Hide-A-Hose

Uttrekkbart slangesystem

Det er enkelt som

1-2-3

1

Støvsugerslangen er
lagret inne i veggen, skjult
i systemets rør når den ikke
er i bruk.

2

Dra ut den lengden av
slange du trenger, koble
til håndtaket og begynn
å støvsuge. En 15 meters
slange kan dekke 160 til 200
kvadratmeter.

3

Når du er ferdig, trekker
sugekraften fra sentralstøvsugeren slangen inn i
veggen og ut av syne. Du tar
håndtaket med deg til neste
uttak og gjentar prosessen.

Hele huset rengjøres enkelt
Nå trenger du aldri mer stresse med den klumpete slangen til
sentralstøvsugeren. Med Hide-A-Hose er rengjøringskraften
alltid for hånden når du trenger den. Er teppet i stuen skittent?
Dra ganske enkelt en slange ut av veggen og jobben er gjort
på sekunder! Med dette systemet bruker du mindre tid på
rengjøring – og mer tid på å nyte livet!
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Ta kraften i sentralstøvsugeren
til det ytterste …
En sentralstøvsuger, sammen med Hide-A-Hose, gir deg den perfekte
kombinasjonen av kraft og bekvemmelighet. Sentralstøvsugeren
fjerner 100 % av skitt, støv og allergener fra huset ditt for godt. Med
Hide-A-Hose trenger du ikke dra støvsugeren og slangen fra rom til
rom, og du kan glemme rotete skap. Dra enkelt en slange ut fra et
hvert rom i huset for enkel og kraftig rengjøring.

…og få bedre helse
Ledende organisasjoner som U.S. EPA, American Lung Association
og Healthy Homes Institute er opptatt av helsefordelene med en
sentralstøvsuger. Healthy Homes Institute sier følgende: ”Den sunneste
formen for støvsuging er en sentralstøvsuger som er ventilert utendørs.”
I tillegg anbefaler – og noen ganger krever – mange program for
grønne bygg at det installeres sentralstøvsugere.

…mer tilleggsutstyr
Hide-A-Hose benytter TurboCat eller TurboCat Zoom luftedrevne
håndtak for pålitelig og dyptrensende rengjøring. Du kan også få
et bredt utvalg av tilleggsutstyr som er spesialdesignet for dagens
møbler og harde gulv.

…og en enestående garanti
Hide-A-Hose garanterer at slanger, koblinger og ventiler ikke har
materialfeil, eller feil i utførelse, i en periode på tre (3) år, så lenge
utstyret brukes for husholdningsformål.

Når du er klar til å få et enklere liv med Hide-A-Hose kontakt:
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