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Støvsugning på den lette måde

Støvsugning er en naturlig 
del af rengøringen i hjemmet

For mange mennesker er traditionel støvsugning en 
nødvendig del af hverdagen, der forbindes med en del 
besvær: en uhandy støvsuger der skal manøvreres 
rundt med, ubehagelig lugt fra en varm motor og - 
naturligvis - støj. 

Desuden blæser en almindelig støvsuger støvpartikler 
ud i luften igen, så efter en støvsugning efterlades 
der igen støv. Men der findes et alternativ.

En Nilfisk centralstøvsuger fjerner støvet helt fra 
huset, så man ikke behøver at støvsuge så tit. En 
Nilfisk centralstøvsuger er så støjsvag, at man for 
eksempel kan høre musik, mens man støvsuger, og 
ikke forstyrrer resten af familien. Det er blot nogle af 
de fordele, der gør støvsugningen til en leg - og som 
gør en Nilfisk til andet og mere end blot en støvsuger.

Ved traditionel støvsugning opvarmer motoren 
støvsugerposen, og det giver dårlig lugt. Desuden vil 
en del af det opsugede støv altid blive tilbage, idet 
mikroskopiske støvpartikler blæses ud igen sammen 
med den recirkulerede luft. Et godt filter hjælper, men 
det kan ikke afhjælpe problemet helt. Hvis støvsuger-
posen samtidig er fuld, reduceres ydeevnen, og så 
recirkuleres der endnu mere støv.

Bedre ergonomiStøjsvag støvsugerIngen luftgenerKan anvendes med 
eller uden pose

Diskret installationMikro-partikler 
blæses udenfor
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Støvsugning på 
den lette måde

Traditionel støvsugning er snarere en pligt, end en 
fornøjelse. Det er som regel ikke en opgave, husets 
beboere står i kø for at udføre, og den bliver ofte 
associeret med støv, støj, lugt og ubehagelig varm 
luft fra støvsugermotoren. For slet ikke at nævne 
bøvlet med at slæbe eller bære støvsugeren rundt 
i huset - ind mellem møbler, rundt om hjørner og op 
og ned ad trapper. Faktisk en ret træls opgave 
- men ikke længere.

For med en centralstøvsuger slipper du for alt bøvlet. 
Den er støjfri, lugtfri, let og handy, og den forvandler 
den sure pligt til en sjov og letudført opgave. Selve 
centralstøvsugerenheden kan placeres oppe på loftet, 
i kælderen eller et andet sted, hvor den ikke generer 
nogen. Så er den af vejen, og du behøver kun tage 
støvsugerslangen med rundt. 

Med et passende antal sugekontakter monteret i 
hjemmet, kan man let komme rundt i hele huset ved 
simpelthen at flytte støvsugerslangen fra kontakt til 
kontakt. Sugekontakterne er tilkoblet centralstøv-
sugeren via et rørsystem. Rørene transporterer 
støvet frem til støvsugeren, der kun skal tilses et par 
gange om året, når beholderen skal tømmes. Det er et 
meget bekvemt, hygiejnisk og fleksibelt system, der 
kan tilpasses boliger af alle størrelser - både huse 
og lejligheder. 

Her 
sidder 

sugekontakten
på din nye 
støvsuger

VacPans  Bestillingsnr. 
Alu look:  42000237
Sort:  42000235
Hvid:   42000233

Sugekontakter Bestillingsnr.
Alu look + sort:   42000226
Alu look:  42000224
Hvid: 42000220

Gulvkontakter  Bestillingsnr. 
Messing:  42000242
Krom:  42000243
Hvid:      42000414
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Kombimundstykke 
Bestillingsnr.: 42000142

Slangebeklædning, 9 m
Bestillingsnr.: 42000303

Polyester poser 20-liters
Bestillingsnr.: 42000317

Et sundere indeklima
Fri for recirkuleret støv og dårlig lugt 
Med en Nilfisk centralstøvsuger er støvsugermotoren 
placeret et andet sted i huset. Derfor er der ingen 
bivirkninger i form af varmeudvikling og recirkuleret 
støv. Al støv transporteres gennem rørsystemet, 
og når luften er filtreret, ledes den ud i det fri via 
udluftningsristen i husets ydermur. 

