handelspanden wint u die kosten gewoonlijk terug in
2-3 jaar. Dit is mogelijk door het lage energieverbruik,
het gebrek aan verbruiksgoederen en een duidelijke
beperking van de arbeidstijd van schoonmaakpersoneel.
Ook de stijging van de waarde van het pand en het
gegarandeerde comfort van de bewoners zijn nog 
extra troeven. De kost van de aankoop en montage
van het systeem bedraagt niet meer dan 1% van de 
volledige bouwkosten. 
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CENTRALE STOFZUIGSYSTEEM TUBO’ 

Waarom? 
Voordelen voor uw gezondheid 

Voordelen voor uw portefeuille  
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+ U hoeft geen zware draagbare stofzuiger meer te verplaatsen. 
De centrale stofzuiger TUBO’ is eenvoudig in gebruik omdat u geen zware, onhandige 
stofzuiger van kamer naar kamer en van verdieping naar verdieping meer hoeft te verplaatsen 
en niet overal meer tegen meubels aanstoot.
Schoonmaken wordt een stuk eenvoudiger omdat u enkel een lichte stofzuigslang gebruikt, 
waarmee u in alle hoeken van uw woning kunt komen. 

+ Geen lawaai. 
De centrale stofzuiger TUBO’ maakt geen lawaai zoals een gewone draagbare stofzuiger, 
want de centrale unit staat in een verafgelegen, gesloten ruimte. Hierdoor hoort u enkel een
licht geruis van de lucht in uw woonruimtes. Dit stoort niet wanneer u een gesprek voert, naar
muziek luistert of wanneer uw huisgenoten slapen. 

+ Klaar om te stofzuigen.
Onze centrale stofzuigers TUBO’ zijn altijd klaar om te werken.
U hoeft niet voortdurend de filterzak te vervangen, zoals bij draagbare stofzuigers of centrale 
stofzuigers van het oude type.
De stofzuiger maakt gebruik van een cyclonisch filtersysteem dat doeltreffende zuigkracht 
garandeert, of het stofreservoir nu vol of leeg is.  

+ De zuigkracht blijft maandenlang op een stabiel, hoog niveau. 
Niet zoals bij gewone stofzuigers, die enkel goed zuigen als de stofzak net is vervangen.  

+ Simpele bediening. 
Deze centrale stofzuiger TUBO’ vergt geen regelmatig, vervelend onderhoud. 
Het volstaat om gemiddeld eenmaal per half jaar de HEPA-filter onder de kraan te spoelen 
met stromend water. Ook het stofreservoir dient met zulke tussenpozen te worden geleegd.
Om het uzelf gemakkelijker te maken, kunt u er een gewone plastic vuilniszak in aanbrengen. 

+ Veiligheid. 
De spanning van 230 V gaat enkel tot de stofzuigunit. De stofzuigcontacten worden gevoed met 
12 V, een spanning die veilig is voor de mens. 
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      Daarom!
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Voor betere levenskwaliteit. 
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De centrale unit wordt geïnstalleerd op één plaats,
bv. in de bijkeuken, garage of bergruimte. 
Het buizennetwerk verbindt de unit met de 
stofzuigcontacten, die op gemakkelijk bereikbare 
punten in het hele gebouw zijn aangebracht. 
Door op de knop op de handgreep van de elastische 
stofzuigslang te drukken of door het uiteinde van de 
slang in het stofzuigcontact te steken, wordt de 
centrale unit opgestart. 
De slang van 7 of 9 meter, afgewerkt met een gepaste 
borstel of zuigmond, reikt tot elke hoek van uw huis. 
De lucht met stof wordt aangezogen naar de unit en 
wordt na zuivering naar buiten afgevoerd. 
In tegenstelling tot een traditionele stofzuiger, keert 
het verzamelde stof niet terug naar de kamer. 
Er is ook geen lawaaioverlast, want de stofzuigunit
staat in een verafgelegen ruimte. 
Het stofreservoir wordt elke 5-6 maanden geleegd
en de zuigkracht blijft altijd op hetzelfde, hoge niveau.    
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Ons centraal stofzuigsysteem is een modern product dat perfecte reinheid, gemak en comfort biedt. 
De stevige installatiematerialen met vijf verschillende diameters voldoen aan de strengste 
internationale normen. De ultramoderne units, die werken op basis van microprocessoren, zijn 
uitgerust met filtersystemen die ongetwijfeld de beste op de markt zijn. De grootste keuze uit 
schoonmaakaccessoires. Jarenlange ervaring, innovatieve oplossingen en bovendien duizenden 
tevreden klanten. Daarom zijn we leider in de branche. 

We weten hoe je een aangename sfeer creëert ...  

WERKINGSPRINCIPES 
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STOFZUIGCENTRALES VOOR UW HUIS 

Europees. 

Onze perfecte stofzuigcentrales zijn het resultaat van meer
dan 40 jaar ervaring van onze ingenieurs van wereldklasse. 
Op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen 
voeren we voortdurend innovatieve oplossingen in in ons 
assortiment en bevestigen zo onze vaste positie als leider
in de branche. Ontworpen en geproduceerd in Europa. 
De nieuwste technologie, de beste grondstoffen. 
Of u nu kiest voor de inbouwstofzuiger QB, 
de economische unit STUDIO of de 
prestigieuze TX, de hoogste kwaliteit blijft 
gegarandeerd. Dit wordt bevestigd door het
Duitse Instituut voor Kwaliteit TÜV, 
dat bijzonder hoge eisen stelt. 

STOFZUIGCENTRALES VOOR GROTE OPPERVLAKTEN 

Voor grote oppervlakten is nog meer dan voor kleine huizen doeltreffende stofverwijdering nodig. 
Ook hierin zijn we specialisten. We hebben serieel geproduceerde toestellen voor 2, 3 en zelfs 12 gelijktijdige 
gebruikers. Onze systemen leveren uitstekende prestaties, zowel in woongebouwen als commerciële panden 
van elk type. De een- en driefasige units met microprocessorbesturing kunnen permanent 24/24 werken. 
                                We bieden u geteste oplossingen op basis van concrete referenties van prestigieuze 
                                privéresidenties, hotels, kantoorgebouwen, kerken, magazijnen, industriële bedrijven 
                                en dienstverleners. 
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 Sterk.
MOTORKAMER EN BOVENSTE DEEL VAN DE BEHUIZING TC, TP, TX  

             

+ Uitlaat voor verbruikte lucht aan beide zijden. 
Innovatieve flexibiliteit tijdens de montage, waardoor de 

unit op een plaats naar keuze kan worden aangebracht. 

+ Hoge isolatieklasse - zelfs tot Ip55. 
De unit is uitgevoerd uit bijzonder duurzaam materiaal, 

bedekt met een laag gecertificeerde lak, die is getest op 

bestendigheid tegen “zoute mist”. Mogelijkheid om de unit 

binnen en buiten het gebouw te monteren. 

+ Elektronicakaart EVOLUTION. 
Bestuurt de motoren en geeft via de display AVI informatie 

over de werking van het systeem. De gegevens worden 

continu weergegeven met behulp van iconen en precieze cijfers. 

Hierdoor heeft de gebruiker permanente en reële controle over 

het hele systeem (geldt voor de units TX en TP). 

+ Elektrische motor van de hoogste klasse. 
100% Europees, volledig professioneel, veilig, met uitstekende 

isolatie en geluidsdemping. Garantie voor de best mogelijke 

prestaties. Systeem voor zacht starten SOFT START dat een 

lange levensduur en laag energieverbruik garandeert.  

+ Temperatuursensor. 
Controleert de werking van de eenheid, reageert in geval van 

abnormale situaties die een invloed hebben op de veiligheid 

van het systeem. 

+ Motorkamer met geluidsdemping. 
Vervaardigd uit technologisch geavanceerde materialen. 

De speciaal geprofileerde circulatiekanalen zijn ontworpen 

om de geluidsemissie aanzienlijk te verminderen en laten toe 

om het systeem te gebruiken op alle momenten van de dag. 

+ Dynamische display AVI.   
Aangebracht op het besturingspaneel vooraan de centrale unit. 

Modern design met begrijpelijke icoontjes en precieze 

cijfergegevens (geldt voor de units TX en TP). 

+ Intelligente communicatie. 
Geïmplementeerd communicatieprotocol MODBUS dat 

eenvoudige aansluiting op populaire domoticasystemen

mogelijk maakt.
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TC, TP, TX 

op voorwaarde dat
er een in-/uitlaatbuis 
wordt aangesloten

automatische 
filterreiniging

MODBUS

INTELLIGENT 
GEBOUW

DOMOTIC compatible
CLEAN BAG

contactloos 
legen

kwaliteitscontrole
 van het Duitse
 Instituut TÜV

APF
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 Rein. 
BEHUIZING VAN DE UNITS TC, TP, TX 

+ Cyclonisch filtersysteem. 
Onze units gebruiken echte cyclonische filtering met 
een aanvullende filtervulling uit polyester. Deze 
oplossing laat toe om maandenlang onveranderlijk 
hoge prestaties te leveren en veel doeltreffender te 
stofzuigen dan met andere systemen. De lucht die 
naar buiten wordt afgevoerd, wordt zorgvuldig 
gezuiverd en maakt de gevel niet vuil.
Onderhoudswerkzaamheden moeten gemiddeld
eenmaal per half jaar worden verricht en daarbij
moet enkel de filtervulling worden gespoeld
en moet het stofreservoir worden geleegd. 

+ Stofinlaat aan beide zijden. 
Een handige oplossing voor de installateur, 
die de keuzemogelijkheden voor een comfortabele
installatieplaats duidelijk vergroot . 

+ Geïntegreerd stofzuigcontact. 
Het stofzuigcontact op de behuizing van de unit
(geldt niet voor TC) laat toe om het systeem ook te
gebruiken in de ruimte waarin de unit is geïnstalleerd.
Het systeem wordt dan opgestart met een van de 
knoppen op het controlepaneel.

+ Filtervulling PRECISION. 
Innovatief product vervaardigd op basis van volledig 
wasbare polyestervezel, die doeltreffendheid van 
HEPA-klasse garandeert. Uitgerust met een nieuw
montage en demontagesysteem dat
de onderhoudswerkzaamheden maximaal vereenvoudigt.

