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Dammsugning på det enkla sättet

Dammsugning är en naturlig
del av rengöringen i hemmet

Det är en av de där uppgifterna som inte går att 
komma undan, och som de flesta associerar med 
att dra runt en tung och klumpig maskin som avger 
obehagliga lukter från den varma motorn – och 
naturligtvis damm.

En vanlig enklare dammsugare, utan god filtrering, 
drar upp en sådan dammstorm att den lämnar efter 
sig nästan lika mycket som den suger upp. Men det 
finns ett alternativ...

Nilfisk centraldammsugare tar bort damm från huset 
för gott, så att du inte behöver dammsuga lika ofta. 
Nilfisk centraldammsugare är dessutom så tyst att du 
kan lyssna på musik samtidigt som du arbetar, och du 
stör inte heller andra i familjen. Dessa är bara några av 
fördelarna som gör att dammsugningen går så mycket 
lättare – och gör Nilfisk till mer än en vanlig damm-
sugare.

Populär bland proffs
Nilfisk centraldammsugare är också populära inom viss 
yrkesmässig rengöring, t.ex. på kontor eller 
frisersalonger, där lättare användning kan ske med 
minimal störning för kunder eller de som arbetar. 
Fördelar som enkel hantering innebär dessutom 
mycket mindre arbete och mindre belastning än om 
en vanlig dammsugare används.

ErgonomiskTystgåendeLuktfriKan användas med 
eller utan påse

Diskret installationBra inomhusklimat
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Dammsugning på 
det enkla sättet

Med en Nilfisk centraldammsugare slipper du att 
bära dammsugaren upp och nerför trappor, stöta 
till möbler eller fastna i hörn och socklar. Den är 
tyst, luktfri, lätt och praktisk och städningen blir 
både bekvämare och effektivare. Själva central-
sugarenheten kan placeras på vinden, i källaren 
eller på någon annan plats där den inte stör någon. 
Så är den ur vägen och du behöver bara ta med 
dammsugarslangen runt.

Med ett passande antal sugdosor monterade i 
hemmet, kan man lätt komma runt i hela huset bara 
genom att flytta dammsugarslangen från dosa till 
dosa. Sugdosorna är anslutna till centraldamm-
sugaren via ett rörsystem. Rören transporterar 
dammet till dammsugaren, som bara skall ses till ett 
par gånger om året, när behållaren skall tömmas. 
Det är ett mycket bekvämt, hygieniskt och flexibelt 
system, som kan anpassas till alla storlekar på 
hem - både hus och lägenheter.

Här sitter 
sugdosan 
till din nya 

dammsugare

VacPan  Artikelnr. 
Alu look:  42000237
Svart:  42000235
Vit:   42000233

Sugdosor Artikelnr.
Alu look / svart:   42000226
Alu look:  42000224
Vit: 42000220

Golvsugdosor  Artikelnr. 
Mässing:  42000242
Krom:  42000243
Vit:      42000414
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Kombimunstycke 
Artikelnr: 42000142

Slangskydd, 9 m
Artikelnr: 42000303

Polyesterpåsar, 20 liter
Artikelnr: 42000317

Ett bättre inomhusklimat
Med en Nilfisk centraldammsugare är dammsugar-
motorn placerad på ett annat ställe i huset. Därför blir 
det ingen värmeutveckling eller återcirkulerat damm. 
Allt damm transporteras genom rörsystemet och när 
luften är filtrerad leds den ut i det fria via utblås-
ventilen i ytterväggen.

Får bort hund- och katthår och förebygger allergier
Nilfisk centraldammsugare är idealiska om det finns 
husdjur i hemmet. Pälsen innehåller lanolin som ger 
en obehaglig lukt vid uppvärmning. Lukterna försvin-
ner ur rummet eftersom hund- och katthår effektivt 
sugs upp. Luften filtreras och ventileras utomhus. 
Resultatet är ett bättre inomhusklimat för alla 
husdjursägare. Den renare luften hjälper också 
till att lindra symptomen hos allergiker.

En tystare miljö
En Nilfisk centraldammsugare är som att ha en osynlig 
dammsugare, för du kan knappt se eller höra den. 
Tystnaden är en särskild fördel, du hör fortfarande 
telefonen och kan lyssna på musik och titta på TV. 
Du kan till och med dammsuga, utan att störa andra 
familjemedlemmar i deras aktiviteter. Det enda som 
hörs är vindbruset från munstycket.