Fjerner hunde- og kattehår og forebygger 
allergi
Derfor anbefales allergikere ofte at anskaffe sig en 
centralstøvsuger. Den efterlader ikke blot et støvfrit 
miljø, men opsamler også effektivt hunde- og kattehår, 
så risikoen for allergiudbrud reduceres.

Et støjfrit arbejdsmiljø
En traditionel støvsuger kan godt larme en del, men 
en centralstøvsuger er så støjsvag, at man kan lytte til 
musik, høre telefonen eller lytte efter børnene, mens 
man støvsuger. Man er ikke som førhen omsluttet 
af støj og afskåret fra omverdenen, idet støvsugermo-
toren er placeret et andet sted og dermed ikke 
kan høres. 

Et sundere indeklima
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Kraftig sugeevne 
Sugeevnen er kraftig og konstant. Luften suges 
gennem rørene med 100 km/time, og slangens 
koniske udformning (større diameter ved suge-
kontakten end ved mundstykket) bevirker, at 
slangen ikke tilstopper.  

Ergonomisk
De fleste mennesker støvsuger op til flere gange 
om ugen, så det er en god idé at tænke over, 
hvordan man står, går og bevæger sig imens. 
En Nilfisk centralstøvsuger har en blød gummi-
belægning på slangehåndtaget, der sikrer et godt 
og behageligt greb. Centralstøvsugeren er bruger-
venlig, og teleskoprøret kan let justeres, så det 
passer til personens højde. Letvægtsslangen 
er meget handy - og så er den meget lettere 
at manøvrere rundt med, end en traditionel 
støvsuger. 

T-connector
Bestillingsnr.: 42000540

Slangeholder metal
Bestillingsnr.: 42000133

Rørskærer
Bestillingsnr.: 42000300

Fordelene ved en centralstøvsuger
•	 Fantastisk rengøringseffekt, der sikrer et sundt indeklima 
•	 Meget støjsvag drift, så du samtidig kan deltage i aktiviteterne 
 omkring dig 
•	 Let og brugervenlig - giver et bedre arbejdsmiljø 
•	 Kraftfuld og effektiv sugeevne - opsamler også hunde- og kattehår 
•	 Forebygger astma, eksem og andre allergityper 
•	 Tidsbesparende sammenlignet med traditionel støvsugning 
•	 Støvsugerslange på 9 meter, der kan nå ind i alle hjørner og kroge 
•	 Problemfri støvsugning af trapper og o.lign.
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Teleskoprør 
Bestillingsnr.: 42000145

Rundbørste 
Bestillingsnr.: 42000144

Fleksibel slange, 1-6 m
Bestillingsnr.: 42000122

Den nye generation af Nilfisk 
centralstøvsugere er langt foran

Den nye generation af Nilfisk centralstøvsugere skiller 
sig virkelig ud og er langt foran konkurrenterne. Nilfisk 
Supreme er den første støvsuger på markedet med denne 
teknologi, hvor støvsugerenheden og slangen arbejder 
sammen trådløse. Det giver endnu flere fordele end med 
de allerede eksisterende Nilfisk centralstøvsugere. 

For det første skal der ikke længere trækkes ledninger, og 
det letter installationen af centralstøvsugeren i hjemmet. 
For det andet er vægten af den 9 meter lange støvsuger-
slange nu helt nede på 1,8 kg, fordi der ikke længere er 
metalledere i slangen. Det gør slangen endnu mere flek-
sibel, og hvis der eksempelvis ikke er behov for en slange 
på 9 meter i hjemmet, kan den let afkortes op til ønsket 
længde.

