
AstroVac 
Een optimaal leefklimaat voor:

• woningen
• woningbouwprojecten
• winkels
• kantoren
• ziekenhuizen
• bankgebouwen
• scholen
• hotels
• restaurants
• verzorgingshuizen
• astmacentra
• laboratoria
• farmaceutische bedrijven 
• supermarkten
• showrooms
• autoschade werkplaatsen
• luxe jachten
• arts- en dierenartspraktijken

Importeur voor Nederland: Van Dijnsen Multitrading b.v. Takkebijsters 56b, 4817 BL Breda Tel. 076-578 15 80 Fax 076-578 15 85
e-mail: info@astrovac.nl website: www.astrovac.nl

Minder stof
in de ruimte
www.astrovac.nl
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Ideaal voor carapatiënten
Een conventionele stofzuiger blaast de opge-
zogen lucht terug de ruimte in. Hoe goed die
lucht ook gefilterd is, ze bevat altijd nog kleine
schadelijke stofdeeltjes zoals restprodukten
van de huisstofmijt, schimmels, bacteriën en
pollen. Funest voor mensen die daar gevoelig
voor zijn, zoals carapatiënten. AstroVac blaast
deze lucht naar buiten. Dit is niet alleen voor
carapatiënten een verademing. Iedereen heeft
baat bij schone lucht.

Hygiënisch en gemakkelijk stofzuigen.
Een gedachte die werkelijkheid wordt met een centraal stofzuigsysteem.
Een krachtige stofzuigunit wordt op een centrale plaats gemonteerd, 
bijvoorbeeld in een garage of een technische ruimte. Daarnaast worden
op centrale plaatsen onopvallende stofzuigcontacten aangebracht voor
een slang. Het enige wat u hoeft te doen is de slang inpluggen in een
stofzuigcontact en stofzuigen. Waar u maar wilt.

Schoner
Het is prettiger wonen én werken
in een schone en frisse omgeving.
Sinds de introductie in 1979 in
Nederland heeft AstroVac zich
een vaste plaats veroverd in vele
woningen, winkels, kantoren, 
e.d. Overal waar een schoon 
en non-allergisch binnenmilieu
van vitaal belang is.

Stiller
De krachtige motor is alleen 
hoorbaar in de ruimte waar de

centrale stofzuigunit is geïnstal-
leerd; daar waar u er geen last
van heeft. Tijdens het stofzuigen
kunt u rustig telefoneren of naar
uw lievelingsmuziek luisteren.

Sterker
Het hart van een AstroVac 
centrale stofzuiginstallatie is 
een zeer sterke motor met een
enorme zuigkracht. AstroVac is
ideaal voor elk type vloer, hard 
of zacht. Alles wordt hygiënisch
schoon. 

Filterloze systemen
AstroVac biedt u een ruim
assortiment, met zowel filter- 
als filterloze stofzuigunits,
geschikt voor een vloeropper-
vlak van 100 tot 20.000 m2. 
Bij de volledig filterloze syste-
men valt het stof door middel
van een zeer sterke centrifugaal-
kracht in de stofcontainer.
Filterloze installaties beschikken
over een continue zuigkracht en
zijn zo goed als onderhoudsvrij. 

Efficiënt
Door de moderne stofzuigtech-
niek van AstroVac hoeft u geen
dure stofzuigzakken meer te
kopen. Heeft u liever wel een
papieren stofzak of een vast 
filter? U vindt het allemaal terug
in het uitgebreide assortiment.

Comfortabel
Door de grote opvangcapaciteit hoeft de
stofcontainer maar twee keer per jaar te
worden geledigd. In de stofcontainer kunt u
een plastic zak doen om het stof efficiënt
en ergonomisch verantwoord af te voeren. 

De retourlucht wordt 
naar buiten afgevoerd.
Ideaal voor carapatiënten.

Luchtafvoer

Stofaanvoer

Stof

Doorsnede volledig filterloze stofzuigunit
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Stofzuigcontacten ES
De fraaie stofzuigcontacten ES van slechts 
90 x 90 mm zijn verkrijgbaar in diverse
kleuren en uitvoeringen en sluiten veelal
naadloos aan bij uw schakelmateriaal. 
De stofzuigcontacten zijn voorzien van 
een 24 Volt aansluiting en zijn daardoor
geschikt voor zowel slangen met als 
zonder aan/uit schakelaar of regelbare
zuigkracht.