Ett bättre inomhusklimat
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Hög sugeffekt 
Sugförmågan är konstant och kraftig. Luften 
sugs genom rören med 100 km/tim, och slangens 
koniska utformning (större diameter vid sugdosan 
än vid munstycket) gör att slangen inte täpps igen.

Ergonomisk
Många människor dammsuger flera gånger i veckan, 
så det är en bra idé att tänka på hur man står, går 
och rör sig. En Nilfisk centraldammsugare har en 
mjuk gummibeläggning på slanghandtaget, som ger 
ett bra och bekvämt grepp. Centraldammsugaren 
är användarvänlig och teleskopröret kan enkelt 
justeras, så det passar personens höjd. Lättvikts-
slangen är mycket praktisk och är mycket lättare 
att komma runt med än en traditionell damm-
sugare.

Suguttag direkt på behållaren
Artikelnr: 42000540

Slanghållare, metall
Artikelnr: 42000133

Rörskärare
Artikelnr: 42000300

Fördelar med en centraldammsugare
•	 Fantastisk	rengöringseffekt,	som	ger	en	bra	inomhusmiljö
•	 Mycket	tystgående,	så	att	du	samtidigt	kan	delta	i	aktiviteter	runt	dig
•	 Lätt	och	användarvänlig
•	 Kraftfull	och	effektiv	sugeffekt	-	även	hund-	och	katthår
•	 Förebygger	astma,	eksem	och	andra	allergityper
•	 Dammsugarslang	på	9	meter,	som	når	in	i	alla	hörn
•	 Problemfri	dammsugning	av	trappor	och	liknande
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Teleskoprör 
Artikelnr: 42000145

Rundborste 
Artikelnr: 42000144

Flexibel slang, 1-6 m
Artikelnr: 42000122

Den nya generationen av Nilfisk 
centraldammsugare ligger långt 
framme

Den nya generationen av Nilfisk centraldammsugare sticker 
verkligen ut och är långt före konkurrenterna. Nilfisk 
Supreme är den första dammsugaren på marknaden med 
denna teknologi, där dammsugarenheten och slangen 
arbetar trådlöst tillsammans. Det ger ännu fler fördelar än 
med de redan existerande Nilfisk centraldammsugarna.

För det första skall det inte längre dras ledningar, och det 
underlättar installationen. För det andra är vikten av den 
9 meter långa dammsugarslangen nu endast 1,8 kg, då det 
inte längre finns någon kabel. Det gör slangen ännu mer 
flexibel, och om det inte finns behov av en slang på 9 meter, 
kan den lätt kortas ned till önskad längd.

Den trådlösa överföringen har dessutom den fantastiska 
egenskapen, att den ger tvåvägskommunikation mellan 
dammsugarenheten och användaren. När centraldamm-
sugaren är inkopplad, startar dammsugaren så snart slangen 
sätts in i sugdosan och stängs av när slangen tas ur sug-
dosan igen.

Med en trådlös centraldammsugare kan alla funktioner - 
av/på, sugstyrka, status för dammpåsen osv. - styras och 
kontrolleras direkt via displayen i rörböjen. Detta beror dock 
på vilken typ av handtag man väljer. Nilfisk erbjuder flera 
olika handtag, varav två har tvåvägskommunikation, ett har 
lysdioder och ett har LCD-display.

Den nya generationen av Nilfisk centraldammsugare  
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Sugenhet 

Fogmunstycke
Artikelnr: 42000139

Polyester påsar, 10 liter
Artikelnr: 42000473

•  Vind
•  Takfot
•  Höga skåp
•  Kök/diskbänkar

•  Källartak
•  Ventilationstrumma/gammal  
 skorsten

Rörsystem
Installationen kan alltid göras dolt och diskret, eftersom 
rören som behövs för en centraldammsugare kan installeras 
på många olika platser i huset:

Rörinstallation 
i skåp 

Hörnskydd

Anslutning av systemet
Alla rör monteras snabbt och effektivt med speciallim som 
bildar en stark och lufttät fog.
Skruvar behöver bara användas för sugdosor och VacPan 
(skräplucka). Börja med att montera sugenheten och arbeta 
i riktning mot sugdosorna.

