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Nemmere og renere støvsugning med
ny Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger
Ny lydløs, selvrensende high end centralstøvsuger sikrer et bedre indeklima i danske hjem.
Diamond serien er det nyeste
og mest avancerede indenfor
centralstøvsugere.
Centralstøvsugeren gør det
både nemmere og mere behageligt at støvsuge. Den giver et
langt bedre indeklima, da
støvet opsamles i en beholder i
sugeenheden, som kan placeres
f.eks. i garagen, kælderen eller
på loftet. Udsugningsluften
filtreres og blæses ud i det fri,
så man slipper for mikropartikler og dårlig lugt inde i
boligen.
Med centralstøvsugeren sætter man blot en slange i vægudtaget og støvsuger. Der er ingen
motorlarm, ingen returluft,
ingen lugtgener, og ingen tung
støvsuger at slæbe rundt på.
De nye Nilfisk-Frithiof
Diamond 30, Diamond 40
og Diamond 40 compressor
modeller repræsenterer det
ypperste indenfor centralstøvsugere. Et nyt design og
den kompakte størrelse gør
det nemmere og hurtigere at
installere støvsugeren i enhver
bolig og betyder mere diskrete
placeringer af vægudtag og
sugeenhed.
En nyudviklet, innovativ
lyddæmper er integreret i
serien, som gør systemet nærmest lydløst i brug.
En specielt udviklet kompressorfunktion blæser filteret
rent alt efter behov, hvilket
reducerer vedligeholdelsen til
et minimum. Tømning af
støvbeholderen kan derfor
nedsættes til f.eks. 1-2 gange

om året og kontrol af luftfiltret
til en gang årligt.
En forbedret lukkemekanisme gør det desuden nemmere at tømme og vedligeholde
systemet, ligesom det nye filter
yder bedre beskyttelse og større
holdbarhed.
Totalt set byder den nye centralstøvsuger på nemmere
installation og håndtering,
renere og støjfri anvendelse,
ingen tunge løft, mindre
vedligeholdelse, større holdbarhed og et bedre indeklima.
Diamond serien er beregnet
til installation i private boliger
af enhver størrelse, og man kan
evt. installere systemet selv.
Der kan læses endnu mere
om produkterne på
www.nilfisk-frithiof.dk.
Yderligere oplysninger:
Nilfisk-Frithiof er førende
leverandører inden for centralstøvsugere til det danske
marked. Nilfisk-Frithiof er et
varemærke ejet af NilfiskAdvance A/S, som er en af
verdens førende leverandører af
professionelt rengøringsudstyr.
Med hovedkontor i Danmark og produktionsenheder i
Asien, Europa og Nordamerika, salgskontorer i 41 lande
og distributører i over 70 lande
er Nilfisk-Advance en ægte
global virksomhed.
Nilfisk-Advance har på
verdensplan ca. 4.900 medarbejdere.
www.nilfisk.com.
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