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SentralStøvSuger
Til bruk i hjemmet

EVA sentralstøvsuger gir et meget godt
resultat, garanterer et sunt inneklima uten forurensing og forhindrer 
at helsefarlig støv virvles opp igjen.

EVA sentralstøvsuger er brukervennlig og stillegående
slik at den kan benyttes i ethvert hus og hjem, 
og forenkler livet til de som bor der.

EVA sentralstøvsuger har en meget kraftig sugeevne.
Den opptar liten plass og reduserer tiden du bruker på
rengjøring til et minimum.

Den MInSte StøvSugeren
I verden

EVA sentralstøvsuger er enkel i bruk: 
Den kan tilkobles alle eksiterende 

sentralstøvsugeranlegg. 

Et sentralstøvsugeranlegg består av pvc-rør som
går på innsiden av vegger, tak, senkede tak,

himlinger og i gulv. 

Sugekontakten er den eneste synlige delen av
anlegget og av den grunn kan vi definere dette 

innovative sentralstøvsugeranlegget som
“verdens minste støvsuger”!

veD BruK av 
InnBYgnIngSSKaP 

er MaSKInen
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REVOLUSJONERENDE INSTALLASJON: eVA er enkel å installere og 
har ingen synlige rør eller elektriske koblinger. Den er meget lite synlig 
ettersom den er liten, den sentrale enheten måler kun 20 cm i dybden.

ITALIENSK DESIGN: eVA har en innovativ stil og linje som passer i 
ethvert hjem.

REN LUFT: eVA garanterer at du får et sunt inneklima ved hjelp av sitt 
ekslusive filtreringssystem.

ANTIBAKTERIELL BEHANDLING: eVA har antibakteriell behandling av 
alle de filtrerende elementer, som filter og filtreringspose. 

YTELSE: eVA er utstyrt med siste generasjons motorer og innovativ 
elektronikk.

Utvikling av vår sentralstøvsuger

Modell EVA 1909 EVA 1909 EL

max. motoreffekt 1900 Watt 1900 Watt

luftgjennomstrømning 260 m³/time 260 m³/time

myk start Nei ja

kontroll panel Nei ja

Støynivå 59 db 59 db

Strømtilførsel 230/10 Volt/Amp. 230/10 Volt/Amp.

Filtrering Patron filter + pose Patron filter + pose

engangspose 9 liter 9 liter

Vekt 15 kg 15 kg

Dimmensjoner l * b * h 420 * 250 * 720 420 * 250 * 720

SentralStøvSuger enKe

Evoluted Vacuum Aspirator

neW!

ERGONOMISK
BRUKERVENNLIG
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Normalt så monteres en sentralstøvsuger på vaskerommet, 
loftet eller i kjelleren. Fra sugesentralen føres rørene skjult 
til uttak i gulvet eller i veggen.
Med et nytt innovativt design på EVA sentralstøvsuger, så 
kan sugeenheten monteres i garderobe eller i en hall.
En sugekontakt dekker 100-200 m² gulvflate. Ved å stikke 
slangen i kontakten, starter maskinen automatisk. 
Du kan også ha start/stopp bryter på håndtaket.
Alt støvet føres ut av boligen, og etterlater ikke mikrostøv 
i rommet. Du støvsuger enklere og raskere, og unngår i 
tillegg unødig slitasje på inventaret. Lydnivået er dessuten 
atskillig lavere enn på tradisjonelle støvsugere.

Hvorfor du bør velge sentralstøvsuger IPC Foma har 
førsteklasses sentralstøvsugere for både leiligheter, hus og 
hytter. Monteringen er like enkel i nye som gamle boliger. 
Installasjonen utføres normalt på en dag, og går greit for 
nevenyttige. Forhandleren kan gi råd hvis
du vil ha jobben utført av andre. Et hjem med 
sentralstøvsuger øker dessuten i verdi! Men for stadig flere 
er det helsegevinsten og tids-besparelsen i hverdagen som 
betyr mest.

SentralStøvSuger
til bruk i hjemmet
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velvÆre
livskvaliteten i hjemmet forbedres
vesentlig med en sentralstøvsuger....

SentralStøvSuger enKe

HelSe
tenk på fordelene ved å bo i et sunt
inneklima fritt for forurensende partikler, ikke bare for de 
med allergiplager p.g.a. midd i støvet, men for alle som vet 
at slike partikler må bort for at man skal ha god helse. med 
en sentralstøvsuger unngår du sirkulering av mikroskopiske 
partikler i støvet og du får den beste luftkvaliteten hjemme.