Den trådløse transmission har desuden den fantastiske 
egenskab, at den giver mulighed for tovejskommunikation 
mellem støvsugerenhed og bruger. Når centralstøvsugeren 
er tilsluttet, tændes støvsugeren på sugeenheden, hvor-
efter forbindelsen til slangen etableres, så snart slangen 
sættes i sugekontakten. På samme måde frakobles forbin-
delsen, når slangen fjernes fra sugekontakten igen.

Med en trådløs centralstøvsuger kan alle funktioner 
- tænd/sluk, sugestyrke, status for støvsugerposen o.s.v. - 
styres og kontrolleres direkte via displayet på rørbøjningen. 
Dette afhænger dog af, hvilken type håndtag man vælger. 
Nilfisk tilbyder flere forskellige håndtag, hvoraf to har 
tovejskommunikation, et har lysdioder, og et har LCD-
display.

Den nye generation af Nilfisk centralstøvsugere  
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Sugeenhed 

Fugemundstykke 
Bestillingsnr.: 42000139

Polyester poser 10-liters
Bestillingsnr.: 42000473

•	 På loftet 
•	 I tagudhænget
•	 I et højt skab 
•	 I køkken/sokkel 

•	 I kælderloftet 
•	 I et panel, en skunk eller en  
 gammel skorsten

Rørsystemet
Det er altid muligt at udføre afdækkede og diskrete installa-
tioner, idet rørsystemet til centralstøvsugeren kan placeres 
mange forskellige steder i huset:

Rørinstallation 
i skab 

Hjørneinddækning

Tilslutning af systemet 
Alle rør samles hurtigt og effektivt ved hjælp af en speciel 
lim, der danner en stærk og lufttæt forsegling, næsten som 
en svejsning. Skruer er kun nødvendige til montering af 
sugekontaker. Start med at installere sugeenheden, og 
montér derfra rørsystemet frem til sugekontakterne.

1. I garagen 
2. På loftet
3. I et skab 
4. I kælderen 

Let at installere 
- selv i eksisterende boligere

Placering af sugeenhed 
Sugeenheden kan placeres hvor som helst i huset, og den skal 
blot tilses et par gange om året, når beholderen skal tømmes. 
Obs! Sugeenhedens udluftningsrist kan med fordel monteres 
i en ydervæg.

HEPA filter
Bestillingsnr.: 42000480
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Gensidigt kompatible
Alle slangehåndtag er udformet med det bedste inden for 
ergonomi, kvalitet og design. 
Uanset hvilken sugeenhed og hvilket håndtag man vælger, er 
alle Nilfisk centralstøvsugere gensidigt kompatible, så man kan 
mixe produkterne, som man ønsker. Det betyder, at man kan 
foretage tilkøb af tilbehørsdele og opgradere sin centralstøv-
suger, når som helst man måtte ønske det. 

Med en trådløs centralstøvsuger kan alle funktioner - tænd/sluk, 
sugestyrke, status for støvsugerposen o.s.v. - styres og kontrol-
leres direkte via displayet på rørbøjningen. Dette afhænger 
dog af, hvilken type håndtag man vælger. Nilfisk tilbyder flere 
forskellige håndtag, hvoraf to har tovejskommunikation, et har 
lysdioder, og et har LCD-display.

Service og kvalitet
Med en Nilfisk centralstøvsuger er du sikret den bedst mulige 
kvalitet. Alle produkter er testet til mange års holdbarhed, og for 
at give den bedst mulige service, yder Nilfisk 5 års motorgaranti 
på alle centralstøvsugere. 

Og det er ikke kun støvsugerenheden der er testet, og af bedste 
kvalitet. Som eksempel kan nævnes, at hjulene på Nilfisk kombi-
mundstykket er testet til mindst 500 km.

