SpaceVac Lite & Pioneer
Støvsug i høyden

SpaceVac
Stå trygt på bakken og støvsug opptil 9 meters høyde
➢ Enkelt og sikkert i bruk
➢ God ergonomi
➢ Bedre og tryggere innemiljø
➢ Drastisk reduserte kostnader og
tidsbruk

Enkelt og sikkert i bruk
SpaceVac-systemet er svært enkelt i bruk. Alle rør og
munnstykker settes sammen med hjelp av et klikksystem.
Rørene består av høykvalitet karbon . Delene sitter godt fast og
det er ingen risiko for at de skal løsne ved bruk. Både SpaceVac
Lite og Pioneer kan enkelt kombineres med standard
støvsugere. Fjern risiko for fall fra høyder ved å flytte bruker
ned på bakken.

God ergonomi
Rørene består av svært lett karbon, noe som bidrar til at bruker
belastes minst mulig selv ved støvsuging opp til 9 meter.
Belastningen reduseres ytterligere ved at munnstykker hviler
mot flaten som skal støvsuges.

Bedre og tryggere innemiljø
Med SpaceVac får man enkelt rengjort områder som sjelden
eller aldri rengjøres. Støv og smuss som samler seg på ledninger,
belysning og andre elektriske installasjoner bidrar til økt
brannfare. Støv i høyden gir dårligere innemiljø, spesielt for
personer med luftveisplager

Drastisk reduserte kostnader og tidsbruk
Tradisjonell rengjøring i høyden er tid- og utstyrskrevende.
SpaceVac fjerner behov for leie av lift/stilas. Du unngår
unødvendig merarbeid som flytting av møbler og andre
hindringer.

Utstyr & tilbehør

SpaceVac
MODELL

VNR.

SpaceVac Lite

L-SV38-LITE

SpaceVac Pioneer

L-SV38-PIONEER
3

TILBEHØR INKLUDERT
MED SETTENE *

VNR.

1

1 x 38 mm x 1,25 m Lite rør**

L-SV38/125-LITE

2

1 x 38 mm x 1,6 m Classic rør**

L-SV38/16-Classic

3

1 x 38 mm x 0,8 m Classic Rør

L-SV38/08-Classic

4

Lite Rørbag

SV/LPB

5

Pioneer Rørbag

L-SV/PB

6

Slange til rør-adapter

L-SV38/32HA

7

45° Toppstykke

L-SV38/45H

90° Toppstykke

L-SV38/90H

9

135° Toppstykke

L-SV38/135H

10

Liten Flexibørste

SV38/8SW

Liten Rundbørste

L-SV38/SRB

12

Flatbørste 30 cm

L-SV38/FLT

13

Sugeslange 3 m

L-SV38/3H

14

Rør til slange adapter

L-SV38/HA

15

Slange til støvsuger-kobling 38 mm

L-SV38/50HC

16

Bag for sugeslange

L-SV/HB

8

11

2

1

LITE

PIONEER

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*Alle børster og munnstykker kan brukes på begge settene
** Det leveres 3 stk av disse i sett
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