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6 gode råd om bedre indeklima
Støv og andre partikler er ikke 
sundt for nogen af os, og de 
har samtidig indflydelse på 
vort indeklima. Du kan ikke 
fjerne f.eks. astma eller allergi 
ved at gøre rent, men du kan 
nedsætte mængden af støv i 
boligen. 

Luftkvaliteten i vore boliger har stor indflydelse på vort velbefindende, men rigtig støvsugning er 
med til at skabe et sundere indeklima.

- Dit valg af støvsuger er 
vigtigt, hvis du vil nedbringe 
mængden af støv og derved 
forbedre indeklimaet i dit 
hjem, siger Nikolaj Schelde, 
Nilfisk-Frithiof. Faktisk er det 
meget nemt at holde mængden 
af støv nede. Han har seks 
gode råd til at forbedre inde- 
klimaet:

1. Vælg den rigtige støvsuger 
til opgaven. Med tilstrækkelig 
sugeevne, og som kan komme 
til overalt.

2. Støvsug ofte, også madras-
ser samt under og omkring 
sengen, så antallet af støvmid-
er reduceres.

3. Indret boligen bedre, så 
der ikke er steder, hvor der 
kan samles støv, og så det er 
nemt at komme til at støv-
suge.

4. Vælg en støvsuger med et 
godt Hepa-filter. Et Hepa-
filter holder helt op til 
99,999% af partikler helt ned 
til 0,3 mikrometer tilbage og 
gør udblæsningsluften renere.

5. Husk at lufte ud både 
under og efter støvsugningen. 
For støvsugerens udblæsning 
er også en kilde til partikler i 
luften. Dette problem kan 
dog løses med en centralstøv-
suger, som blæser luften helt 
ud af boligen.

6. Installér en centralstøv-
suger. En centralstøvsuger 
kan installeres i både nye og 
eksisterende boliger. Suge- 
enheden kan placeres f.eks. i 
garagen, kælderen eller på 
loftet. Du kan installere den 
selv og fordelene er mange. 

Nilfisk-Frithiof centralstøv-
sugere gør det både nemmere 
og mere behageligt at støv-
suge. De giver et langt bedre 
indeklima, da udblæsnings-
luften filtreres og blæses ud  
i det fri, så du slipper for  
mikropartikler og lugtgener i 
boligen. 

Du sætter blot en slange i 
sugekontakten i væggen og 
støvsuger. Der er ingen motor-
larm, ingen udblæsningsluft, 
ingen lugtgener, og ingen tung 
støvsuger at slæbe rundt på.

- Det er vigtigt, at du gør 
støvsugningen så nem og 
bekvem som muligt, for det 
sikrer, at du gør det tit, og  
det er afgørende for et  
bedre indeklima, konkluderer 
Nikolaj Schelde.
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En centralstøvsuger giver bedre indeklima. Sugeenheden placeres 
i f.eks. garagen eller kælderen, og du tilslutter blot slangen til den 
nærmeste sugekontakt. Udblæsningsluften med mikropartikler og  
pollen filtreres og blæses helt ud af boligen.