Slang met of zonder schakelaar
Kiest u voor een slang met een borstelset
‘De Luxe’ dan schakelt u de stofzuigunit
automatisch aan als u de slang in het stof-
zuigcontact doet. Een veilig en nagenoeg
onverslijtbaar systeem. U kunt ook kiezen
voor een slang met een borstelset
‘Excellent’. Dan schakelt u de stofzuigunit
aan en uit door middel van een schakelaar
op het handvat. Wel zo handig als u even
de telefoon wilt aannemen. Bovendien is 
de borstelset ‘Excellent’ voorzien van een
telescopisch verstelbare en vergrendelbare
steel én een luxe geplastificeerd ophangrek. 

Slang met regelbare zuigkracht
Heeft u ook wel eens behoefte aan wat
minder zuigkracht? Bijvoorbeeld om de
computer of uw kwetsbare gordijnen te 
reinigen? AstroVac biedt u ook installaties
met regelbare zuigkracht. Vraag ernaar!

Een keur aan opties
AstroVac heeft niet alleen materialen van de
allerbeste kwaliteit; ook de keus is enorm.
Wat dacht u van een roestvrijstalen stof-
zuigersteel, een verrijdbare waterafscheider,
een stretchslang, een plintafzuiging, een
slangbeschermer, een grofvuilafscheider,
een luchtaangedreven klopborstel, afsluit-
bare papieren stofzakken, een verleng-
slang, een huisdierenborstel, een HEPA 
filter, demontabele stofzuigcontacten die 
u zelf op de door u gewenste kleur kunt
brengen, AstroVac Betere Buis met 
inwendig naadloze verbindingen, etc, etc. 

AstroVac Betere Buis
AstroVac installaties kennen de Nederlandse aan-
sluitmaat Ø 50 mm en kunnen derhalve worden
uitgerust met een universeel Ø 50 mm pvc leiding-
net. Standaard pvc is goed, maar het kan ook
beter: met AstroVac Betere Buis.

AstroVac Betere Buis is voorzien van inwendig
naadloze verbindingen en loopt (mits correct
gemonteerd) volledig naadloos over in de bijbe-
horende bochten, sokken en T-stukken. Mede
hierdoor is de kans op verstoppingen minimaal.

Eenvoudig te 
installeren
Een AstroVac installatie
kan zowel bij nieuw-
bouw, renovatie als
bestaande bouw een-
voudig worden inge-
bouwd, veelal zonder
hak- en breekwerk.

Gegarandeerd
Als u kiest voor een
AstroVac centrale 
stofzuiginstallatie kiest
u bewust voor een
sublieme kwaliteit 
en een minimum 
aan onderhoud. 
En dat garanderen 
we u graag, jarenlang. 
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De beste oplossing
Een stofzuiginstallatie ontwerpen is veelal
maatwerk. Er zijn verschillen in motorver-
mogen, maar ook in filtering en geluidspro-
ductie. Ook zijn er AstroVac stofzuigunits
voor gebruik door meerdere personen
gelijktijdig. En voor licht industrieel gebruik.
AstroVac heeft naast een servicedienst een
eigen ontwerp- en calculatieafdeling en 
kan u daarom altijd en alert en met een
gedegen kennis van zaken behulpzaam zijn.
Levering geschiedt razendsnel en vrijwel
altijd uit voorraad. Voor handige doe-het-
zelfvers levert Astrovac pasklare pakketten.
Wilt u uw AstroVac liever laten installeren?
Raadpleeg dan uw installateur.

Installatiehandleiding 
Voor de goede werking van een AstroVac
centrale stofzuiginstallatie is het belangrijk
dat deze correct gemonteerd wordt. Bent u
nieuwsgierig en wilt u weten hoe dat in zijn
werk gaat? Raadpleeg dan nu alvast de
installatie-handleiding op www.astrovac.nl.
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AstroVac 
Centrale Stofzuiginstallatie 
accessoires
1 MK23 met papieren stofzak
2 MK18 filterloos
3 S2200 filterloos geluidsgeïsoleerd
4 S3500 dubbele motor 

(separate stofcontainer)
5 slang met borstelset ´De Luxe´
6 slang met borstelset ´Excellent´
7 slang zonder schakelaar
8 slang met schakelaar
9 slang met regelbare zuigkracht
10 spatwaterdichte inbouwdoos
11 stofzuigcontact ES
12 uitblaasrooster
13 geluiddemper
14 plintafzuiging wit
15 verrijdbare aluminium borstel
16 AstroVac Betere Buis
17 pvc hulpmaterialen
18 verrijdbare vloeistoftank
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