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Støvsugning er en naturlig del 
af rengøringen i alle danske 
hjem

En evigt tilbagevendende arbejdsopgave, som de fleste 
mennesker forbinder med slæb, besvær, ubehagelige ud-
dunstninger fra den varme motor og ikke mindst støj.
Derudover hvirvler en almindelig støvsuger lige så meget 
støv op som den fjerner – støv som snart lægger sig igen. 
Sådan behøver det ikke være...
Med en Nilfisk-Frithiof bliver støvet fjernet fra huset én 
gang for alle, og det giver en mere langtidsholdbar støv-
sugning. Og så er en Nilfisk-Frithiof så støjsvag, at du kan 
høre musik til arbejdet eller undgå at forstyrre resten af 
familien i deres aktiviteter. Det er bare nogle af de mange 
fordele, der gør støvsugningen til en mindre sur pligt – og 
en Nilfisk-Frithiof til mere end bare en støvsuger. 

Populær blandt professionelle
Nilfisk-Frithiof centralstøvsugeren er også populær til er-
hvervsrengøring af især kontorer og hoteller, hvor gulv-
arealerne er store og rengøringen er mere krævende. Der-
udover kommer fordele som en nem og hurtig betjening, 
der giver en væsentlig mindre arbejdsbelastning end en 
almindelig støvsuger.Læg øret 

mod denne 
 brochureside 
og hør hvor 

støjsvag  din nye 
støvsuger er

Bedre indeklima Diskret installation Høj sugeevne Ingen lugtgener Mindre støj Bedre ergonomi
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Få et bedre indeklima 
uden irriterende støvpartikler
Støv er støv lang tid før det er synligt. Derfor indånder vi hver dag 
støvpartikler fra omgivelserne – også selvom der lige er støvsuget. En 
del af årsagen skyldes, at almindelige støvsugere blæser noget af stø-
vet ud i rummet igen via udblæsningen – og hvis støvsugerposen er ved 
at være fyldt, er støvsugningen heller ikke optimal.
Med en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger suges støvet helt ud af rum-
met i en stor, afsides beholder og udblæsningen sidder udenpå huset 
– så al lugt og mikropartikler forsvinder ud i det blå.

Ingen lugtgener
Almindelige støvsugere kan afgive en ubehagelig lugt. Det skyldes 
varmen fra motoren, og at snavset i støvsugerposen opvarmes hver 
gang støvsugeren tændes. Med en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger 
er der slet ingen lugtgener. Støv og snavs samles langt fra slangen, 
og den tætte beholder sikrer, at det bliver dér. Tømning af beholderen 
foregår let og ubesværet – kun et par gange om året!

Høj sugeevne
Den stærke motor sikrer et konstant kraftigt sug, der effektivt fjerner 
støv, selv fra langluvede gulvtæpper. Suget er så stærkt, at luften su-
ser igennem rørene med 1O0 km/time og effekten er konstant, fordi 
beholderen fyldes oppefra. Det betyder, at der ikke skal suges luft 
igennem en halvfyldt støvsugerpose som i en almindelig støvsuger.

Derudover er Nilfisk-Frithiof centralstøvsugeren ideel, hvis der er hund 
eller kat i hjemmet. Dyrehår indeholder lanolin, der afgiver en ubehage-
lig lugt, når det opvarmes i en almindelig støvsuger.
 
Med en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger er det problem løst én gang 
for alle. Alle lugtgener fjernes fra rummet, da hunde- og kattehår ef-
fektivt opsuges, mens udblæsningsluften filtreres og blæser ud i det 
fri. Det giver alle kæledyrsejere et bedre indeklima. En renere luft er 
samtidig med til at lindre symptomerne hos allergikere.

Giver støvsugning en helt ny betydning
Den effektive rengøring gør mere end bare at suge støvet op – støvet 
fjernes totalt fra rummet og samles i centralstøvsugeren, der står et 
afsides sted i garagen, på loftet eller i kælderen. Der findes flere må-
der at installere en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger, så alle kan få en 
diskret og effektiv støvsugning – uden støj og besvær.