+ Systeem APF voor automatische filterreiniging. 
Beperkt de onderhoudswerkzaamheden in verband met 
het periodieke reinigen en spoelen van de filtervulling tot 
het minimum. Zorgt er dankzij het zuivere filteroppervlak
voor dat het systeem lang optimaal blijft werken. 
APF is een oplossing die is gepatenteerd door 
AERTECNICA. 
Om de stofdeeltjes van het filteroppervlak te verwijderen 
maakt ze gebruik van een speciale turbine, die geen
extra energie verbruikt (geldt voor de units TXA, TPA).

+ Nieuw bevestigingssysteem QUICKFIX. 
Vraagt duidelijk minder plaats bij de montage
en garandeert een betere stabiliteit en bevestiging
op de muur. 

+ Multifunctionele zijzakken.
De handige, praktische zakken kunnen dienen om
bv. plastic zakken of de gebruikershandleiding in
te bewaren (geldt voor de units TXA, TP, TPA). 
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Comfortabel. 
STOFRESERVOIR VAN DE BEHUIZING TC, TP, TX 

+ Afleidkegel geïntegreerd met de behuizing. 
Vergemakkelijkt en versnelt het legen van het stofreservoir. 
Door de grotere diepte dan bij andere units blijft het aantal 
stofdeeltjes dat zich op de filtervulling afzet voordat die in 
het reservoir neerzakt, beperkt tot het minimum. 

+ Stofreservoir.
Uitgevoerd uit bijzonder duurzaam materiaal. 
Aan de buitenkant zijn er twee ergonomische grepen
gemonteerd, die het openen en sluiten vergemakkelijken.
Binnenin het reservoir is er een systeem voor snelle montage
van de stofzak CLEAN BAG* geïnstalleerd. 

+ Ergonomische handgrepen - hendels. 
Innovatief, esthetisch en functioneel. Maakt het mogelijk om 
zonder inspanning in twee stappen het stofreservoir te openen 
en te sluiten. In de eerste stap scheidt u het stofreservoir 
gedeeltelijk af van de behuizing, waardoor de zak CLEAN BAG* 
kan worden gesloten en contact met het stof kan worden
vermeden. 
In de tweede stap scheidt u het stofreservoir volledig af van
de behuizing van de unit, waardoor u alle nodige 
onderhoudswerkzaamheden kunt verrichten. 

+ Blokkadesysteem voor de stofzak CLEAN BAG*. 
Op de bodem van het stofreservoir zijn clips aangebracht die
het mogelijk maken om de plastic zak gemakkelijk in 
het stofreservoir te bevestigen. 

+ CLEAN BAG*
Deze plastic wegwerpzak voor stof met een speciaal sluitsysteem 
elimineert in combinatie met de speciale constructie van het 
reservoir volledig de mogelijkheid dat de gebruiker in contact 
komt met het stof terwijl hij het stofreservoir leegt. 
* Geldt niet voor de units TC 

De enige methode op de markt om zo comfortabel en eenvoudig
het stofreservoir te legen. Snel, eenvoudig, zonder dat u hoeft
te vrezen dat u zich vuilmaakt of dat er stof vrijkomt in de ruimte waar de unit is geïnstalleerd. 
Pure voldoening ... 
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Prestige. 
                            PERFETTO TXA

Symbool

Motorvermogen                           kW 

Zuigkracht                            air Wats 

Maximale onderdruk                  mbar  
3Luchtdebiet                               m /h  

Inhoud van het stofreservoir         liter  

Hoogte (h)                                   cm  

Diameter (d)                                cm  

Geluidsniveau bij de unit            dB(A)  

Optimale schoonmaakoppervlakt  m²  

Maximale schoonmaakoppervlakte m²  

CMTX2A CMTX3A CMTX4A

1,35 1,59

526 566

333 374

161 174

22 22

115 115

34 34

64 64 

350 500

400 700

09

+ Cyclonische filtering 

+ SOFT START

+ Geïntegreerd stofzuigcontact

+ Display AVI 

+ Behuizing uit roestvast staal

                 Ook in sets met schoonmaakaccessoires: 
                     KTX2A=TX1A+AP239+AP245+AP350
                     KTX3A=TX3A+AP239+AP245+AP350
                     KTX4A=TX4A+AP239+AP245+AP350

Modern, betrouwbaar en technologisch de meest geavanceerde op 
de markt. Behuizing uit roestvast staal AISI304. De nieuwe generatie 
geïntegreerde besturingspanelen met display AVI geeft u volledige 
controle en laat toe om de meeste parameters van de unit te beheren 
en aan te passen. Het paneel geeft continu de werkingsparameters 
van het systeem precies weer. Het toont het feitelijke vulniveau van 
het stofreservoir en meldt wanneer het reservoir moet worden geleegd. 
Het geeft de werkelijke verontreinigingsgraad van de filtervulling aan 
en wijst u erop dat die moet worden gereinigd. Het ontdekt 
onregelmatigheden en voorkomt hierdoor onverwachte onderbrekingen
 in de werking. De belangrijkste functies zijn in bepaalde gevallen ook 
op afstand bedienbaar, zonder dat u naar de unit hoeft te gaan. 
Dit kan dankzij het dynamische lcd-paneel dat bv. op de wand 
in de keuken wordt gemonteerd. Het geïmplementeerde protocol 
MODBUS maakt het mogelijk om met domoticasystemen te 
communiceren.
Cyclonische filtering met aanvullende, volledig wasbare filtervulling 
uit polyester PRECISION. 
De hoge isolatieklasse laat toe om de units buiten het gebouw te 
installeren, bv. op het balkon of het terras.
De optionele plastic wegwerpzak Clean Bag met speciaal sluitsysteem 
elimineert in combinatie met de speciale constructie van het reservoir 
van de unit volledig het contact van de gebruiker
met het stof, wanneer het reservoir wordt leeggemaakt. 

borstel TURBO 

valiesje met 
accessoires 

           slang van 9 m 
POWER CONTROL 

Mogelijke samenwerking
met het paneel DYNAMIC.

Het paneel informeert over de noodzaak om het
stofreservoir te legen, de filter te reinigen en over
andere onregelmatigheden  in de werking van het
systeem. 
Het paneel kan worden aangebracht op de wand in
de keuken of voorkamer. (CMT800+PE309+CM631).
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Innovatie.
PERFETTO TP / TPA

+ Cyclonische filtering

+ SOFT START

+ Geïntegreerd stofzuigcontact

+ Display AVI

+ Uitlaat aan beide zijden

+ Inlaat aan beide zijden 

+ Beperkt lawaai 

KTP1=TP1+AP238+AP244+AP350
KTP1A=TP1A+AP239+AP244+AP350
KTP2=TP2+AP238+AP244+AP350
KTP2A=TP2A+AP239+AP244+AP350
KTP3=TP3+AP238+AP244+AP350
KTP3A=TP3A+AP239+AP244+AP350
KTP4=TP4+AP238+AP244+AP350
KTP4A=TP4A+AP239+AP244+AP350

          AP239
      POWER 
CONTROL
      

slang 9m
ON-OFF

AP350 TURBO

Ook in sets met schoonmaakaccessoires: 

              AP244 Set 
schoonmaakaccessoires
met tas EASY BAG 

Modern, betrouwbaar en technologisch de meest geavanceerde op de 
markt. De nieuwe generatie geïntegreerde besturingspanelen met 
display AVI geeft u volledige controle en laat toe om de meeste 
parameters van de unit te beheren en aan te passen. Het paneel 
geeft continu de werkingsparameters van het systeem precies weer. 
Het toont het feitelijke vulniveau van het stofreservoir en meldt 
wanneer het reservoir moet worden geleegd. Het geeft de werkelijke 
verontreinigingsgraad van de filtervulling aan en wijst u erop dat die 
moet worden gereinigd. Het ontdekt eventuele onregelmatigheden en 
voorkomt hierdoor onverwachte onderbrekingen in de werking. De 
belangrijkste functies zijn in bepaalde gevallen ook op afstand 
bedienbaar, zonder dat u naar de unit hoeft te gaan. Dit kan dankzij 
het dynamische lcd-paneel dat bv. op de wand wordt gemonteerd in de 
keuken. Het geïmplementeerde protocol MODBUS maakt het mogelijk 
om met domoticasystemen te communiceren. Cyclonische filtering met 
aanvullende, volledig wasbare filtervulling uit polyester PRECISION. 
De optioneel verkrijgbare versies CMTP1A, CMTP2A, CMTP3A en 
CMTP4A zijn uitgerust met een automatisch trilsysteem APF om de 
filtervulling te reinigen. 
De hoge isolatieklasse laat toe om de units buiten het gebouw te 
installeren, bv. op het balkon of het terras. De optionele plastic 
wegwerpzak Clean Bag met speciaal sluitsysteem elimineert in 
combinatie met de speciale constructie van het reservoir van de unit 
volledig het contact van de gebruiker met het stof, wanneer het 
reservoir wordt leeggemaakt. 

Symbool  CM TP 

Motorvermogen 

Zuigkracht                           air Wats 

Maximale onderdruk                 mbar  
3Luchtdebiet                              m /h  

Inhoud van het stofreservoir        liter  

Hoogte (h)                                  cm

Diameter (d)                               cm  

Geluidsniveau bij de unit           dB(A)  

Optimale schoonmaakoppervlakte m²  

Max. schoonmaakoppervlakte       m²  

2 3 4

1,6 1,35 1,59

653 526 566

313 333 374

195 161 174

13,5 22 22

90 115 115

30 34 34

63 64 64 

350 500

400 700

2A 3A 4A

kW 
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Het paneel informeert over de noodzaak om het
stofreservoir te legen, de filter te reinigen en over
andere onregelmatigheden  in de werking van het
systeem. 
Het paneel kan worden aangebracht op de wand in
de keuken of voorkamer. (CMT800+PE309+CM631).
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 Instituut TÜV

APF

150

180

1,59

566

374

174

22

115

34

64 

500

700

1,6

653 

313

195 

13,5

90

30

63 

150

180

1,35

526

333

161

22

115

34

64 

350

400

VANTUBODistributed by 
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Concreet. 
                          CLASSIC TC

Betrouwbaar en multifunctioneel.  
Het controlepaneel met diodedisplay informeert u over de werking 
van de unit en eventuele onregelmatigheden, zodat onverwachte 
onderbrekingen in de werking kunnen worden vermeden. 
Het paneel geeft aan dat het stofreservoir waarschijnlijk moet 
worden geleegd of dat de filtervulling moet worden gereinigd. 
De belangrijkste functies zijn in bepaalde gevallen ook op afstand 
bedienbaar, zonder dat u naar de unit hoeft te gaan. Dit kan dankzij 
het dynamische lcd-paneel dat bv. op de wand wordt gemonteerd in 
de keuken. Het geïmplementeerde protocol MODBUS maakt het 
mogelijk om met domoticasystemen te communiceren. 
Deze units kunnen dankzij de doeltreffende filtering, die bijna 
HEPA-parameters haalt, worden gemonteerd zonder dat er een 
externe uitlaat voor de verbruikte lucht hoeft te worden geïnstalleerd. 
Ze zijn uiterst geschikt voor meergezinswoningen. 
De zuigkracht blijft maandenlang op hetzelfde, hoge niveau, of het 
stofreservoir nu vol of leeg is. 
Stofzakken zijn niet noodzakelijk. 
Bij normaal gebruik wordt de filter elke 3-4 jaar vervangen en dient 
tweemaal per jaar te worden gespoeld onder stromend water. 
De hoge isolatieklasse laat toe om de units buiten het gebouw 
te installeren, bv. op het balkon of het terras. 

