
Perfekt tilleggsutstyr for 
din sentralstøvsuger
SPOT er det perfekte tilleggsutstyret for din sentralstøvsuger. 
Tenk deg at du kan rengjøre dagliglivets smuss og støv uten 
å finne fram en svær støvsugerslange eller andre rengjørings
midler. SPOT er alltid inne i veggen. Alt du trenger å gjøre er å 
dra den ut! 
 
Ved støvfilteret til vaskemaskinen og tørketrommelen, ved 
 søppelboksen, i yttergangen – SPOT leverer kraften til en 
 sentralstøvsuger hvor og når du trenger den. 

Innebygget bekvemmelighet
SPOT styrer luftstrømmen til din sentralstøvsuger og leverer 
påstedet rengjøring. Når du er ferdig, forsvinner den ut av syne 
og inn i veggen. 

Plassering, plassering, plassering
Du installerer SPOT på de stedene du vet at det blir støv 
og smuss i hverdagen – ved vaskemaskinen, der katt/hund 
 oppholder seg, eller i entreen. SPOT lar seg lett installere både i 
nybygg og eldre boliger.

Rask punktrengjøring
Det er lett holde tritt med hverdagens 
rengjøringsbehov når du har et effektivt 
rengjøringsverktøy på stedet. En støvbørste 
er også inkludert, noe som gir deg enda 
flere muligheter. 

SPOT rengjør hverdagens smuss og støv
Kattetoalettet. Støvfilter i vaskemaskin. 
Vaskepulver. Kattemat. Gjørme. Løv. 
Sand. Knust glass. 
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Allsidig!
SPOT er enkel i bruk. Du har enkel tilgang til slangen fra 
 ventilen, du slår på bryteren og rengjør smusset. Når du er 
ferdig, vil kraften fra sentralstøvsugeren automatisk trekke inn 
slangen i veggen og ut av syne. 

 Forblir helt skjult i veggen til du trenger den.

 Rommer 4,5 meter slange for påstedet rengjøring.

 Av/påbryter. Vend den røde klaffen for å skru på. 
 Trykk den inn for å skru av. 

 Kommer komplett med en fleksibel støvbørste.

 SPOT kommer i tre farger som passer til de fleste interiør:
 hvit, sort og beige.

Ytterligere tilleggsutstyr er tilgjengelig for å tilfredsstille dine 
spesifikke rengjøringsbehov.
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