1. Garage
2. Vind
3. Höga skåp
4. Källare

Enkel installation 
- även i befintliga hus

Sugenhetens placering 
Sugenheten kan placeras var som helst i huset, och du 
behöver bara komma åt den några gånger om året för att 
tömma behållaren.
OBS! Sugenheten skall helst ventileras utanför bostaden.

HEPA filter för utblås inomhus
Artikelnr: 42000480
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Kompatibla
Alla slanghandtag är utformade med det bästa inom ergonomi, 
kvalitet och design.
Oavsett vilken sugenhet och vilket handtag man väljer, är alla 
Nilfisk centraldammsugare kompatibla, så att man kan mixa 
produkterna som man önskar. Det innebär att man kan köpa 
till tillbehör och uppgradera sin centraldammsugare när man 
så önskar.

Med en trådlös centraldammsugare kan alla funktioner - av/på, 
sugstyrka, status för dammpåsen osv. - styras och kontrolleras 
direkt via displayen på rörböjen. Detta beror dock på vilken typ 
av handtag man väljer. Nilfisk erbjuder flera olika handtag, 
varav två har tvåvägskommunikation, ett har lysdioder och 
ett har LCD-display.

Service och kvalitet
Med en Nilfisk centraldammsugare är du säker på att få bästa 
kvalitet. Alla produkter har testats för att hålla i många år. För att 
du ska få bästa service ger Nilfisk fem års motorgaranti på alla 
sugenheter.

Det är inte bara sugenheterna som testats för att ha högsta 
kvalitet. Hjulet i Nilfisk kombimunstycke har testats för att klara 
minst 500 km.

Deluxe Artikelnr.
9 m 42000532
12 m 42000535

Wireless+  Artikelnr.
9 m 42000531 
12 m 42000534 

Manuel	 Artikelnr.
9 m 42000530
12 m 42000533

Valet är ditt       
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Nilfisk	All-in-1	150	Manuel
Artikelnr: 42000500

Nilfisk All-in-1 150 Wireless+
Artikelnr: 42000514

Nilfisk All-in-1 250 Wireless+
Artikelnr: 42000515

Nilfisk	All-in-1	LCD	Deluxe
Artikelnr: 42000516

Välj mellan många 
olika modeller
Nilfisk centraldammsugare finns i olika modeller: 
för bostäder upp till 100 m2, 150 m2, 250 m2 och 
500 m2. Alla kan utrustas med en av våra tre 
slangar (se sid 8).

För att göra livet lite lättare för dig finns Nilfisk 
centraldammsugare som kompletta installations-
paket, som passar till olika bostadsstorlekar. Du 
kan naturligtvis även köpa alla delar separat.

Paketen innehåller alla nödvändiga delar för instal-
lationen i hemmet - centraldammsugare, slang, 
handtag och alla tillbehörsdelar, rör och kopplingar 
som är nödvändiga för den perfekta installationen. 
Dessutom finns en utförlig beskrivning och instal-
lationsvägledning.

Gratis planeringstjänst
Får mer information om våra centraldammsugare 
på www.dammsugare.nilfisk.se eller kontakta 
kundservice på tel. 031-706 73 00. Du kan också 
skriva till tegningsservice.dk@nilfisk-alto.com som 
hjälper dig med goda råd och ritning på installation 
av ditt centraldammsugar-system.
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Manuel	slang
Centraldammsugaren startar automatiskt när slangen anslut till sugdosan (12V elkabel skall dras till sugdosan).

Wireless+ slang
Rörböjen är utrustad med en LED-display, den blinkar när det är något användaren skall vara uppmärksam på: om dammpåsen 
skall tömmas, om filtret skall rengöras, om luftgenomströmningen är blockerad, om systemet är överbelastat eller om det är 
nödvändigt med service osv. De olika blinkande signalerna förklaras i bruksanvisningen. Wireless+ slangen är utrustad med 
3-stegs sugstyrkereglering på rörböjen.

Deluxe slang
Rörböjen är utrustad med en LCD-display med bestämda signaler för tömning av dammpåsen, rengöring av filtret, blockerad 
luftgenomströmning, service, överbelastning, otillräcklig räckvidd samt en sugstyrkereglering med 5 steg. Deluxe slangen 
har batterinivå indikator.

Tillbehör

Egenskaper Slangset	Manuel Slangset Wireless+ Slangset Deluxe

Räckvidd från transmissionsbox  (m) - 50 max. 50 max.