CMTC1 CMTC2 CMTC3 CMTC4

1,26

504 

270  

207

13,5

60

30

62 

100

125

Ook in sets met schoonmaakaccessoires:
KTC1=TC1+AP238+AP244
KTC2=TC2+AP238+AP244
KTC3=TC3+AP238+AP244
KTC4=TC4+AP238+AP244
 

+ Cyclonische filtering

+ SOFT START

+ Diodedisplay

+ Beperkt lawaai  

+ Uitlaat aan beide zijden

+ Inlaat aan beide zijden

Mogelijke samenwerking met het paneel 
DYNAMIC. Het paneel informeert over de
noodzaak om het stofreservoir te legen, 
de filter te reinigen en over andere 
onregelmatigheden in de werking van 
het systeem. Het paneel kan worden 
aangebracht op de wand in de keuken 
of voorkamer. (CMT800+PE309+CM631)

Symbool

Motorvermogen                           kW 

Zuigkracht                            air Wats 

Maximale onderdruk                  mbar  
3Luchtdebiet                               m /h  

Inhoud van het stofreservoir         liter  

Hoogte (h)                                   cm  

Diameter (d)                                cm  

Geluidsniveau bij de unit            dB(A)  

Optimale schoonmaakoppervlakt  m²  

Maximale schoonmaakoppervlakte m²  

W
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n
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b
o
u
w

e
n

op voorwaarde dat
er een in-/uitlaatbuis 
wordt aangesloten

MODBUS

INTELLIGENT 
GEBOUW

DOMOTIC compatible

kwaliteitscontrole
 van het Duitse
 Instituut TÜV
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1,59

566

374

174

22

115

34

64 

500

700

1,35

526

333

161

22

115

34

64 

350

400

1,6

653 

313

195 

90

30

63 

150

180

13,5
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 Doeltreffendheid. 
TS-STUDIO

CMTS2 CMTS4 CM500S

1,60 1,65 2,30

653 690 1010

313 320 258

195 238 420

15 23 23

103 106

28 32 32

55 58 65 

150 350 600

180 500 700

CMTS1

1,26

504 

270

207

15

64

28

57 

100

125

Modern, eenvoudig en doeltreffend.  
Geteste technologie, lage prijs, voordelig alternatief voor minder 
moderne, onpraktische “pseudocyclonische” units die momenteel 
op de markt zijn. Met de units TS-STUDIO hoeft u niet voortdurend 
de “zelfreinigende” filter uit te kloppen. Echte cyclonische filtering met 
aanvullende wasbare filtervulling met een oppervlakte tot 12000 cm2. 
Dit garandeert maandenlang doeltreffend stofzuigen zonder dat u extra 
onderhoud hoeft te verrichten. De zuigkracht blijft maandenlang op 
hetzelfde, hoge niveau, of het stofreservoir nu vol of leeg is. 
Stofzakken zijn niet noodzakelijk. Bij normaal gebruik wordt de filter 
elke 3-4 jaar vervangen en dient een- of tweemaal per jaar te worden 
gespoeld onder stromend water. 
De unit is gemakkelijk te monteren omdat hij twee inlaten heeft, een 
aan elke kant van de behuizing. 
De unit S500 is uitgerust met twee motoren die bijzonder geschikt zijn 
voor grote een- of tweegezinswoningen. Het hoge rendement en de 
stevige zuigkracht zorgen ervoor dat de installatie bij correct montage 
ook indien nodig af en toe door twee gebruikers tegelijk kan worden
gebruikt. 
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+ Cyclonische filtering 

+ SOFT START

+ Geen stofzuigzakken

+  Eenvoudige bediening 

+ Inlaat aan beide zijden

+ Lage prijs 

+ Beperkt lawaai 

De sets KTS1, KTS2 en KTS4 bevatten naast een volledige 
stofzuigunit ook: een stofzuigslang van 9 meter, 
een tas voor accessoires, borstels om 
meubelen, gleuven en stoffering te 
reinigen, een borstel met dubbele 
functie voor vloeren en tapijten, 
een verlengbare, verchroomde 
telescoopbuis en een hanger 
voor de accessoires.  
 

 

Mogelijke samenwerking met het 
paneel REMOTE. Het paneel 
informeert over de noodzaak om
het stofreservoir te legen, de filter
te reinigen en over andere 
onregelmatigheden (CM8890). 

Symbool

Motorvermogen                           kW 

Zuigkracht                            air Wats 

Maximale onderdruk                  mbar  
3Luchtdebiet                               m /h  

Inhoud van het stofreservoir         liter  

Hoogte (h)                                   cm  

Diameter (d)                                cm  

Geluidsniveau bij de unit          dB(A)  

Optimale schoonmaakoppervlakte  m²  

Maximale schoonmaakoppervlakte m²  

W
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n
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o
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n

op voorwaarde dat
er een in-/uitlaatbuis 
wordt aangesloten

VANTUBODistributed by 
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Verborgen. 
                                       QB

QB is de eerste stofzuigunit die ontworpen is om in te bouwen in de wand. 
De ideale oplossing voor flats en kleine eengezinswoningen, dus overal waar 
elke vierkante centimeter van belang is. Dankzij de speciale geluidsdempende 
behuizing, die bestand is tegen wisselende weersomstandigheden, maakt de
unit geen overmatig lawaai en is geschikt om op het balkon of het terras van 
een flatgebouw te installeren. Hij heeft dezelfde eigenschappen als geavanceerde
stofzuigcentrales met cyclonisch filtersysteem.  

QB neemt geen waardevolle ruimte in. De unit kan worden ingemetseld 
in een wand van eender welk materiaal. Hij kan worden gemonteerd op 
een gepleisterde wand binnen of buiten het gebouw.
De verbruikte lucht kan direct worden uitgelaten of 
met behulp van een buis met een diameter van 50 mm, 
afgewerkt met een ventilatierooster. De unit heeft een 
systeem voor zachte start SOFT START, dat energie 
bespaart en ervoor zorgt dat de unit jarenlang zonder 
problemen kan werken.. 

Sets:
KTQB3 = CM200Q+CM821Q+CM021Q+CM321Q+TRK03+AP238+AP244 Installatiematerialen voor 3 stofzuigcontacten, 
volledige unit, stofzuigslang met schakelaar ON/OFF en schoonmaakaccessoires.
KTQB = CM200Q+CM821Q+CM321Q+AP238+AP244 Volledige set, stofzuigslang met schakelaar ON/OFF en 
schoonmaakaccessoires.
Elementen:  CM200Q=stofzuigunit QB200; CM010Q=behuizing uit metaal om in te bouwen, met thermische isolatie; 
CM020Q=behuizing uit metaal om op de wand te monteren, met thermische isolatie; 
CM021Q=behuizing uit kunststof om in te bouwen; CM321Q=thermische isolatie voor CM021Q

Symbool

1,675

CM200Q

Luchtdebit                m3/h 195

Max. onderdruk         mbar 320

Filtersysteem cyclonisch

Vermogen van 
de motor                     kW

Capaciteit van het 
stofreservoir               liter 13,4

Hoogte (h)                  cm 91,4

Diepte/ breedte 23/57,4

Isolatieklasse               IP 55

Geluidsniveau          dB(A) 58

Optimale schoonmaakopp m² 250

Maximale schoonmaakopp m² 250

W
o
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n
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b
o
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w

e
n

kwaliteitscontrole
 van het Duitse
 Instituut TÜV

op voorwaarde dat
er een in-/uitlaatbuis 
wordt aangesloten

VANTUBODistributed by 
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X-PERT Units voor grotere gebouwen 

 Een groot huis? 

Mogelijke samenwerking met het paneel DYNAMIC. 
Het paneel informeert over de noodzaak om het
stofreservoir te legen, de filter te reinigen en over
andere onregelmatigheden in de werking van het 
systeem. Het paneel kan worden aangebracht op 
de wand in de keuken of voorkamer. 
(CMT800+PE309+CM631)

Model RT1A RT2MA 

Symbool  CIRT10A CIRT20MA 

Gelijktijdige gebruikers    1 

Zelfreiniginssysteem APF     JA    JA

Inverter  NEE  JA

Voeding                            V     400    240

Motorvermogen                W   2200    2600 
Maximaal stroomverbruik   A   6,5 11,2

