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“ Selv om jeg er allergisk mot renjøring, ønsker jeg 
allikevel å ha et rent hus..”
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La oss gjøre livet ditt enklere!
Cyclo Vac sentralstøvsuger tilpasser seg dine behov og livsstil. Den daglige rengjøringen blir mye 

enklere i tillegg til at det går raskt og enkelt. Rengjør alt, fra kjelleren til loftet, med våre enestående 

støvsuger produkter og tilleggsutstyr som er praktisk og enkelt å bruke.

Velg Cyclo Vac for:

Vi har erfaring
som trengs med over 50 år som største 

leverandør av sentralstøvsugere i Canada samt 

et stort nettverk av forselgere i hele verden.
 

Produktenes høye ytelse
som er verdenskjent for holdbarhet, innova-

tive løsninger og ytelse.
 

Enkelhet og tidsbesparende
løsninger samt unike og praktiske tilbehør. 
 

Den friske luften
som følge av oppsuging av støv og andre 

partikler som ikke slippes tilbake igjen til luften i 

huset ditt..
 

Stillheten
som følge av den mest stillegående sentral-

støvsugeren på markedet. 

“Slik fungerer en 
sentralstøvsuger”

En hovedenhet med 
støvsugemotor
plasseres på et egnet sted i huset 

(kjeller, garasje, etc.). 

Støvsuger kontakter
plasseres strategisk i huset og  kobles 

til hovedenheten med bruk av skjulte 

PVC rør installerti vegg eller 

skap. 

En lett og fleksibel 

slange
er alt du trenger å forholde  

deg til med utstyr  

du finner passende.

Koble til slangen 

og du er klar for 

rengjøring 



DATASYNCDATASYNCDATASYNCDATASYNC

Et klokt valg 

Ved å velge DataSync teknologien tar et steg nærmere en mer 

fornuftig strømforbruk siden den mulig gjør deg til å bruke  

20% mindre strøm ved å velge riktig hastighet for ditt bruk sam-

tidig som din sentralstøvsuger får en lengre holdbarhet. 
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“ Jeg vil ha en støvsuger som  
 svarer til alle rengjørings behov.”

“ Jeg ønsker ingen bekymring  
 for vedlikehold.”

DataSync: en teknologi for komfort

Med DataSync hastighetsvelgerd kan du bruke støvsugeren til en større del av rengjøringen 

i huset; alt kan nå gjøres med din sentralstøvsuger. 

Etter start av støvsugeren fra håndtaket kan du enkelt   

velge ønsket hastighet for arbeidet ditt:

 Hastighet 1: Gardiner og planter

 Hastighet 2: Møbler og vegger

 Hastighet 3: Tregulv og fliser

 Hastighet 4: Tepper og matter

I forhold til vedlikehold, bidrar DataSync teknologien til at du fanger opp viktige elementer  

med det samme de inntreffer. Du får beskjed når støvsugeren enten må tømmes eller trenger 

ny støvsugerpose. Trenger hovedenheten mekanisk vedlikehold får du beskjed om dette 

også! 
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“ Min familie er mottakelig for  
 allergier. Jeg ønsker å gi   
 dem et sunt inneklima.”

Frisk luft er essensielt for vår velvære.  

Støv, mugg og andre mikroorganismer 

kan forårsake allergier og andre lidelser. 

Derfor utviklet Cyclo Vac et nytt filtersys-

tem for sine støvsugere. Cyclofiltre fanger 

opp mikroorganismer og filtersystemet 

har blitt behandlet med stoffer som bidrar 

med å motvirke vekst av farlige organ-

ismer slik som bakterier og mugg. Et 

karbon-støv filter fanger også opp finstøv 

som elektriske motorer produserer, som 

ellers havner i luften i rommet og som kan 

gi støvdannelse på overflater i rommet 

der hovedenheten er plassert. 

Med et Cyclo Vac system vil alt bli støvsugd 

og rengjort skikkelig. Støv, mikroskopiske 

partikler og allergener blir hindret fra å gå 

tilbake til luften vi puster i slik det skjer med 

de fleste andre mobile støvsugere.

1 Patented
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“ Min familie er mottakelig for  
 allergier. Jeg ønsker å gi   
 dem et sunt inneklima.”
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“ Miljøbevisst.” 

“Tradition”  
Serien

Enhetene med Tradition filter er vedsatt 

for sine ekologiske og økonomiske 

egenskaper. Begge høyhastighets 

filterene er kan brukes flere ganger og 

ingen støvsugerpose er påkrevd  

. 

Slik fungerer systemet:

 •  En syklon prosess separerer støv fra 

luften med sentrifugal kraft og sender 

støvet til en egen beholder i bunnen av 

maskinen

 •  Et for-filter fanger opp finstøv og “Cy-

clofiltre” fanger opp de mikroskopiske 

partiklene for å forhindre spredning eller 

dannelse av mugg, bakterier og sopp. 