Deluxe  Bestillingsnr. 
9 m       42000532
12 m       42000535

Wireless+  Bestillingsnr. 
9 m     42000531 
12 m     42000534 

Manuel              Bestillingsnr.
9 m  42000530
12 m  42000533

Valget er dit        
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Nilfisk Alt-i-1 150 Manuel
Bestillingsnr.: 42000500

Nilfisk Alt-i-1 150 Wireless+
Bestillingsnr.: 42000501

Nilfisk Alt-i-1 250 Wireless+
Bestillingsnr.: 42000504

Nilfisk Alt-i-1 LCD Deluxe
Bestillingsnr.: 42000507

Vælg mellem mange 
forskellige modeller
Nilfisk centralstøvsugere fås i forskellige modeller: 
til boliger op til 100 m², 150 m², 250 m² og 500 m². 
Alle kan udstyres med en af vores tre slanger 
(se side 8).

For at gøre livet lettere for dig fås Nilfisk central-
støvsugerne som komplette installationssæt, der 
passer til forskellige størrelser boliger. Du kan 
naturligvis også købe alle dele separat.

Installationssæt indeholder alle nødvendige dele til 
installationen i hjemmet - centralstøvsuger, slange, 
håndtag og alle de tilbehørsdele, rør og fittings, 
der er nødvendige for den perfekte installation. 
Desuden fås et særligt tilbehørssæt med udførlig 
beskrivelse og installationsvejledning til gør-det-
selv folket, der ønsker at installere centralstøv-
sugeren selv.

Gratis tegningsservice
Få mere information omkring vores centralstøv-
sugere på www.centralsug.nilfisk.dk eller kontakt 
Kundeservice på tlf. 72 18 21 20. Du kan også skrive 
til tegningsservice.dk@nilfisk-alto.com som hjælper 
dig med gode råd samt tegning til installation af dit 
centralstøvsuger-system.
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Manuel slange
Centralstøvsugeren starter automatisk, når slangen tilsluttes sugekontakten - så det er ikke nødvendigt med betjeningsknapper 
(der skal føres 12V ledning til sugekontakten).

Wireless+ slange
Rørbøjningen er udstyret med et LED-display, der blinker, når der er noget brugeren skal være opmærksom på: hvis støvsuger-
posen skal tømmes, hvis filteret skal renses, hvis luftgennemstrømningen er blokeret, hvis systemet er overbelastet, eller hvis 
det er nødvendigt med service o.s.v. De forskellige blinkende signaler er forklaret i brugervejledningen. Wireless+ slangen er 
udstyret med 3-trins sugestyrkeregulering på rørbøjningen.

Deluxe slange
Rørbøjningen er udstyret med et LCD-display med bestemte signaler for tømning af støvsugerpose, rensning af filter, blokeret 
luftgennemstrømning, service, overbelastning, manglende rækkevidde samt en sugestyrkeregulering med fem trin. Deluxe 
slangen har indikator for batteri-niveau.

Tilbehør

Egenskaber Slangesæt Manuel Slangesæt Wireless+ Slangesæt Deluxe

Rækkevidde fra transmissionsboks (m) - 50 max. 50 max.

Vægt (kg) 1,7 1,8 1,8

Indikator for fuld støvsugerpose Nej LED LED

Sugestyrkeregulering Nej LED / 3 trin LED / 5 trin

Blødt ergonomisk greb Ja Ja Ja

Tovejskommunikation Nej LED LCD

Kliksystem Ja Ja Ja

Mundstykker 4 4 4

Standardtilbehør Bestillingsnr.

Teleskoprør 42000145 • • •
Kombimundstykke 42000142 • • •
Slangeholder 42000313 • • •
Fugemundstykke 42000139 • • •
Gardinmundstykke 42000144 • • •
Møbelmundstykke 42000129 • • •
Bestillingsnr.  42000530 42000531 42000532

• Standardtilbehør.
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Tekniske specifikationer Nilfisk
Supreme 100