Zachte start  SOFT START  NEE  JA

Luchtdebiet    300  360

Maximale onderdruk      mbar    392    392

Filteroppervlakte            cm² 20000    20000 

Inhoud van stofreservoir  liter     66 

Diameter inlaat/uitlaat    mm      80 

Hoogte van het apparaat   cm        161  161

Diameter                        cm     46

Gewicht                          kg   99  100

Geluidsniveau                 db    <70    <70

    80 

    46 

   66

   2 

CIRT20A 

 20000 

RT2A 

 2600 

   <70

JA

JA

   JA

   392 

   400 

360

6,5 

161 

100

 66

     80

    46 

 2 

2
Gelijktijdige 
gebruikers 
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automatische 
filterreiniging

MODBUS

INTELLIGENT 
GEBOUW

DOMOTIC compatible

kwaliteitscontrole
 van het Duitse
 Instituut TÜV

INVERTER

energiebesparing

De X-PERT centrale stofzuigunits zijn bestemd voor middelgrote
en grote gebouwen zoals residenties, scholen, kleuterscholen,
pensions, kantoren, medische centra, restaurants, fitnessclubs,
kleine hotels enz. Hoge kwaliteit, stevige, compacte constructie,
moderne technologie. Een perfect alternatief voor traditionele 
oplossingen, overal waar er hoger vermogen en meer mogelijkheden
nodig zijn. Afhankelijk van het model kunnen ze zelfs tegelijk worden
gebruikt door twee bedieners, zonder dat de doeltreffendheid van het 
schoonmaken vermindert. Deze units zijn echter niet bestemd voor
zeer grote oppervlakten en om ononderbroken te werken, zoals onze
andere klassieke units voor commercieel gebruik. 
Modern, betrouwbaar en technologisch de meest geavanceerde op
de markt. De nieuwe generatie geïntegreerde besturingspanelen 
met display AVI geeft u volledige controle en laat toe om de meeste 
parameters van de unit te beheren en aan te passen. Het paneel
geeft continu de werkingsparameters van het systeem precies weer. 
Het toont het feitelijke vulniveau van het stofreservoir en meldt
wanneer het reservoir moet worden geleegd. Het geeft de werkelijke
verontreinigingsgraad van de filtervulling aan en wijst u erop dat die
moet worden gereinigd. Het ontdekt eventuele onregelmatigheden
en voorkomt hierdoor onverwachte onderbrekingen in de werking.
De belangrijkste functies zijn in bepaalde gevallen ook op afstand
bedienbaar, zonder dat u naar de unit hoeft te gaan. Dit kan dankzij
het dynamische lcd-paneel dat bv. op de wand wordt gemonteerd
in de keuken. Het geïmplementeerde protocol MODBUS maakt het 
mogelijk om met domoticasystemen te communiceren. 
Cyclonische filtering met aanvullende, volledig wasbaar filtervulling
uit polyester PRECISION en optioneel een automatisch trilsysteem
APF om de filter te reinigen. De EASY-TO-USE technologie zorgt 
ervoor dat het systeem eenvoudig en snel kan worden bediend. 

APF

VANTUBODistributed by 



Nog sterker.
SYSTEMEN VOOR GROTE GEBOUWEN EN INDUSTRIEEL GEBRUIK 
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Centrale met 
monoblokunit. 

Centrale met twee units 
en een voorafscheider.

Geluidsdemper. 

Reservoir van het 
zelfreinigingssysteem 

van de filter met 
besturingspaneel. Inlaat voor 

lucht met stof. 

Compressor van het 
zelfreinigingssysteem 

van de filter. 

Zuigturbine geïntegreerd 
met de voorafscheider.

Uitlaat voor de 
verbruikte, 
gezuiverde lucht. 

Inlaat voor 
lucht met stof.

Stofreservoir 
met een inhoud 
van 70 tot 150 l 

op wieltjes. 

Geluidsdemper.

Uitlaat voor de 
verbruikte, 
gezuiverde lucht. 

Zuigturbine. 

Voorafscheider - stofafscheider 
met besturingspaneel 
voor de centrale. 

Zuigturbine.

Benodigde ruimte 
voor deze centrale: 

2 m x 2 m x (h) 2,2 m. 

De benodigde ruimte 
voor deze centrale hangt 
af van het aantal 
turbines. Minimum: 
2,5 m x 3 m x (h) 2 m 

VOORBEELDCONFIGURATIE  

We hebben ervaring met grote projecten ... 
Voor gebouwen met een oppervlakte van meer dan 1000 m2
en gebouwen waar de wijze van stofzuigen, de hoeveelheid 
en het soort aangezogen materialen afwijken van huiselijke 
omstandigheden, zijn speciale oplossingen nodig. 
Onze jarenlange ervaring omvat honderden perfect werkende 
installaties in hotels, kantoorgebouwen, kerken, evenementhallen, 
dienstenpanden en industriële gebouwen.
We garanderen professioneel advies en uitstekende, geteste 
producten die doeltreffende en comfortabele oplossingen bieden 
om grote oppervlakten schoon te maken. 
We werken samen met betrouwbare ontwerpers en installateurs 
die de ervaring, de kennis en de mogelijk hebben om in elk soort 
gebouw een doeltreffend centraal stofzuigsysteem aan te leggen. 
Ook conform ATEX. 

Stofreservoir met 
een inhoud van 90 l 
op wieltjes. 
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Simpele principes. 
WERKINGSPRINCIPES 
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De basis voor de werking van al onze stofzuigcentrales is het ongetwijfeld 
allerbeste cyclonische filtersysteem op de markt met aanvullende wasbare 
filtervulling. Dankzij de hoge doeltreffendheid kan het systeem ook worden 
gebruikt in de meest geavanceerde industriële installaties. 
Het werkingsprincipe is simpel: De lucht met stof wordt aangezogen naar de 
unit en daar in een cyclonische beweging gestuwd. De zwaarste deeltjes, die 
ong. 60% van het materiaal vormen, worden afgezet in het reservoir. 
Het overige stof wordt tegengehouden door de polyester filtervulling met een 
oppervlakte tot 20.000 m2 en een doeltreffendheid die HEPA-parameters 
benadert. De verbruikte lucht die op die manier bijna volledig is gezuiverd, 
wordt naar buiten afgevoerd. Dit systeem verwijdert niet alleen stof en 
schadelijke micro-organismen uit het gebouw, maar is ook heel comfortabel 
in gebruik. 
In traditionele stofzuigers en centrale stofzuigsystemen met een zakfilter komt 
100% van het stof in de filter terecht, waardoor die snel verstopt raakt en 
waardoor de zuigkracht daalt. Bij ons komt slechts 40% van het stof op de 
filtervulling terecht, en aangezien die een veel grotere oppervlakte heeft, zult 
u pas na enkele maanden dagelijks stofzuigen merken dat de zuigkracht daalt. 
Dit hangt niet af van het vulniveau van het stofreservoir. Dankzij deze 
voordelen is de bediening van de unit erg eenvoudig. U hebt geen hulp van een 
specialist nodig en hoeft enkel het stofreservoir te legen en de filtervulling te 
reinigen, d.w.z. uit te spoelen. Gelet op de grote oppervlakte van de filtervulling, 
dient dit gemiddeld maar elke 6 maanden te gebeuren. De toepassing van APF, 
het automatische filterreinigingssysteem, verlengt de onderhoudsvrije 
gebruiksperiode nog verder. Het stof kan rechtstreeks in het stofreservoir worden 
verzameld of in een zak CLEAN BAG die in het reservoir is aangebracht, waardoor 
de gebruiker contact met het vuil vermijdt. 

Centrale stofzuigsystemen zijn bestemd om stof te 
verzamelen. Om andere materialen te verwijderen 
moet u speciale voorafscheiders gebruiken, die voor 
het stofzuigcontact worden aangebracht. Hierdoor 
voorkomt u dat de installatie geblokkeerd of vervuild 
raakt, wanneer u materialen zoals as uit de haard of 
water uit het zwembad aanzuigt.

VOCHT EN ANDERE MATERIALEN VERZAMELEN 

AP372 
Voorafscheider van 20 liter 
uit roestvast staal. De set 
bevat: een reservoir met 
voorafscheider op 
draaiwieltjes 
+ twee verlengbuisen uit 
   kunststof 
+ slang voor aansluiting 
   op het stofzuigcontact  
+ zuigmond om water op 
   te zuigen.  
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Onder controle. 
BESTURINGSPANEEL DYNAMIC 

             
Set met twee controlepanelen voor montage naast de unit en op een 
andere plaats in het gebouw. 
Esthetisch uitzicht dat volledige architectonische integratie met de 
omgeving toelaat. Mogelijkheid tot afwerking met een kader van om 
het even welke kleur, bijvoorbeeld van hetzelfde type en dezelfde 
vorm als de stofzuigcontacten en elektrische uitrusting in het gebouw. 
Het paneel REMOTE levert basisinformatie over de werking van de
unit en het hele systeem. 
Het geeft aan wanneer het reservoir moet worden geleegd en
de filter moet worden gereinigd. Het geeft ook informatie over
te hoge temperatuur in de motorkamer of abnormaal opstarten
van het systeem, bv. wanneer er kinderen mee spelen.
Het voorkomt systeempannes en dwingt de gebruiker om bewust
bepaalde maatregelen te nemen. 
Het gebruik van het controlepaneel is de basis voor jarenlange 
probleemloze werking van het systeem.
De set bevat al een kader in het kleur “granietwit”. Op speciaal verzoek 
kan dit door een kader van een andere kleur en vorm naar keuze worden 
vervangen. Voor montage in de wand raden we de inbouwdoos PE309 of 
PE310 aan. Het paneel 1 wordt met de unit verbonden met behulp van de 
kabel die in de set zit. De verbinding tussen paneel 1 en 2 moet worden 
aangelegd met behulp van de kabelbuis Pe130. 

CM8890 REMOTE werkt samen met de units TS-STUDIO en QB.
 

CM8890 REMOTE

CONTROLEPANEEL REMOTE 

             
Besturing en controle van het centrale stofzuigsysteem in de
vorm van een paneel dat op de wand kan worden gemonteerd 
op een plaats naar keuze in het gebouw. 
Dit praktische, leesbare en eenvoudig te gebruiken apparaat 
maakt permanente controle van de werking van de hele installatie 
mogelijk. Een reeks gemakkelijk begrijpbare icoontjes en 
gedetailleerde parameters geven u informatie over het vulniveau 
van het stofreservoir, de verzadiging van de filter en de noodzaak 
om de filter te reinigen. 
Het voorkomt schade aan de unit door u in te lichten over alle 
onregelmatigheden in de werking. U hoeft ook niet meer naar de 
installatieplaats van de unit te gaan om de werkingsparameters 
van het systeem te wijzigen. 
Esthetisch uitzicht waardoor de installatie volledig architectonisch 
opgaat in de omgeving. Mogelijkheid om het kader in een kleur naar 
keuze te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld van hetzelfde type en dezelfde 
vorm als de stofzuigcontacten en elektrische uitrusting in het gebouw. 
Het paneel DYNAMIC kan op verschillende wijzen worden gemonteerd. 
Het kan worden ingebouwd in de wand, worden opgehangen op 
de wand of worden ingebouwd in een keukenkastje, bureau
of bord in een controleruimte.