På Cyclo Vac er det  
er det et filtersystem  
som er tilpasset deg og  
dine behov.

“Hybrid”  
Serien

Denne serien tilbyr en rekke ulike valg-

muligheter for hovedenheten, og alle er 

levert med et hybrid-filter-system. Disse 

enhetene kan derfor benyttes med eller 

uten støvsugerpose. D er verdsatt for sine 

fleksible løsninger. 

Slik fungerer dette 
filtersystemet:

 •  Med støvsugerpose: en elektrostatisk  

filterpose stenger inne støv og sørger  

for konstant sugekraft uavhengig  

av volumet av innholdet i posen

 •  Uten støvsugerpose: et selvrensende  

filter sørger for å fange opp  
mikroskopiske partikler. 

HE Serien  
Også tilgjengelig!! 
Denne serien tilbyr valgfrihet 
for bruk av støvsugerpose.  
Plasseres hovedenhet i kjeller  
kan den benyttes uten pose,  
men står den i “rent rom”  
kan pose brukes for å utnytte  
CyclofiltreTM for ekstra filtrering

Filtration Multiple Filtra
tio
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“ Jeg ser etter  
 en støvsuger  
 som gir meg  
 Fleksibilitet.”



På Cyclo Vac ser vi det på som en ære å kunne tilby der mer enn bare en støvsuger,  

men et komplett system som kan spare deg tid som heller kan nytes til andre ting 

”Retractable Hose System”: Rengjøring gjort enkelt

Dette unike systemet er et “må ha” for optimal bruk av din sentralstøvsuger. Det er så 

lett som 1,2,3!!!!!

 1 Dra ut
  Slangen er skjult i rørsystemet i  

kontakten i veggen. Bare dra ut lengden 

du trenger der og da.

 2 Støvsug
  Kople til tillegsutstyret du ønker å bruke  

til slangen og du er klar til å støvsuge  

bort alt tørt rot!

 3 Stue bort
  Når du er ferdig kan slangen lett 

og hurtig stues bort ved at slangen 

trekkes inn igjen ved hjelp av  

sugekraften fra din Cyclo Vac  

sentralstøvsuger.

 Aldri igjen vil du trenge å lagre slangen i 

skap ei heller bære en den fra kontakt til 

kontakt!

Automatisk Feieluke:  
Få støvet til å forsvinne! 

Dette berømte verktøyet er et “må ha” for  

kjøkken og bad. Bare fei sammen støv og 

smuler, åpne feieluken og se på at alt,  

forsvinner!

“ Jeg ønsker å bruke støvsugeren min daglig for  
 raskt rydde opp i de små uhellene.”
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“ Simpelthen, du 
 klarer deg ikke uten!”
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Høy-Kvalitets-slanger

Vi tilbyr høy-kvalitets-slanger som er robuste og ikke minst behagelig å 

bruke.

Ergonomisk 360-grader vridbart håndtak med mykt grep.

Hastighetskontroll [A] for manuelt å kunne øke eller minske effekten.

Integrert bryter [B] for å starte eller stoppe enheten. 

“DataSync” teknologi [C] også tilgjnegelig, for usammenliknbar komfort.

C

Møt “Wally”,  
Din Nye Butler

Diskret og veldig hendige  

“WallyFlex” slange er et  

nyttig redskap for raskt å rengjøre  

tørketrommel filter, effektivt fjerne  

hår rundt vasker og mye mer!  

Du kan simpelthen ikke klare deg 

uten! 



De Lille Ekstra Som  
Vil Hjelpe Deg Daglig!

Med våre mange kvalitets tilbehør kan du 

rengjøre alt grundig, fra vegg til tak! Det 

finnes et tilbehør til alle behov.

 
DecoVac støvsuger kontakt: 
prikken over i’en 

Elegant og med livstidsgaranti, DecoVac  

kvalitets kontakter setter prikken over i’en 

ved å harmonisere med ditt interiør.  

DecoVac er tilgjengelig i mange farger og  

og overflater.

Inlets for every decor
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“ Det finnes et tilbehør til etthvert bruk.”



 Lett & tilgjengelig

Den automatiske feieluken Er et  
“må ha” for kjøkkenet.

Hva er mer prktisk enn en fleksibel  
slange som automatisk pakkes bort?

Støvsugerkontaktene er strategisk  
plassert i huset 

“WallyFlex”: det ideelle verktøyet  
for en rask rengjøring.

1

1 2 3 3

3 4

2
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“ Det finnes et tilbehør til etthvert bruk.”
Visste du at en sentralstøvsuger ikke bare kan 
installeres i et nytt hus, men også i eldre hus?  
Du kan benytte deg av faglærte montører eller 

gjøre installasjonen selv takket være våre  
komplette installasjons sett!
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 Cyclo Vac  
 Sentralstøvsugere: 
 Gjør ditt valg!