• Al lugt og alle mikropartikler forsvinder helt 
ud af huset

• Hvirvler ikke støv tilbage i rummet
• Mindre brug for at tørre støv af
• Let og støjsvag
• Konstant høj sugeevne

Her
sidder

udblæsningen
på din nye
støvsuger
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trapper er ikke noget 
problem med din nye 
støvsuger

Alle huse kan få en Nilfisk-Frithiof central-
støvsuger, og det kræver ikke teknisk indsigt 
at installere den. Der er flere installationsmu-
ligheder at vælge imellem, alt efter hvordan 
dit hjem er indrettet. Sugekontakterne place-
res diskret, ofte ved fodpanelerne på et sted, 
hvor den 9 meter lange slange kan nå længst.
Den centrale beholder kan bruges både med 
og uden støvsugerpose. Støvet hvirvler ind i 
beholderent med så høj kraft, at alle partikler 
i den opsugede luft, slynges ind i beholderen, 
hvor det komprimeres – uden mulighed for at 
slippe ud igen. Centralstøvsugerens filter er 
et polyesterfilter, der har en meget stor filter-
overflade, som sikrer at luftgennemstrømnin-
gen er perfekt.

enkel, funktionel og diskret
Den diskrete sugekontakt passer ind i en mo-
derne og tidløs indretning, uden at tiltrække sig 
opmærksomhed eller forstyrre den øvrige ind-
retning. Den eneste opmærksomhed den får, er 
beundring.

Mindre støj
Det er faktisk som en usynlig støvsuger – for du 
hører og ser den næsten ikke. Især kan den støj-
svage fordel mærkes. Det betyder nemlig, at du 
kan høre telefon, musik og TV – og du forstyrrer 
ikke familiens øvrige aktiviteter, men kan deri-
mod være med i dem mens du støvsuger.

Bedre ergonomi
Det eneste du skal håndtere er mundstykket. 
Det betyder en ubesværet, let støvsugning – 
også for dig. Du skal ikke slæbe rundt på en tung 
og uhandy maskine, men kan derimod komme 
rundt i alle hjørner, op og ned ad trapper og støv-
suge højt og lavt uden tunge løft og en slange, 
der let bliver for kort.
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Let at installere
- Selv i eksisterende huse

Placering af sugeenheden
Selve sugeenhed kan placeres overalt i huset. Du skal bare kunne 
komme til enheden et par gange om året for at tømme spanden. 
Husk! Sugeenheden helst skal have udblæsning til det fri.

1. Garage el. udendørs skur
2. Loft
3. Skab i f.eks. bryggers 
4. Kælder

Samling af system
Alle rørdele samles nemt og effektivt med en særlig lim, der 
nærmest fungerer som en svejsning og giver stærke, lufttæt-
te samlinger. Der skal kun bruges skruer til sugekontakter og 
fejebakker, der skal kunne afmonteres – f.eks. ved udskiftning. 
Start med at montere ved sugeenheden og arbejd hen mod 
sugekontakten.

Hjørneafdækning

Sugeenhed
rør installeret 

i højskab

Sugeenhed

Placering af rørsystem
Det er næsten altid muligt at lave en skjult og diskret installa-
tion, for rørene til centralstøvsugeren kan føres mange steder 
i huset, f.eks.:

• Tomme lofter
• Skunk
• Høje skabe

• Kanaler/skakter/gammel skorsten
• Sokler i køkken/bryggers
• Loftet i kælderen
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Placering af sugekontakter

Afstanden fra sugekontakten til det fjerneste hjørne af huset er nor-
malt 9 meter. Afmål og skær et stykke snor på 9 meter (eller tilsvarende 
skala hvis du måler på en plantegning). Placer snoren hvor du ønsker 
at placere sugekontakten, og kontroller om snoren kan nå ud i hvert 
hjørne. I et normalt hus vil der kun være brug for én sugekontakt pr ca. 
70-80 kvm. Vil du have hjælp til dette er du også mere end velkommen 
til at sende os en plantegning af dit hus, så vil vi hjælpe med placering 
af sugekontakter.