Vikt (kg) 1,7 1,8 1,8

Indikator för full dammpåse Nej LED LED

Sugstyrkereglering Nej LED / 3 steg LED / 5 steg

Mjukt ergonomiskt handtag Ja Ja Ja

Tvåvägskommunikation Nej LED LCD

Klicksystem Ja Ja Ja

Munstycken 4 4 4

Standardutrustning Artikelnr.

Teleskoprör 42000145 • • •
Kombimunstycke 42000142 • • •
Slanghållare 42000313 • • •
Fogmunstycke 42000139 • • •
Rundborste 42000144 • • •
Möbelmunstycke 42000129 • • •
Artikelnr.  42000530 42000531 42000532

• Standardutrustning.
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Tekniska data Nilfisk
Supreme 100

Nilfisk
All-in-1

150 Manuel

Nilfisk
All-in-1

150 Wireless+

Nilfisk
All-in-1

150 Deluxe

Nilfisk
All-in-1

250 Manuel

Nilfisk
All-in-1

250 Wireless+

Nilfisk
All-in-1

250 Deluxe

Nilfisk
All-in-1

LCD Wireless+

Nilfisk
All-in-1

LCD Deluxe

Sugeffekt (W) 640 640 640 640 690 690 690 730 730

Luftmängd (l/min) 3420 3420 3420 3420 3480 3480 3480 3540 3540

Vakuum (mbar/kPa) 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30

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

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

Ljudnivå (dB(A)) 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Behållarvolym (l) 10 20 20 20 20 20 20 20 20

Möjlighet att använda utan påse • • • • • • • • •
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (~/Hz/A) 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

Mått, maskin LxBxH (mm) 400x360x427 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800

Vikt, maskin (kg) 5,5 6,5 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Elkabel, längd (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Standardutrustning Artikelnr.

Kontrolldisplay • • • •
Fjärrkontroll • • • • • •
Sugslang Ø35, 9 m, Manuel 42000530 • •
Sugslang Ø35, 9 m, Wireless+ 42000531 •
Sugslang Ø35, 12 m, Wireless+ 42000534 • •
Sugslang Ø35, 9 m, Deluxe 42000532 • •
Sugslang Ø35, 12 m, Deluxe 42000535 •
Teleskoprör, Ø32 42000145 • • • • • • • •
Kombimunstycke, Ø32 42000142 • • • • • • • •
Fogmunstycke, Ø32 42000139 • • • • • • • •
Möbelmunstycke, Ø32 42000143 • • • • • • • •
Rundborste, Ø32 42000144 • • • • • • • •
Slanghållare, plast 42000313 • • • • • • • •
Rör, Ø50, 1,15 m, vit plast 42000191  18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk.

90° Lång vinkel 42000252  8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

90° Enkelt Y 42000258  2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk.

45° Vinkel 42000249  8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

Skarvkoppling 42000262  15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk.

Lim till PVC 42000245  1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk.

Lågspänningskabel, 25 m 42000275  1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk.

Utblåsventil 42000273  1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk.

Sugdosa, vit, med montagedelar 42000222  3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk.

Rörhållare, plast 42000265  8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

Artikelnummer - maskin* 42000520 42000521 42000521 42000521 42000522 42000522 42000522 42000523 42000523

Artikelnummer - komplett** 42000500 42000514 42000502 42000503 42000515 42000505 42000506 42000516

• Standardutrustning.    Tillbehör.   * Endast maskin utan tillbehör .   ** Alla modeller (ej Nilfisk Supreme 100) levereras med rörpaket - se foto överst.



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 
- fantastiska problemlösare

Nilfisk-ALTO är ett varumärke som ägs av 
Nilfisk-Advance A/S, som är en av världens 
ledande producenter  av professionell 
rengöringsutrustning.

Med huvudkontor i Danmark har vi utvecklat 
professionell rengöringsutrustning i mer än 
100 år.

Nilfisk-Advance har produktionsanläggningar 
i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Kina. 
Vi har egna säljbolag i 43 länder och är 
representerade i mer än 100 länder runt 
om i världen.

Koncernen har mer än 5.400 anställda över 
världen och en omsättning på ca 847 milj. euro 
under 2011.

Nilfisk-Advance AB
Box 4029, 
431	04	Mölndal

Tel 031-706 73 00
Fax 031-706 73 40
info.se@nilfisk-alto.com
www.dammsugare.nilfisk.se