Features Pose kapasitet Beholder  
kapasitet 

Karbon  
støv filter1

E Series                   (med filtere) n/a 22-27.8 l • 4.8-6.1 gal ✔

DL Series                 (med filtere & DataSync teknologi) n/a 27.8 l • 6.1 gal ✔

H Series                   (hybrid filtrering) 22 l • 4.8 gal 17.4-23.3 l • 3.8-5.1 gal ✔

HX Series                 (hybrid filtrering & DataSync teknologi) 22 l • 4.8 gal 23.3 l • 5.1 gal ✔

GS Series                 (med pose) 16 l • 3.5 gal n/a

Technical Data 95 115

Water lift (H2O) 3033 mm • 119.4” 3033 mm • 119.4”

Airwatts 600 AW 600 AW

Air flow 208.5 CMH • 122.7 CFM 208.5 CMH • 122.7 CFM

Decibels 54 dB 54 dB

MAX amps 6.8 A 6.8 A

MAX watts 1522 W 1522 W

Voltage 240 V 240 V

Number of motors 1 1

Turbines per motor 1 1

Available series E DL GS H HX E DL GS H HX

Filtration Multiple Filtra
tio

n

Kompakt 
ytelse

1 Patentert. Ikke tilgjengelig på 215 & 615 modellene.
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Besøk en av våre autoriserte forhandlere for å spesifisere et system  for dine behov 
Finn din lokale forhandler på cyclovac.com.

Anbefalt for bruk av 
skjult støvsuger slange 
 

Den mest populære for 
hus med 1 familie

2 Se detaljer i butikk eller på netttsiderne.  † Garanti gjelder ikke komersiell bruk. Komersiell garanti : 90 days. *opptil 750t drift, kun for private husholdninger. Kmersiell garanti: 500t..     

215 615 715 2015 7515
In series In parallel

3450 mm • 135.8” 3490 mm • 137.4” 3998 mm • 157.4” 4318 mm • 170” 5842 mm 
230”

3480 mm 
137”

650 AW 700 AW 655 AW 695 AW 1254 AW

217.8 CMH • 128.1 CFM 235.1 CMH • 138.3 CFM 196 CMH • 115 CFM 198.9 CMH • 117 CFM 246.5 CMH 
145 CFM

421.6 CMH 
248 CFM

59 dB 59 dB 65 dB 72 dB 76 dB 74 dB

7.3 A 7.5 A 7.9 A 8.7 A 14 A

1660 W 1595 W 1890 W 2198 W 3380 W

240 V 240 V 240 V 240 V 240 V

1 1 1 2 2

2 2 3 2 2

E DL GS H HX E DL GS H HX E DL GS H HX E DL GS H HX

Antimicrobial  
filter Automatisk stopp “Treg-start” DataSync  

teknologi Garanti2 - deler Garanti2 - arbeid

✔ 10 år† 3 år

✔ ✔ ✔ ✔ 15 år* 3 år

10 år† 3 år

✔ ✔ ✔ 15 år* 3 år

✔ 10 år† 3 år

E DL GS H HX



Vi Arbeider For Deg

Cyclo Vac er bundet til å tilby deg gode, holdbare produkter med høy kvalitet;  

stillegående, effektive og innovative produkter som vil gi deg et sunt 

inneklima; og et system som vil spare deg tid og forenkle din hverdag. Tross alt,  

mindre tid brukt til rengjøring resulterer i mer tid til deg selv og dine i din husholdning! 

Øko-Ansvar

Ansvarsbevisst for miljøet utføres all produksjon i henhold til miljøkrav og alle 

komponentene i Cyclo Vac sentralstøvsugere er i hovedandel resirkulerbare.  

Vi tilbys også et grønt filtrerings system som et bevis på vår hengivenhet til miljøet. 

Nærme Deg, Uansett Hvor 

Cyclo Vac er ikke bare en leverandør, men har også til hensikt å ha et salgsnettverk 

og service sentere. Hvor du enn befinner deg i verden er vår Cyclo Vac ekspertise 

tilgjengelig for å svare på dine behov.

Utrolige Garantier* For Din Trygghet

Vi tilbyr livstidsgaranti på enhetens chassis, opptil 15 års garanti på motorer og 

elektriske komponenter, og 3 år på våre tilbehør. Du kan føle deg trygg gjennom 

alle disse årene!

Hovedkontor Internasjonalt
3 rue Marcel-Ayotte

Blainville (Quebec)  J7C 5L7  Canada

T 450 970.2675  

F 450 434.6111  

info@cyclovac.com

Importør | Norge
InneklimaTeknikk AS

Værftsgata 10

1511 Moss

T + 47 69 27 76 90 / 93

F + 47 69 27 76 90 / 93

info@cyclovac.no 

Din Lokale Forhandler

 Cyclo Vac’s 
 Løfte

* Se garantibetingelser i butikk eller på nett.
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Cyclo Vac, for life
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