Sugeenhed placeret i garage

6

eksempler på installation

Sugeenhed placeret 
i et højskab i bryggers



I en Nilfisk-Frithiof alt-i-1 
er alt hvad du behøver

For at gøre installationen lettere, har Nilfisk-Frithiof desig-
net forskllige pakker som indeholder alle dele til installation 
et normalt hus.

Du kan selvfølgelig også købe rør, bøjninger og sugekon-
takter seperat.

en af 
disse 

=+

+
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radio remote Controll (rrC)

Modellerne med Radio Remote Control (RRC) er meget 
nemme at bruge – bare tryk på tænd/sluk knappen på slan-
gehåndtaget, og maskinen starter.

For at installere RRC modellerne behøves ingen ledning til 
sugekontakterne. I slangehåndtaget er der placeret en lille 
diode som indikere hvis støvbeholderen skal tømmes eller 
filteret skal renses. En ekstra funktion i slangehåndtaget 
gør det tilmed muligt at justere sugestyrken i 3 niveauer.

Service og kvalitet

Med en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger kan du være sikker på 
at få den bedste kvalitet. Alle produkter er testet til at holde i 
mange år. For at give den bedste service giver vi 5 års motor-
garanti på alle sugeenheder.

Ikke kun sugeenheder er testet for at have den bedste kvalitet. 
F.eks. er hjulene på Nilfisk-Frithiof kombimundstykke testet til 
at køre minimum 500 km.
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Bøjning blaceret 
i spanden.

rens filteret ved at ryste det 
– kun 2-4 gange om året.

Hvis du vælger at bruge posen skal denne tømmes
– alt efter brug – 2-4 gange om året.

Digitalt display
• Tænd/sluk
• Reset
• Service indikator
• Beholder fyldt og/eller filterrens 
• Maskinen kører

rrC håndtag
• Juster sugestyrken – 3 niveauer
• Tænd/sluk
• Diode indikerer: 

Beholder fyldt og/eller 
filterrens

Brug din Nilfisk-Frithiof central-
støvsuger med eller uden pose
Nilfisk-Frithiof modellerne med selvrensende filter gør det mu-
ligt at bruge maskinen uden pose. En bøjning i spanden giver 
cyklon effekt hvilket hjælper til med at fylde beholderen bedre.
Filteret er placeret i spanden, åben og ryst filteret for at rense 
dette – alt efter brug, skal dette gentages 2-4 gange om året.
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alt-i-1

tekniske specifikationer
alt-i-1 Bronze

man.

alt-i-1 Bronze

on/off

alt-i-1 Silver

man.

alt-i-1 Silver

on/off

alt-i-1 Gold

man.

alt-i-1 Gold

on/off

alt-i-1 Gold 

rrC

Luftmængde l/min. 3120 3120 3300 3300 3300 3300 3300

Vakuum  mbar / kPa 220 / 22 220 / 22 240 / 24 240 / 24 260 / 26 260 / 26 260 / 26

Effekt  W 1300 1300 1500 1500 1700 1700 1700

Støjniveau  dB(A) 69 69 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Beholdervolumen - filterpose/beholder  l 10 / - 10 / - 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25 20 / 25

Mulighed for brug uden pose  • • • • •
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug  V/~/Hz/A 230/1/50/10 230/1/50/10 230/1/50/10 230/1/50/10 230/1/50/10 230/1/50/10 230/1/50/10

Vægt, maskine  kg 5,5 5,5 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7

Vægt, maskine inkl. tilbehør kg 18,5 19,7 20,1 21,2 22,5 23,5 23,5

Dimensioner, maskine (l x b x h) mm 427x360x400 427x360x400 800x440x400 800x440x400 800x440x400 800x440x400 900x440x400

Dimensioner, emballage (l x b x h)  mm 400x600x1170 400x600x1170 400x600x1170 400x600x1170 400x600x1170 400x600x1170 400x600x1170