Nilfisk
Alt-i-1

150 Manuel

Nilfisk
Alt-i-1

150 Wireless+

Nilfisk
Alt-i-1

150 Deluxe

Nilfisk
Alt-i-1

250 Manuel

Nilfisk
Alt-i-1

250 Wireless+

Nilfisk
Alt-i-1

250 Deluxe

Nilfisk
Alt-i-1

LCD Wireless+

Nilfisk
Alt-i-1

LCD Deluxe

Nilfisk 
Alt-i-2 

Platinum
40 C on/off

Luftmængde (l/min.) 3420 3420 3420 3420 3480 3480 3480 3540 3540 3500

Vakuum (mbar/kPa) 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 345/34,5

Effekt, Pmax (W) 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1700 1700 1750

Anbefalet kapacitet, max. (m2) 100 150 150 150 250 250 250 500 500 500

Støjniveau (dB(A)) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 71

Beholdervolumen (l) 10 20 20 20 20 20 20 20 20 18

Mulighed for brug uden filterpose • • • • • • • • • •
Spænding/faser/frekvens (V/~/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dimensioner, maskine (L x B x H) (mm) 400x360x427 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 300x320x1100

Vægt, maskine (kg) 5,5 6,5 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 15

Elkabel, længde (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Standardtilbehør Bestillingsnr. Bestillingsnr.

Kontroldisplay • • • • •
Trådløs styring • • • • • •
Sugeslange, Ø35, 9 m, Manuel 42000530 • •
Sugeslange, Ø35, 9 m, Wireless+ 42000531 • • •
Sugeslange, Ø35, 9 m, Deluxe 42000532 • • •
Sugeslange, Ø35, 9 m, med start/stop 42000101 •
Teleskoprør, Ø32 42000145 • • • • • • • • • 42000327

Kombimundstykke, Ø32 42000142 • • • • • • • • • 42000136

Fugemundstykke, Ø32 42000139 • • • • • • • • •
Polstermundstykke, Ø32 42000143 • • • • • • • • • 42000141

Rundbørste, Ø32 42000144 • • • • • • • • • 42000140

Slangeholder, plast 42000313 • • • • • • • • • 42000133

Rør, 2 m, hvid plast 42000192 • 20 stk.

Rørskærer 42000300 • 1 stk.

Rør, Ø51, 1,15 m, hvid plast  42000191  18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk.

Bøjning 90°, lang, blød  42000252  8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

Grenrør, 90° 42000258  2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk.

Bøjning 45°  42000249  8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

Rørsamlemuffe 42000262  15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk.

Lim til PVC 42000245  1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk.

Ledning til styrestrøm, 25 m 42000275  1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 2 stk.

Udblæsningsventil 42000273  1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk.

Sugekontakt, design hvid, med fittings 42000222  3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk.

Rørholder, plast 42000265  8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

Kompressor, automatisk filterrens •
Bestillingsnr. - maskine* 42000520 42000521 42000521 42000521 42000522 42000522 42000522 42000523 42000523 42000479

Bestillingsnr. - komplet** 42000500 42000501 42000502 42000503 42000504 42000505 42000506 42000507 42000476

• Standardtilbehør.    Ekstra tilbehør.   
* Modellen er en løs maskine leveret uden tilbehør.   ** Alle modeller (undtagen Nilfisk Supreme 100 og Nilfisk Alt-i-2-Platinum 40 C on/off) leveres med rørpakken - se foto øverst.



Nilfisk-Advance Danmark A/S  
Industrivej 1  
9560 Hadsund

Tlf.  72 18 21 20  
Fax  72 18 21 11
salg.dk@nilfisk-alto.com  
www.centralsug.nilfisk.dk

Nilfisk produkter
- fantastiske problemløsere

Nilfisk er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance 
A/S, der er en af verdens førende producenter af 
professionelt rengøringsudstyr.

Med hovedkontor i Danmark har vi udviklet pro-
fessionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år.

Nilfisk-Advance har produktionsfaciliteter i 
Nordamerika, Sydamerika, Europa og Kina. Vi har 
egne salgsselskaber i 43 lande og er repræsen-
teret i mere end 100 lande rundt om i verden.

Koncernen har mere end 5.400 ansatte på 
verdensplan og en omsætning på ca. Euro 847 
mil. i 2011.