Voor montage in de wand bevelen we de inbouwdoos PE309 of PE310 aan, samen met de set CM630 die een kader 
in het kleur “granietwit” bevat. De set CM630COLOR wordt samengesteld op verzoek en kan een kader in om het 
even welke kleur en vorm bevatten.
De verbinding tussen de unit en het paneel DYNAMIC moet worden aangelegd met behulp van de kabelbuis PE130. 

CMT800 DYNAMIC werkt samen met de units TP, TC, TX, QB en INDUSTRIAL PERFECT.       

CMT800 DYNAMIC

Paneel voor montage in de keuken of de voorkamer. 

Paneel voor montage bij de unit 

Indicator voor de werking van het systeem 

Verzadigingsniveau van de filter 

Vulniveau van het reservoir 

Zuigniveau Werkingsparameters  

Navigeren in het 
 menu 

Reset 

Toegang tot het 
 systeemmenu 
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      Slang in de wand. 

1. U hoeft niet telkens de slang uit te rollen voor het schoonmaken en 
    hem daarna weer op te rollen. 

2. De slang heeft geen opbergruimte nodig. 

3. U kunt nog sneller schoonmaken. Het volstaat om het stofzuigcontact
    te openen, de slang tot de gewenste lengte uit te trekken
    en te stofzuigen. 
 

Voordelen:  

Dit is een nieuwe oplossing die het 
schoonmaken vergemakkelijkt. 
Ze vult op een tot nu toe ongekende 
manier de centrale stofzuiginstallatie 
aan. Dit systeem lost het probleem 
van de stofzuigslang op. U hoeft die 
niet telkens meer mee te nemen en 
ze neemt geen ruimte meer in 
de kast. 
U hebt een slang van de gewenste 
lengte ter beschikking in het 
stofzuigcontact. 

Vooraleer u begint schoon te maken, trekt u de slang uit tot de 
gewenste lengte (max. 15 m) en na het stofzuigen schuift de 
slang vanzelf weer in het contact in de muur. 

Het stofzuigcontact kan 
worden bedekt met 
dezelfde verf waarmee de 
muren zijn geschilderd. 
Volledige integratie met 
het interieur.

Integratie met het 
interieur!   

Comfort!   

18
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      Plannen.  

1. De stofzuigcontacten Pratico moeten worden gepland op centrale plaatsen in de woning.
    Op zo’n manier dat de verste plaatsen om schoon te maken binnen een straal van 13 m van 
    het contact liggen.
 
2. Pratico kan tegelijkertijd maar door één persoon worden gebruikt. 

3. Pratico kan worden geïntegreerd met een normaal centraal stofzuigsysteem. 

4. Pratico kan worden geïnstalleerd in gemetselde muren of in wanden uit gipskartonplaat. 

5. De stijve buis Pratico (51 mm) moet een lengte van ten minste 13 m hebben oftewel
    1 m langer zijn dan de lengte van de stofzuigslang die erin zit. 

6. De buizeninstallatie Pratico moet in het plafond of de vloer worden aangelegd. 

7. Om de werking van het systeem te optimaliseren moet ernaar worden gestreefd om zo weinig 
    mogelijk bochten te gebruiken. Het maximaal aantal bochten in de installatieset Pratico
    mag niet worden overschreden. 

8. Gezien het specifieke karakter van het systeem moet het model van de stofzuigunit volgens de 
    onderstaande tabel worden gekozen op basis van het aantal stofzuigcontacten Pratico: 

 

1 2

3

3

Stofzuigunit

Buizen

Stofzuigcontacten 

1111
22
33

aantal 
stofzuigcontacten STUDIO TS CLASSIC TC PERFETTO TP PERFETTO TXA

1 of 2  

3 of 4  

TS4  

-  

TC3, TC4  

TC4  

TP3,TP3A,TP4,TP4A  

TP4, TP4A  

TX3A, TX4A  

TX4A  

PRATICO 
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      Praktisch. 

TRP1S  
Set materialen om een installatie met 1 stofzuigcontact TUBO-Praktic voor
 te bereiden. 
1 x contactinbouwdoos STANDARD; 7 x installatiebuis van 2 m;  
3 x bocht 90 graden; 2 x bocht 45 graden; 2 x bocht 22,5 graden; 
5 x mof/verbindingsstuk; 1 x verbindingsstuk wit/blauw; 

   

TRP1PR  
Set materialen om een installatie met 1 stofzuigcontact voor te bereiden. 
1 x contactinbouwdoos PREMIUM; 7 x installatiebuis van 2m; 
3 x bocht 90 graden; 2 x bocht 45 graden; 2 x bocht 22,5 graden; 
5 x mof/verbindingsstuk; 1 x verbindingsstuk wit/blauw; 1 x lijm 125g; 
1 x haspel van 25 m beschermbuis met besturingskabels; 15 x kabelbinders 
   

Set materialen om een installatie PRATICO met 1 stofzuigcontact op te starten: 
1 x wit stofzuigcontact; 
1 x handgreep - gebogen verbindingsstuk met drukregeling; 
1 x stofzuigslang met uiteinden en beschermhuls 

K12PR set met slang van 12 m 
K15PR set met slang van 15 m 

K12WPR  
Set materialen om een installatie WIRELESS PRATICO met 1 stofzuigcontact
op te starten. 
1 x wit stofzuigcontact;
1 x stofzuigslang van 12 m met uiteinden en beschermhuls;
1 x handgreep - verbindingsstuk met set WIRELESS voor de units TXA, TPA, TP, TC;

PA100PR  
Wit stofzuigcontact PRATICO. 

Elastische stofzuigslang PRATICO met uiteinden en beschermhuls. 
Zonder handgreep. 

AP12PR lengte 12 m 
AP15PR lengte 15 m 

AP314PR  
Handgreep - gebogen verbindingsstuk PRATICO voor slang met drukregeling. 

CM183PR  
Gebogen handgreep met zender WIRELESS PRATICO voor slang met druk regeling .

CM184PR  
Set ontvanger WIRELESS PRATICO voor de units TXA, TPA, TP, TC. 

CM182PR  
Set ontvanger WIRELESS PRATICO voor de units TS. 

Pratico 
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AP220 Volledige elastische stofzuigslang van 7 m
met handmatige instelling van de zuigkracht.

AP225

POWER CONTROL 
Stofzuigslangen met elektronische instelling van de 
zuigkracht. Ze verhogen of verlagen de zuigkracht van 
de unit afhankelijk van de behoefte en beperken zo het 
energieverbruik.  

Volledige elastische stofzuigslang van 9 m
met handmatige instelling van de zuigkracht.

AP233 Volledige elastische stofzuigslang van 7 m 
met schakelaar ON/OFF en handmatige
instelling van de zuigkracht. 

AP238

AP286 Set VROOM 
Elastische, uitrekbare stofzuigslang met een 
maximale lengte van 6 m met instelling van 
de zuigkracht. Behuizing uit kunststof, 
gemakkelijk te monteren in een keukenkastje.
 
De set bevat ook een telescopische buis en 
kleine stofzuigborstel.  
 

Volledige elastische stofzuigslang van 9 m
met schakelaar ON/OFF en handmatige
instelling van de zuigkracht. 

AP239 Volledige elastische stofzuigslang van 9 m
met schakelaar ON/OFF en elektronische
instelling van de zuigkracht. 

AP306Z Elastische stofzuigslang zonder uiteinden. 
Haspel van 21 m. 

Waar u maar wilt. 
ELASTISCHE STOFZUIGSLANGEN 
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AP234 Volledige elastische stofzuigslang van 7 m
met schakelaar ON/OFF en elektronische
instelling van de zuigkracht. 
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CONTACT 

De stofzuigcontacten zijn de enige elementen van het 
systeem die de hele tijd zichtbaar zijn. Kies daarom 
contacten die goed passen bij het interieur. U hebt de 
keuze uit een brede waaier aan oplossingen met 
verschillende kleuren, vormen en materialen. Onze 
stofzuigcontacten worden voortdurend aangepast aan 
de trends in binnenhuisarchitectuur. Om de stofzuigcontacten van de serie AIR af te werken kunt u kaders van 
internationaal bekende producten zoals ABB, LEGRAND, VIMAR, AVE, BTICINO en GEWISS kiezen. Hierdoor kunt u 
behalve het stofzuigsysteem ook uw  elektrische apparatuur, telefoon- en intercominstallatie en computeraccessoires 
volledig integreren qua design. Bij het nemen van deze beslissing moet u ook rekening houden met de manier waarop 
het systeem wordt opgestart en waarop de stofzuigcontacten worden geopend. Denk hier al goed over na tijdens de 
montage van de buizen in de wanden, want elk type, bv. AIR, TECH, QUADRO of ECLETTIS, vergt een andere 
contactinbouwdoos, d.w.z. een ander element dat het stofzuigcontact verbindt met de buizeninstallatie in de wand. 
Ook de manier waarop het systeem zal worden in- en uitgeschakeld, hangt af van het soort gekozen stofzuigcontact 
en de manier waarop het verbonden is met de stofzuigcentrale. 

INSTALLATIE ZONDER BESTURINGSKABELS 

Het systeem start op het moment waarop het uiteinde van de slang in het stofzuigcontact wordt 
gestoken of waarop u op de knop op de handgreep van de slang drukt. De stofzuigcontacten zijn 
uitgerust met twee contactpennen die via de besturingskabels met de stofzuigcentrale verbonden zijn.    

Welk 

ACTIVE  
Het systeem start op het moment waarop u het stofzuigcontact open doet. 
De stofzuigcontacten zijn uitgerust met twee microschakelaars die via de besturingskabels verbonden 
zijn met de stofzuigcentrale. 

SIMPLE  
Het systeem start op het moment waarop u op de knop op de stofzuigslang WIRELESS drukt of 
op de lokale schakelaars. De stofzuigcontacten zijn niet met besturingskabels verbonden met de 
stofzuigcentrale.  

WIRELESS

De set bestaat uit een ontvanger die naast de unit 
wordt gemonteerd, en een elastische stofzuigslang 
van 9 meter. 

CM186 set voor de units STUDIO en QB. 

CM187 set voor de units TP, TC, TX. 

CM188 aanvullende elastische slang voor de sets CM187 en CM186. 

