
VROOM är en enhet som kopplas till rörsystemet i 
centraldammsugaranläggningar och där du enkelt och bekvämt 
endast drar ut den slanglängd du behöver. Enheten monteras med 
fördel i kök, garage, badrum eller i fasta garderober.
Centralenheten startar automatiskt när handtaget frånkopplas från 
enheten via en 24V mikroswitch som är monterad i handtagets 
fäste.
VROOM innehåller 7,3m sugslang inklusive handtaget.

     Gör att Ni slipper hanteringen av långa sugslangar!

VROOM är en utrymmessnål enhet

      Bilden visar VROOM monterad i köksskåp

FÖRDELAR MED VROOM:

- Du slipper hanteringen av långa sugslangar
- Enkel att installera
- Tar liten plats
- Kan även kopplas till befintliga rörsystem
- Automatisk start och stopp via 24V mikroswitch
- Driftsäker funktion
- Enkel och smidig hanteringen av slangen

            Bilden visar VROOM monterad i garage



SPOT, en smart lösning för sugslangen

SPOT är ett väl utvecklat system som består av en max 9m lång 
sugslang och en speciell lucka samt rörsystem som gömmer 
slangen, du drar bara ut den slanglängden som behövs!
Systemet monteras med fördel i alla utrymmen där man vill nå ytor 
med den 9m långa slangen. Centraldammsugaren startas via en 
knapp som är monterad i väggluckan. När slangen skall in i luckan 
igen håller man handen för slangänden och den åker själv smidigt in 
med hjälp av undertrycket som uppstår, enklare kan det inte bli!

FÖRDELAR MED SPOT:

- Du slipper hanteringen av långa sugslangar
- Enkel att installera
- Tar liten plats
- Kan även kopplas till befintliga rörsystem
- Automatisk start och stopp via knapp i väggluckan
- Driftsäker funktion
- Enkel och smidig hanteringen av slangen

  Dra bara ut den slanglängden du behöver

För en enkel och smidig dammsugning i tex :

              BADRUMMET                  GARAGET / VERKSTADEN                     HALLEN

SPOT används till en snabb och enkel rengöring av tex. matspill, djurfoder, kattsand, jord och glassplitter men även som vanlig 
sugslang till andra områden UTAN ATT BEHÖVA TA FRAM EN LÅNG SUGLANG!

 
         och                    marknadsförs av: Svenska Eurovac AB, Box 38, 311 03 Långås
          Tel: +46 (0)346 - 930 70, Fax: +46 (0)346 - 930 75