SUGEEFFEKT
260 M³/t
På grunn av den meget gode sugeeffekten du får med 
sentralstøvsugeren er du garantert maksimal ytelse i 
enhver situasjon.

ABSOLUTT
HYgIene
Antibakteriell behandling av materialet
som er benyttet i enheten garanterer
absolutt hygiene. Det unike filtreringssystemet gjør bruken 
av støvsugeren aseptisk. Systemet med dobbel filtrering 
bevarer primærfilteret og gjør destruering av støvet som 
samles opp, enkelt og hygienisk.

MER TID TIL DEG SELV 
-30% ARBEIDSTID!
Du trenger kun to hender. tro det eller ei: du trenger ikke å 
trekke en støvsuger etter deg. Alt du behøver å gjøre er å 
stikke sugeslangen i sugekontakten og  sentralstøvsugeren 
er klar til bruk. Du bruker det munnstykket som passer for 
overflaten og starter rengjøringen. Deretter er det bare å 
sette seg ned med en god bok.

Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet

KvalItet
Alle våre eVA sentralstøvsugere er produsert og konstruert i 
italia og er dekket av en 5-årsgaranti.

STILLEGÅENDE 
> 55 DB!
Den nye konstruksjonen av eVA sentral- 
støvsuger gjør at sentralstøvsuger anlegget er 
meget stillegående når det er i bruk. Du kan starte 
sentralstøvsugeren når som helst på dagen eller natten 
uten å forstyrre de som sover.



SKjøteSlange 
Den nye 5 meter lange skjøte- 
slangen for sentralstøvsugere  
passer for Electric Basic, Electric  
Premium og manuelle sugeslanger

Art. nr. 183112 Skjøteslange  
  for sentralstøvsugere

FleKSIBel SugeSlange  
1-6 Meter
Med den nye fleksible manuelle  
sugeslangen har du en arbeids- 
radius på 1-6 meter.

Art. nr. 182410 Fleksibel  
  sugeslange for sentralstøvsugere

ekstrautstyr for sentralstøvsugere - som forenkler renholdet

grOvavSKIller FOr  
vÆSKe Og avFall 
En effektiv grovskiller for oppsug av  
grovere partikler, kald aske, vann,  
tette avløp m.m. Rengjør enkelt blant  
annet peis, vedovn og oljefyr.  
Må IKKE benyttes til oppsuging av  
glør eller brennbare væsker.  
Pass Partú kan også brukes ved rengjøring av tett kjøkken-
vask (badekar, servanter....). Kobles til vanlig støvsuger eller 
sentralstøvsuger.

Art. nr. 175160 Grovavskiller Pass Partu

Forhandler:
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Foma Norge AS
 regnbuevn. 6
 1405 langhus
 telefon: 64 91 70 00
 telefax: 64 86 76 22
 e-post: info@foma.no
 internett: www.ipcfoma.no

IPC Foma har satset mye på å gjøre brukerutstyret lett i vekt og med riktig ergonomi  
slik at bruksgleden blir størst mulig.

SlangeSett electrIc BaSIc 
Leveres med sugeslange som har  
start/stopp funksjon, kombimunn- 
stykke med hjul, teleskoprør,  
forkrommet, møbelbørste, møbel- 
munnstykke, fugemunnstykke,  
og slangeholder.

Slangesett Electric Basic leveres i 2 forskjellige lengder:
Art. nr. 147590 Slangesett komplett, med 8,0 m slange
Art. nr. 147595 Slangesett komplett, med 10,0 m slange 

brukerutstyr for sentralstøvsugere - med ergonomi i fokus

SlangeSett electrIc PreMIuM 
Leveres med sugeslange som har  
start/stopp funksjon, slangeholder,  
sugerør teleskop aluminium, fuge- 
munnstykke, møbelbørste, møbel- 
munnstykke, kombimunnstykke, 
parkettmunnstykke og slangeholder.

Slangesett Electric Premium leveres i 3 forskjellige lengder:
Art. nr. 199015 Slangesett komplett, med 9,0 m slange
Art. nr. 199016 Slangesett komplett, med 10,5 m slange 
Art. nr. 199017 Slangesett komplett, med 12 m slange
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