De handgreep van de slang is uitgerust met een
zender die met een knop wordt ingeschakeld. 
De zender zendt een radiosignaal naar de ontvanger 
die met een kabel op de centrale unit is aangesloten. 
Hierdoor wordt de unit in- of uitgeschakeld. 
Dankzij de set WIRELESS hoeft er geen 
besturingsinstallatie te worden aangelegd, 
die het stofzuigcontact met de centrale unit 
verbindt. Dit zorgt voor tijdsbesparing en 
vereenvoudigt het aanleggen van het systeem. 
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Elegant.  
AIR NEW - Prestigieuze en elegante stofzuigcontacten met
behuizing die wordt aangevuld door een afwerkkader. 
Deze oplossing laat toe om de contacten aan de geplande 
binnenhuisinrichting aan te passen. Het is ook mogelijk om 
elementen voor andere installaties, bv. de elektrische 
installatie, computerinstallatie of intercominstallatie te 
leveren, zodat ze allemaal hetzelfde uitzicht als het centrale 
stofzuigsysteem hebben. De stofzuigcontacten worden 
standaard in de versie CONTACT geleverd. 

STOFZUIGCONTACTEN VAN DE SERIE AIR NEW 

NA606 AIR NEW SIRIO Stofzuigcontact kleur wit 

NA608 AIR NEW SIRIO Stofzuigcontact kleur beige

NA605 AIR SIRIO COMFORT Stofzuigcontact kleur wit  

NA607 AIR SIRIO COMFORT Stofzuigcontact kleur beige

AIR NEW COMFORT AIR COMFORT gaat zonder moeite open. Toch is
het bv. voor kinderen niet gemakkelijk om de contacten vlot te openen. 
Ze worden in het bijzonder aangeraden voor installaties die zijn uitgerust
met stofzuigunits met zelfreinigende filter en in systemen met enkele
gelijktijdige gebruikers. 
 

NA603 AIR NEW PROTECT Stofzuigcontact kleur wit   

NA604 AIR NEW PROTECT Stofzuigcontact kleur beige 

 AIR PROTECT Stofzuigcontacten. Uitgerust met een beveiliging die het 
onbevoegden moeilijk maakt om het systeem op te starten. Er is een 
speciale sleutel nodig om het deksel van het stofzuigcontact te openen. 
Aanbevolen voor bv. hotels of gebouwen waar kinderen verblijven. 
                           

PA012 AIR NEW
 

PA224 AIR TOUCH kleur antraciet-zwart 

PA225 AIR TOUCH kleur alabaster-wit 

PA226 AIR TOUCH kleur zilver-grijs

PA227 AIR TOUCH kleur jasmijn  

PA228 AIR TOUCH kleur paars-rood 

AIR TOUCH stofzuigcontacten met een ongewoon, origineel 
design. Licht, ergonomisch, praktisch, elegant, prestigieus. 
Volledig glad oppervlak. De slang kan op de installatie worden 
aangekoppeld door het glazen paneel naar boven te schuiven. 
U hoeft het maar aan te raken om het verschil te voelen ...  
Duurzaam glas in vijf geraffineerde kleuren.  
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Contactinbouwdoos. 
Gebogen uitgang. 
Systeem ANTIBLOCK. 
Tijdelijk deksel. Om in te 
metselen en in te bouwen 
in gipskartonplaten. 
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Prestige.  
STOFZUIGCONTACTEN VAN DE SERIE AIR NEW 

GS101Grafietgrijze 
behuizing. Zilveren kader 
uit metaal. 
      

GS103 Grafietgrijze 
behuizing. Gouden kader 
uit metaal. 
      

GS106 Grafietgrijze 
behuizing. Gouden 
kader uit metaal. 
      

GS107 Grafietgrijze behuizing. 
Zilveren kader uit metaal.  
      

GS113 Zilveren gemetalliseerde
behuizing. Kader uit natuursteen. 
      

GS114 Grafietgrijze 
gemetalliseerde behuizing. 
Kader uit natuursteen.   
      

GS115 Zilveren 
gemetalliseerde behuizing. 
Lichtblauw kader uit glas. 
      

GS120 Grafietgrijze 
gemetalliseerde behuizing. 
Zilveren kader uit glas. 
      

GS102 Beige behuizing. 
Zilveren kader uit metaal. 
      

GS104 Beige behuizing. 
Gouden kader uit metaal.   
      

GS105 Grafietgrijze 
behuizing. Geborsteld stalen 
kader uit metaal. 
      

GS108 Beige behuizing. 
Zilveren kader uit metaal. 
      

GS111 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit natuurlijk 
marmer.   
      

GS112 Grafietgrijze 
gemetalliseerde behuizing. 
Kader uit natuurlijk marmer. 
      

GS116 Grafietgrijze 
gemetalliseerde behuizing. 
Lichtblauw kader uit glas.       

GS117 Zilveren 
gemetalliseerde behuizing. 
Mat wit kader uit glas.   
      

GS119 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Zilveren kader uit glas. 

      

GS118 Grafietgrijze 
gemetalliseerde behuizing. 
Mat wit kader uit glas.       
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 Natuurlijk.

GS121 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Zwart kader uit glas.   
      

GS123 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Bruin kader uit leder. 
      

GS124 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Bruin kader uit leder. 
      

GS125  Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Donkerbeige kader 
uit leder. 
      

GS126 Grafietgrijze 
gemetalliseerde behuizing. 
Donkerbeige kader uit leder. 
      

GS127 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit esdoornhout.  
      

GS130 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit notenhout. 
      

GS131 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit notenhout. 
      

GS132 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit notenhout. 
      

GS133 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Mat kader ALESSI uit 
roestvast staal. 
      

GS135 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Blinkend kader ALESSI 
uit roestvast staal.   
      

GS129 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit kersenhout.  
      

GS137 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. 
      

GS122 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Zwart kader uit glas. 
      

GS128 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit esdoornhout. 
      

GS136 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Blinkend kader ALESSI uit 
roestvast staal. 

GS138 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit essenhout. 
      

GS134 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Mat kader ALESSI uit 
roestvast staal.       

STOFZUIGCONTACTEN VAN DE SERIE AIR NEW 
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Design. 
STOFZUIGCONTACTEN VAN DE SERIE AIR NEW 

GS139 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit teakhout.   
      

GS141 Zilveren gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit wengehout. 
      

GS142 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit wengehout. 
      

GS143 Beige behuizing. 
Stalen kader uit metaal. 
      

GS144 Grafietgrijze behuizing. 
Stalen kader uit metaal. 
      

GS145 Beige behuizing. 
Donkergroen kader uit kunststof. 
      

GS148 Grafietgrijze behuizing. 
Bordeaux kader uit kunststof. 
      

GS149 Beige behuizing. 
Mahoniekader uit kunststof. 
      

GS150 Grafietgrijze behuizing. 
Mahoniekader uit kunststof. 

GS151 Beige behuizing. 
notenhoutbruin kader uit 
kunststof. 
      

GS153 Beige behuizing. 
Pallisanderhouten kader uit 
kunststof.   
      

GS154 Grafietgrijze behuizing. 
Pallisanderhouten kader uit kunststof. 

GS156 Grafietgrijze behuizing. 
Grafietgrijs gemetalliseerd kader 
uit kunststof. 
      

GS147 Beige behuizing. 
Bordeaux kader uit kunststof.   
      

GS155 Beige behuizing. 
Grafietgrijs gemetalliseerd 
kader uit kunststof. 
      

GS140 Grafietgrijze gemetalliseerde 
behuizing. Kader uit teakhout. 
      

GS146 Grafietgrijze behuizing. 
Donkergroen kader uit kunststof.       

GS152 Grafietgrijze behuizing. 
notenhoutbruin kader uit kunststof.      
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PA600 Kleur wit. PA601 Kleur beige. PA602 Kleur zwart. PA603 Kleur bruin. 

PA604       Kleur lichtgrijs, 
       gemetalliseerd.  

PA605            Kleur donkergrijs, 
blinkend. 

PA606          Zwarte behuizing, 
wit deksel. 

PA607                 Kleur lichtgrijs, 
          wit deksel. 

PA608          Kleur Donkergrijs, 
wit deksel. 

ECLETTIS Prestigieuze, geraffineerde en moderne 
stofzuigcontacten, die vloeiend overlopen in de wand. 

Stofzuigcontacten 
ECLETTIS CONTACT 
PA800 INOX roestvast staal. 

PA810 WHITE wit. 

PA080 Montageset 
met bocht ANTIBLOCK, 
rechte en gebogen aansluiting. 

PA314 kader voor
           gipskartonplaten.   

SQUARE  contactinbouwdoos 
met systeem ANTIBLOCK en 
tijdelijk deksel. 

Om in te metselen en in te bouwen 
in gipskartonplaten. 
PA060 met gebogen uitgang 
PA061 met rechte uitgang 

Om in te bouwen in 
gipskartonplaten rond 
PA062 met gebogen uitgang 

Vierkant & co. 
STOFZUIGENCONTACTEN SQUARE

STOFZUIGCONTACTEN ECLETTIS 
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STOFZUIGCONTACTEN EN ACCESSOIRES. 

Speciaal. 

PA510             ACTIVE voor accessoires d40

PA516             SIMPLE voor accessoires d40

PA400             wit met montageset
 

 

VAC PAN Met de voet bediende plintzuiger. Voor gebruik samen met een gewone borstel op een stok. Om te
monteren in meubelen, vlak bij de vloer. De plintzuiger vormt een aanvulling op een installatie met normale stofzuigcontacten.  

 

PA405             zwart met montageset

 

 

PA410            wit

 
PA415             zwart

 

GS910             Plintzuiger in een van de 20 andere kleuren 
             dan wit, zwart of grijs gemetalliseerd 
             

 

PA551             Sleutel voor het stofzuigcontact 
             FLOOR en AIR NEW PROTECT

PA115            ACTIVE crèmekleurig d32

PA115C               CONTACT crèmekleurig d32

PA111            ACTIVE wit d40

PA116             ACTIVE crèmekleurig d40

PA160             ACTIVE wit met slot d32

PA165             ACTIVE crèmekleurig met slot d32

FLOOR Vloerstofzuigcontact, 
             aluminium, mat. 

PA510             ACTIVE voor accessoires d32

PA516             SIMPLE voor accessoires d32

PA161             ACTIVE wit met slot d40

PA166             ACTIVE crèmekleurig met slot d40

PA110

    Stofzuigcontacten TECH 

PA110C               CONTACT wit d32

           TECH stofzuigcontact.             TECH stofzuigcontact met sleutel. 

