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Centraldammsugare från AirVac of Sweden

Rent på riktigt!

’’Det har aldrig 
varit så enkelt att 

städa som nu



CENTRALDAMMSUGARE ger bevisat renare inomhusluft. Alla farliga dammpartiklar 
leds ut ur huset via en ventil i yttervägg eller tak. Det vill säga motsatsen till vanliga 
dammsugare som blåser tillbaka luften i rummet. 

ATT ANVÄNDA centraldammsugare betyder också att du inte behöver städa lika  
ofta för att få rent hemma. Dessutom bullrar den inte. Så sluta jaga dammråttor och 
förgifta din inomhusluft. Välj en AirVac centraldammsugare så får du rent på riktigt!

Förutom i Skandinavien !nns AirVacsystem installerade i Storbritannien, Turkiet, 
Spanien, Frankrike, Ryssland och Taiwan.

VANLIG DAMMSUGARE 
Inomhusluften – med dammpartiklarna – sugs in i slangen, passerar 
dammsugarpåse och !lter och blåses sedan ut i rummet. De partiklar 
som inte samlas in av !ltret – till exempel pollen, kvalster, bakterier, 
virus, mögelsporer och andra allergiframkallande ämnen – virvlar in 
i rummet igen. 

CENTRALDAMMSUGARE
Inomhusluften – med dammpartiklarna – sugs in i slangen och  
!ltreras i en behållare i centralenheten. Den !ltrerade luften fortsätter 
sedan utomhus. Ingen risk att de ohälsosamma partiklarna kommer 
tillbaka i inomhusluften!

Renare inomhusluft 
Färre allergier
Hälsosammare hem
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’’Det har aldrig 
varit så enkelt att 
städa som nu...

 Åsa och Micke samt barnen Mia-Linn & Meja.



FAMILEN OLSSON I DEGERFORS köpte AirVac centraldammsugare 2010.  
De är enormt nöjda, både med städresultatet och kundservicen. Installationen  
var hur enkel som helst. Micke Olsson utförd den helt själv.

”Det enda vi behövde göra var att bestämma var suguttagen skulle sitta  
och var centralenheten skulle placeras”, berättar Micke Olsson. 

Åsa Olsson tillägger: ”Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu 
– det blir verkligen rent! Vi slipper också alla katthår som det var så svårt 
att få bort tidigare. Faktum är att hela familjen mår så mycket bättre nu 
när det har blivit rent på riktigt”.

Damm innehåller allergiframkallande partiklar
Fler och fler människor är allergiska i Sverige. Allergi och överkänslighet 
är idag en folksjukdom bland barn. 30-40 procent av alla barn i förskola/
skola har eller har haft någon form av allergi eller överkänslighet. 

Små barn exponeras för miljögifter genom damm. De rör sig nära golvet 
och stoppar händer och saker i munnen. Enda sättet att motverka detta 
är att städa noggrant och ofta. Genom att använda centraldammsugare 
minskar andelen partiklar i inomhusluften och luften blir renare att andas. 

”Det enda vi behövde göra var att  
bestämma var suguttagen skulle  
sitta och var centralenheten skulle 
placeras, berättar Micke Olsson.



PRODUKTER...  www.airvac.se

Produkter för villa, lägenhet och o!entlig miljö

Premium CE1500PB maskiner med 23 liters uppsamlingspåse
!nns i 2 olika utföranden. Dels med s.k. by-pass motor (1500PB)
som passar för placering i ventilerade utrymmen, och dels med s.k.
Thru-Flow motor (CE-1500PB/TF) som kan placeras i slutet
utrymme (ex. vis garderob) och kan förses med utblås!lter för
placering i lägenhet där möjlighet till avluft saknas. Båda typerna
passar alla tänkbara hustyper och storlekar, och gärna där man
önskar en låg placering av enheten då tömning sker uppifrån

CE-1500 PB
CE-1500 PB/TF

CE-1500 CS
CE-1500 CS/PB

CE-2700 PB

Premium CE 1500CS maskinerna med 15 liters uppsamlingsbehållare
!nns i 2 olika utföranden. Dels med cyklonavskiljning direkt till behållare  
(CE-1500CS) och när man av hygieniska eller praktiska skäl önskar ansluta  
23 liters dammpåse (CE-1500CS/PB). Båda enheterna har s.k. by-pass motor  
för placering i ventilerade utrymmen och passar alla tänkbara hustyper och  
storlekar, ochgärna där man önskar en hög placering av enheten då tömning  
sker
under ifrån.