Anbefalet kapacitet / boligstørrelse kvm 100 100 160 160 260 260 260

Standardtilbehør

Kontroldisplay • • •
Fjernbetjent styring •
Sugeslange, Ø32, længde 9 m, manuel 42000100 • • •
Sugeslange, Ø35, længde 9 m, med start/stop 42000101 • • •
Sugeslange, Ø32, længde 9 m, med fjernb. styring (RCC) 42000106 •
Teleskoprør, Ø32 42000327 • • • • • • •
Kombimundstykke, Ø32 42000136 • • • • • • •
Fugemundstykke, Ø32 42000139 • • • • • • •
Polstermundstykke, Ø32 42000141 • • • • • • •
Rundbørste, Ø32 42000140 • • • • • • •
Slangeholder, plast 42000313 • • • • • • •
Rør, Ø51, længde 1,15 m, hvid plast 42000191 • 13 stk. • 13 stk. • 13 stk. • 13 stk. • 18 stk. • 18 stk. • 18 stk.

Bøjning, 90°, lang blød 42000252 • 5 stk. • 5 stk. • 5 stk. • 5 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

Grenrør, 90° 42000258 • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk.

Bøjning, 45° 42000249 • 4 stk. • 4 stk. • 4 stk. • 4 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

Rørsamlemuffe 42000262 • 12 stk. • 12 stk. • 12 stk. • 12 stk. • 15 stk. • 15 stk. • 15 stk.

Lim til PVC 42000245 • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk.

Ledning til styrestrøm, længde 25 m 42000275 • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk.

Udblæsningsventil 42000273 • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk. • 1 stk.

Rørholder, plast 42000265 • 6 stk. • 6 stk. • 6 stk. • 6 stk. • 8 stk. • 8 stk. • 8 stk.

Sugekontakt, design hvid, med fittings 42000222 • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 2 stk. • 3 stk. • 3 stk. • 3 stk.

Bestillingsnr. 42000020 42000021 42000022 42000023 42000024 42000025 42000055
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andet tilbehør
Beskrivelse Bestillingsnr.
Slangeophæng m. mundstk. holder 42000133
Garage slangesæt  42000111
Turbomundstykke til møbler 42000131
Turbomundstykke til gulv  42000132
Teleskoprør, alu  42000327

Beskrivelse Bestillingsnr.
Fugemundstykke   42000139
Gardinmundstykke 42000140
Møbelmundstykke 42000141
Rørskærer  42000300
Udblæsningsventil, rund 42000274

Slangebeklædning
Bestillingsnr. 42000303

Parketmundstykke
Bestillingsnr. 42000137

Fejebakke/vacPan Bestillingsnr.
Rød:  42000239
Alu-look:  42000237
Sort:  42000235
Hvid:   42000233

HePa filter
Hepafilter til indendørs udblæsning
Bestillingsnr. 42000480

Kombimundstykke
Bestillingsnr. 42000136

aske- og vandsuger
Bestillingsnr. 42000301

Flexslange
1-6 meter flex
Bestillingsnr. 42000122

Dyremundstykke
Bestillingsnr. 42000130

Sugekontakt  Bestillingsnr.
Rød:  42000228
Alu/sort:   42000226
Alu-look:  42000224
Hvid: 42000220
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Nilfisk Danmark
- en division af Nilfisk-Advance A/S

Sognevej 25 - 2605 Brøndby
Tlf: 43 23 40 50 - Fax: 43 23 40 50

Kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk-frithiof.dk

Nilfisk-Frithiof produkter
– fantastiske problemløsere

Nilfisk-Frithiof er et varemærke ejet af 
Nilfisk-Advance A/S, som er en af verdens 
førende leverandører af professionelt 
rengøringsudstyr med en omsætning på 
€ 690 mio. og 4.700 ansatte. 

Vi har hovedkontor i Danmark og salgs-
selskaber i de fleste europæiske lande, 
Nordamerika og Asien. Vi har produk-
tionsfaciliteter i Danmark, Tyskland, 
Italien, Ungarn, Mexico, Kina og USA.

Vi tilbyder støv-/vådsugere og gulv-
rengøringsmaskiner af høj kvalitet til den 
offentlige sektor, rengøringsbranchen, 
industrien, bygge- og anlægsbranchen og 
private forbrugere. 

Med Nilfisk-Frithiof varemærket har vi 
fokus på nytænkning og vækst. Vi tror på 
tætte og langvarige relationer med både 
kunder, leverandører og medarbejdere.