Montageset bij PA400, PA405,PA407: 
1. bocht voor “stijve” of “flexibele” installatie.
2. slang d. 50 mm met een lengte van 25 cm.
3. metalen beugel d50 2 stuks. 

 

Modulaire verlengstukken om het 
stofzuigcontact te monteren op te diep
gemonteerde inbouwdozen. 
              Hermetische aansluiting. 

PA309              AIR NEW, LOGIC, SQUARE
              diepte van 0,5 tot 4 cm 

PA311              TECH diepte van 1,5 tot 5 cm 

PA312              FLOOR diepte van 3 cm 

PA313              FLOOR diepte van 2 cm 

PA034              
AIR NEW Kader 
om slecht afgewerkte 
pleister rond de 
contactinbouwdoos 
te repareren.
Laat toe om de 
inbouwdoos precies in 
hetzelfde vlak van de pleister te krijgen. 

PA580 AIR
             
Set met 
vochtbeveiliging. 
Noodzakelijk bij de 
rechtstreekse 
montage van 
stofzuigcontacten 
AIR NEW op de buitengevel van het gebouw. 
Beveiligt het stofzuigcontact tegen regen, 
sneeuw enz. 

Stofzuigcontact 
zonder inbouwdoos 
voor rechtstreekse 
montage op de 
buis. 

PA450 
ESTERNO 
ACTIVE IP 44

PA460

PA465

INDUSTRIAL Stofzuigcontact uit MOPLEN 
voor rechtstreekse montage op de buis.
Voor intensief, zwaar gebruik. 
 

PA470

PA475

             ACTIVE d32  
              SIMPLE d32

             ACTIVE d40 Klasse IP65  
              SIMPLE d40

Stofzuigcontact 
zonder inbouwdoos 
voor rechtstreekse 
montage op de buis. 

Pa455 
ESTERNO 
CONTACT 

PA490             Montageset d63

PA417             Grijs gemetalliseerd 

PA407             Grijs gemetalliseerd met montageset

PA038             Decoratief kader roestvast staal

PA036             Decoratief kader wit

PA037             Decoratief kader zwart

PA033             Stalen cassette voor montage in een gemetselde 
             muur. 
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Volledig. 

AP245 PROFESSIONAL 

Valiesje voor accessoires EASY BAG.
Set borstels: voor meubelen, gleuven, 
radiatoren, gestoffeerde meubelen, kleding. 
Verchroomde telescopische verlengbuis. 
Universele haren borstel van 30 cm breed voor 
vloeren. Borstel op wieltjes met dubbele functie 
voor vloeren en tapijten. 

SETS SCHOONMAAKACCESSOIRES 

AP244 STANDARD 

Tas voor accessoires EASY SACK. Metalen hanger 
voor de slang en tas EASY SACK. Set borstels: 
voor meubelen, gleuven, radiatoren, gestoffeerde 
meubelen, kleding. 
Verchroomde telescopische verlengbuis. 
Universele haren borstel van 30 cm breed 
voor vloeren. 

AP243 PLUS   

Plastic hanger voor de stofzuigslang, verlengbuis. 
Set borstels: voor meubelen, gleuven, gestoffeerde 
meubelen, kleding.
Verchroomde telescopische verlengbuis. 
Universele haren borstel van 30 cm breed op 
wieltjes voor vloeren. 

AP246 LIGHT

Hanger voor de stofzuigslang. 
Set borstels: voor meubelen, gleuven, kleding, 
matrassen en stoffering. 
Verchroomde telescopische verlengbuis. 
Universele haren borstel van 30 cm breed 
voor vloeren. Borstel met dubbele functie 
voor vloeren en tapijten. 

M
e
e
r 

s
e
ts

 z
ij
n
 t

e
 v

in
d
e
n
 o

p
 o

n
z
e
 w

e
b
s
it
e
. 

  
  

  

re
s
id

e
n
ti
ë
le

 e
n
 c

o
m

m
e
rc

ië
le

 g
e
b
o
u
w

e
n

VANTUBODistributed by 



Universele haren borstel van 37 cm op 
wieltjes voor vloeren.

AP341

AP385

AP388

Multifunctioneel. 
BORSTEL EN ZUIGMOND 

Beschermhuls voor een stofzuigslang van 7 m. 

Beschermhuls voor een stofzuigslang van 9 m. 

AP331 Borstel voor kleding en decoratief textiel. 

AP334  Zachte borstel voor meubelen en andere 
delicate voorwerpen. Draaiborstel. 

AP335 Zachte borstel voor meubelen en andere 
delicate voorwerpen. 

AP337 Borstel voor radiatoren. 

AP340 Zuigmond voor gestoffeerde meubelen. 

Zuigmond voor gestoffeerde meubelen. 

AP342 Zuigmond voor gleuven. 

AP345 Universele haren borstel van 30 cm op 
wieltjes voor vloeren.

AP348
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Vloeren, tapijten. 

AP350

AP346  Haren borstel van 30 cm voor harde 
 vloeren. 

AP328 Borstel op wieltjes met dubbele 
functie voor vloeren en tapijten.
Harde verzamelstrip.

AP329

AP338 Natuurlijke haren borstel van 30 cm 
voor delicate vloeren. 
Op vilten wieltjes. 

AP344

Turboborstel voor gestoffeerde 
meubelen. 

AP351 Turboborstel voor tapijten en 
vloerbekleding. 

Borstel met dubbele functie voor 
vloeren en tapijten. 

Borstel van 25 cm met twee functies 
voor bekleding. In de set een vilten 
oplegstuk voor delicate vloeren. 

AP352 Biturboborstel voor tapijten en 
vloerbekleding. 

BORSTELS EN ZUIGMONDEN 

AP359 Borstel voor stoffering en kleding. 
Groot oppervlak met adhesieve strip. 

AP353 Borstel op wieltjes met dubbele 
functie voor vloeren en tapijten. 
Zacht polijstend inlegstuk. 
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 Zekerheid. 

Als het centrale stofzuigsysteem correct is ontworpen, garandeert dit een optimale werking en tevredenheid 
bij de gebruikers. De optimale oplossing is om het systeem in de vloer aan te leggen (voor de gietvloer). 
Er worden enkel gleuven in de wand gekapt tot op de hoogte van de stofzuigcontacten en als er vooraf geen 
kanalen zijn voorbereid, ook om van de ene verdieping naar de andere over te gaan. De stofzuigcontacten 
moeten op handige punten worden gepland, zodat elke plaats in het huis kan worden bereikt met een slang 
van de gekozen lengte (optimaal 7 meter). Vergeet hierbij de garage, badkamers, stookruimte, kelder en 
zolder niet. Het is ook handig om de mogelijkheid te voorzien om het terras of balkon te stofzuigen. 
Houd ook rekening met hindernissen zoals meubels, scheidingswanden, schuifdeuren enz. die in de toekomst 
kunnen verschijnen in de woning. De centrale unit wordt bij voorkeur op het laagste niveau van het gebouw 
geïnstalleerd, zo ver mogelijk van de woonruimtes. 

Onze plaatselijke distributeur 
helpt u graag om het hele 
systeem correct te 
ontwerpen en te installeren. 
U kunt ook onze ingenieur 
laten langskomen op 
uw bouwplaats.     

SYSTEEM PLANNEN VOOR EEN EENGEZINSWONING 

Een degelijke Europese installatie, voor degelijke Europese woningen! 

Let op!
Installatie-elementen van andere producenten hebben gewoonlijk wanden met een dikte van minder dan 1,6 mm, 
omdat ze bestemd zijn voor houten gebouwen en gebouwen in houtskelettechnologie, en niet voor gemetselde 
gebouwen. Als ze worden overgoten, zelfs met een dunne laag beton, raken ze vervormd. Hierdoor vermindert 
de vrije doorstroom van het aangezogen materiaal. Zo raakt de installatie vaak verstopt, in het bijzonder in de 
punten waar de elementen met elkaar verbonden zijn. Dit soort installatie is ook heel vatbaar voor mechanische 
beschadigingen. Bovendien is het bijna onmogelijk om de installatie te repareren wanneer ze eenmaal is ingemetseld! 

Door de gepaste dikte van de wanden en de juiste grondstoffen zijn onze blauwe installatiematerialen geschikt 
voor elk soort gebouwen, ongeacht de constructiematerialen waaruit ze zijn vervaardigd. Ze kunnen zonder 
probleem worden aangebracht in gietvloeren zonder dat er speciale kanalen hoeven te worden aangelegd. 
Ze worden geproduceerd met de meest moderne machines op basis van de beste grondstoffen met antistatische 
toevoegsels. Een product van de allerhoogste klasse, dat de internationale normen qua kwaliteit, veiligheid en 
functionaliteit overtreft. 
   
 

1,4 mm2,1 mm

Buis  
TUBO’

Buis
“andere

 fabrikant”

Buis 
TUBO’ 

onder de druk 
van 10 cm 
gietvloer

Wees gerust.
Onze buizen, bochten en verbindingsstukken zijn veilig en stevig. 
Ze zijn speciaal ontworpen voor Europese, gemetselde gebouwen. 
Ze hebben een diameter van 50 mm en wanden van 2,1 mm dik. 
Hierdoor zijn ze hard en heel moeilijk te vervormen. Ze kunnen zonder 
probleem worden bedekt, zelfs al is het maar met een dunne laag. 
Ook bij een dikke laag beton worden ze niet platgedrukt. Ze hoeven 
dus niet speciaal te worden beveiligd. De duurzaamheid en veiligheid 
van de installatie is bevestigd met een CE-certificaat voor brandklasse
M1 en met een IIP-certificaat. 

Minimale dikte 
van 
de dekvloer: 
diameter van 
pijp + 1 cm

Buizen met 
diameter van 50mm

Buis
“andere

 fabrikant”
onder de druk 

van 10 cm 
gietvloer 
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PAXXX

contactin-
bouwdoos 

stk.stk. stk.  m.
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kabelbuis 
2x1mm

kabelbuis 
4x1mm

 lijm 250g
 bus

stk.

 kabel - 
binders

 
stk.

reductiemof 
externe 
uitlaat

stk.

 uitlaat-
 rooster

stk.

grote 
elektrische 
contactdoos

stk.

kleine 
elektrische 
contactdoos

stk.

hanger 
voor de 

centrale unit

stk.