Twin Pro CE-2700PB är en extremt kraftfull enhet som har dubbla
seriekopplade by-pass motorer med dammuppsamling i 20 liters
syntetisk engångs !lterpåse. Enheten lämpar sig speciellt till större
hus med långa rördragningar eller där extra höga krav ställs på
sugkraft.

Tömning och byte av dammpåse sker uppifrån, så enheten bör Tömning  
och byte av dammpåse sker uppifrån, så enheten bör placeras lågt.”

Modell/Typ CE-1500 PB CE-1500 PB/TF CE-1500 CS CE-1500 CS/PB CE-2700 PB

Mått diam. x höjd 34 x 69 cm 34 x 65 cm 34 x 72 cm 34 x 72 cm 37 x 78 cm

Vikt 14 kg 13 kg 15,5 kg 15,5 kg 19 kg

Max. motoreffekt 1680 W 1630 W 1680 W 1680 W 2720 W

Max. luft"öde 61 L/s 58 L/s 61 L/s 61 L/s 61 L/s

Max. vakuum 30 KPa 34,5 KPa 30 KPa 30 KPa 47 KPa

Max. sugeffekt* 605 W 600 W 605 W 605 W 810 W

Spänning/säkring 230V 10A/trög 230V 10A/trög 230V 10A/trög 230V 10A/trög



Produkter för villa, lägenhet och o!entlig miljö

Sugslangens längd beror på sugdosornas placering. Sugslangar 
!nns i längderna 8-10-12-15 meter och man bör sträva efter att för-
söka hålla sig till max.10m. I de fall där det inte är möjligt att placera 
sugdosorna så att detta kan uppnås så kan 12m och i undantagsfall 
15m sugslang användas.

Våra slangar har ergonomiskt utformade handtag som gör det enklare 
att städa. Du väljer mellan slang med On/Off i handtaget eller våra 
Standardslangar där centralenheten startar när du ansluter slangen till 
en sugdosa.

Vi har färdiga satser med respektive sugslang och längd, som
också innehåller de vanligaste städmunstycken du kan behöva och ett 
smidigt teleskoprör i krom eller aluminium.

I våra s.k. Slangset hittar du ett smidigt golvmunstycke för parkett och 
andra hårda golv, ett effektivt och tyst kombimunstycke, möbelborste, 
dammborste och fogmunstycke. Dessutom en slangvida att hänga upp 
slangen på, samt en munstyckshållare som placeras på teleskopröret så 
att du kan ta med munstycken när du städar.

Oavsett om du bestämmer dig för att låta ett proffs 
installera ditt centraldammsugarsystem eller inte, så 
har vi de rätta detaljerna och komponenterna. 
Att anlita en erfaren montör är både smidigt 
och du vet att allting blir rätt gjort.

Är du den händige som !xar det mesta själv
därhemma, så har vi färdiga installationspaket
i 3 olika storlekar som innehåller det du
behöver.

Och har du speciella krav på hur sugdosan skall
se ut, så har vi ett stort urval med olika typer,
färger och material att välja på.

MUNSTYCKEN &
BORSTAR

INSTALLATION,SUGDOSOR,
RÖR & DETALJER

SUGSLANGAR &
STÄDUTRUSTNING



AIRVAC, som drivs av bröderna Klas och Håkan 
Bengtsson, är ett svenskt familjeföretag som till-
verkat centraldammsugare i snart 20 år. AirVac 
har högsta kreditvärdighet hos UC och Soliditet 
sedan 2005.

AIRVAC utvecklar, konstruerar, bygger och 
monterar dammsugarna i produktionslokalerna i 
Sköndal. Centraldammsugarna byggs i moduler 

vilket gör att många delar i de olika enheterna är 
gemensamma. All montering och sammansätt-
ning görs av egen personal. 

Läs mer på www.airvac.se. Du kan också besöka 
vår webshop www.airvac.se/store

Familjeföretag 
som gör rent hus 

www.airvac.se 

Telefon: 08-39 00 10 
E-post: info(at)airvac.se

Öppettider
Må-Fre: 08.00-17.00
Lö: Stängt
Sö: Stängt

Postadress: AirVac Luft & 
Vacuumteknik AB
Box 1. 121 21 Johanneshov

Besöksadress &  
leveransadress:
Bogårdsvägen 45A
128 62 Sköndal

of Sweden