De tabel stelt de aantallen bij benadering voor. De foutmarge bedraagt gewoonlijk +/- 10%. De precieze hoeveelheid kan het makkelijkst op de bouwplaats worden vastgesteld, 
net voor de installatie wordt aangelegd. 
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PA012

contactin-
bouwdoos

TR050 TR051 TR052 TR054 TR210 CF105 CF103 CF080

buis
2m

 bocht
 M/S

  bocht
   M/M

 T-stuk
 M/M/M

 aantal stuks in de set. 

 lijm 250g
 bus

 lijm 125g 
 tube

 

hanger 
voor de 

centrale unit

KANT-EN-KLARE SETS 

PA060

contactin-
bouwdoos

Sets elementen om het buizensysteem voor een 
centraal stofzuigsysteem met 3, 5 of 7 
stofzuigcontacten aan te leggen. 
OPGELET: Als u niet van plan bent om het systeem WIFREE
te gebruiken, dan hebt u nog een 2-aderige besturingskabel,
bv. PE111 nodig met een lengte van 125% van de lengte van
uw buizen. (aantal stuks TR050 x 250%) 

TRK03
voor 3 stofzuigcontacten
         SQUARE

80-150 m²

SYMBOOL

TRK03A
voor 3 stofzuigcontacten
          NEW AIR

80-150 m²

TRK05
voor 5 stofzuigcontacten 
         SQUARE

150-200 m²

TRK05A
voor 5 stofzuigcontacten 
         NEW AIR

150-200 m²

TRK07
voor 7 stofzuigcontacten
         SQUARE 200-300 m²

TRK07A
voor 7 stofzuigcontacten
         NEW AIR

200-300 m²

3 10 10 10 2 5 1 1

3 10 10 10 2 5 1 1

5 17 17 17 4 9 1 1

5 17 17 17 4 9 1 1

7 24 24 24 6 12 1 1

7 24 24 24 6 12 1 1
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Onze installatiematerialen zijn geproduceerd op basis van de beste grondstoffen en met behulp van moderne machines 
die uitstekende kwaliteit garanderen, die is bevestigd met PIIP/C- en IIP-certificaten. Door de dikte van de wanden en 
een goede keuze van grondstoffen zijn onze installatiematerialen aangepast aan gebruik in gemetselde gebouwen. 
Ze kunnen zonder probleem worden gemonteerd in gietvloeren, zonder dat er speciale kanalen hoeven te worden aangelegd.  
 

BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN 

Betrouwbaarheid. 

TR050 Buis PVC 50 mm/wanddikte 2,1 mm/staaf van 2,0 m (TR050E van 1 m ) 

TR060
TR080
TR100

TR051 Bocht 45° M/S PVC 50 mm 

TR061

TR081

TR101

TR052

TR062

TR082

TR102

TR055 TR056

TR053 T-stuk 45° M/M/S PVC 50 mm

TR063

TR083

TR103

TR054

TR064

TR084

TR104

TR265

Reductiemof PVC M63/S80 mmTR275

TR285

TR250     Reductiemof PVC 
    50 mm / 82 mm

TR255

TR260

TR210 Verbindingsmof PVC 50 mm

TR215

TR225

TR230

VT110

Brandwerende klemventielen klasse REI180 voor buis

VT120

VT130

VT140

TR310 Uitlaatrooster PVC 82 mm 

TR315 Uitlaatrooster PVC 100 mm

TR335

TR340

TR350

TR355

VC110  voor PVC-buis 50 mm 

VC120

VC135

VC140

Buis PVC 63 mm/wanddikte 3,0 mm/staaf van 2,0 m 

Buis PVC 80 mm/wanddikte 3,0mm/staaf van 2,0 m 

Buis PVC 100 mm/wanddikte 3,0 mm/staaf van 2,0 m 

Bocht 45° M/S PVC 63 mm

Bocht 45° M/S PVC 80 mm

 Bocht 45° M/S PVC 100 mm

Bocht 45° M/M PVC 50 mm

Bocht 45° M/M PVC 63 mm

Bocht 45° M/M PVC 80 mm

 Bocht 45° M/M PVC 100 mm

Bocht 90° M/M PVC 50 mm

T-stuk 45° M/M/S PVC 63 mm

T-stuk 45° M/M/S PVC 80 mm

T-stuk 45° M/M/S PVC 100 mm

T-stuk 45° M/M/M PVC 50 mm

T-stuk 45° M/M/M PVC 63 mm

T-stuk 45° M/M/M PVC 80 mm

T-stuk 45° M/M/M PVC 100 mm

T-stuk 90° M/M/S PVC 50 mm

Verbindingsmof PVC 63 mm

Verbindingsmof  PVC 80 mm

Verbindingsmof PVC 100 mm

Reductiemof PVC M50/S63 mm

Reductiemof PVC M80/S100 mm

  Reductiemof PVC  
  63 mm / 82 mm 
   Reductiemof PVC 
   82 mm / 100 mm 

voor PVC-buis 63 mm  

 voor PVC-buis 80 mm  

voor PVC buis 100 mm  

TR316 Vierkant uitlaatrooster 
met deksel 

TRM00 Metalen installatiebuizen  

TR850 Flexibele installatiebuis 
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Verloop voor uitlaatrooster 

Kogelventiel voor pvc-buis 

Afsluitkraan PVC  

Verloop PVC

 voor PVC-buis 50 mm 

voor PVC-buis 63 mm  

 voor PVC-buis 80 mm  

voor PVC-buis 100 mm  

 voor PVC-buis 50 mm 

voor PVC-buis 63 mm  

 voor PVC-buis 80 mm  

voor PVC-buis 100 mm  
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TECH 
PA010 
Contactinbouwdoos. 
Gebogen uitgang. 
Systeem ANTIBLOCK. 
Tijdelijk deksel. 
Om in te metselen.  

Bij het uitvoeren van fase 1 van de installatie moet u al een beslissing nemen over de stofzuigcontacten. Elk type 
(AIR NEW, TECH, SQUARE enz.) heeft andere contactinbouwdozen, die in de wanden moeten worden gemonteerd voordat
ze worden gepleisterd. Alle inbouwdozen om in te metselen hebben in de set een deksel dat de installatie beschermt tegen 
eventuele beschadigingen tijdens de bouw. Als de wanden volledig zijn afgewerkt (gepleisterd en geschilderd), dan 
verwijdert u het deksel om het stofzuigcontact te installeren. Het systeem ANTIBLOCK beveiligt de installatie, zodat 
er geen lange voorwerpen in kunnen worden gestoken, die de installatie tijdens het gebruik kunnen blokkeren.      

CONTACTINBOUWDOZEN 

            Doordacht. 

AIR NEW/LOGIC
PA012 
Contactinbouwdoos.
Gebogen uitgang.
Systeem ANTIBLOCK. 
Tijdelijk deksel.
Om in te metselen en in te 
bouwen in gipskartonplaten.   

CF080            Metalen hanger voor de centrale 
unit, om in te metselen. Aanbevolen in 
de eerste fase van de installatie in 
nieuwe gebouwen. Garandeert stabiele 
en eenvoudige montage van een 
eenfasige centrale. 

CF103

Lijm om elementen van de centrale 
stofzuiginstallatie uit pvc te verbinden 

tube van 125 g met doseertop. 

CF105 bus van 250 g met kwast. 

CF108 bus van 500 g met kwast. 

AT260 Dop voor controle van de 
installatie voor 
contactinbouwdozen TECH 

AT261 Dop voor controle van de 
installatie voor 
contactinbouwdozen 
AIR NEW, LOGIC en SQUARE 

At250 Smeermiddel in tube. 150 g. 
Vergemakkelijkt de montage 
van de stofzuigcontacten.  

PE 653 Blauwe beugel met pen voor 
PVC-buizen 50 mm 

AANVULLENDE ELEMENTEN 

CF102 tube van 60 g met doseertop.

PA080 ECLETTIS

PA314 ECLETTIS

 Set inbouwdozen. 
Systeem ANTIBLOCK. 
Tijdelijk deksel.    

Aanvullende set voor
inbouw in
gipskartonplaten.    

Contactinbouwdoos. 
Rechte uitgang. 
Tijdelijk deksel. Om in 
te metselen en in te 
bouwen in gipskartonplaten. 

TECH 
 Contactinbouwdoos. 
Systeem ANTIBLOCK. 
Om in te bouwen in 
gipskartonplaten. 

PA025 

PA030
Gebogen uitgang.     

Rechte uitgang.    

SQUARE
PA062 
Contactinbouwdoos. 
Rond. Gebogen uitgang. 
Tijdelijk deksel. Om in 
te bouwen in 
gipskartonplaten. 
Systeem ANTIBLOCK   

PA060

PA061

         Gebogen uitgang
         systeem ANTIBLOCK.
    

SQUARE 
Contactinbouwdoos. 
Tijdelijk deksel. Om in 
te metselen en in te bouwen 
in gipskartonplaten. 
     

Rechte uitgang.

PA033 VAC PAN
Inbouwdoos voor plintzuiger. 
Om in te metselen. Maakt 
montage van de plintzuiger
in de wand mogelijk. 

TECH
PA020 
Contactinbouwdoos. 
Rechte uitgang. 
Tijdelijk deksel. 
Om in te metselen.  

FLOOR
PA045 
Contactinbouwdoos. 
Montage in de vloer. 
Rechte uitgang. 
Aluminium. 

FLOOR
PA040 
Contactinbouwdoos. 
Montage in de vloer. 
Gebogen uitgang. 
Aluminium. 

Bevat elementen die 
aansluiting op de 
buizeninstallatie mogelijk maken. 
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Alle rechten voorbehouden. VANTUBO.EU 2019 - Alle namen, logo’s, reclameslogans, handelsmerken,
figuren en foto’s in deze catalogus zijn eigendom van onze firma of AERTECNICA SPA. 
Het is verboden om ze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken voor eender 
welke doeleinden. De informatie in deze catalogus heeft geen bindend karakter. Elke parameter kan op 
om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We verzoeken u om alle 
parameters die voor u van belang zijn, net voor het plaatsen van de bestelling bij ons te laten bevestigen. 
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De producten die door de firma 
V A N T U B O . E U w o r d e n 
geleverd, voldoen aan de 
Europese en internationale 
kwaliteits- en veiligheidsnormen. 

De producten die zijn
voorgesteld in deze 
folder, zijn afkomstig
uit de Europese Unie.

V A N T U B O . N L
BENELUX showrooms: Amsterdam, Antwerpen
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