


De centrale stofzuigsystemen van AllVac 
Technology NL elimineren dit rondzwevend vuil 
voor de volle 100 %, waardoor de lucht in uw 
huis schoner en gezonder wordt om in te 
ademen. AllVac Technology NL heeft een ruim 
assortiment voor vrijwel elke toepassing. Het AVT 
stofzuigsysteem is het enige dat beschikt (bij de 
cyclonische stofzuigunits) over een volledig 
cyclonische reinigingswerking met bypassmotor 
dus geen filter of stofzak. Dit gepatenteerd 
proces bevordert in hoge mate de 
reinigingsefficiëntie en verhindert de 
verspreiding van stof en vuil in de woning. 
Daarnaast heeft AllVac Technology NL een aantal 
centrale stofzuigunits die de lucht zuiveren 
middels een stofzak. Doordat men hier 
verschillende stofzakken kan gebruiken zijn deze 
units geschikt voor vele toepassingen, elk met 
hun eigen voordelen. De AVT machines voeren 
het stof en vuil af via een eenvoudig netwerk van 
speciale (2 inch gepolijst) ingebouwde buizen. 
Op deze manier komt het stof in een opvangbak 
terecht, welke men eenvoudig kan leeg maken.

Bent u op zoek naar een manier om in uw huis 
een schonere en gezondere leefomgeving te 
creëren? Dan bent u niet alleen: een recent 
onderzoek wees uit dat 66% van de personen die 
een huis kopen of bouwen/verbouwen, specifieke 
wensen hebben omtrent gezonder wonen. Een 
zeer belangrijk aspect in uw huis is de kwaliteit 
van de lucht die u inademt. Luchtvervuilers zoals 
dierlijke schilfers, stofmijten en schimmels zijn 
een veel voorkomende oorzaak van allergieën en 
andere gezondheidsproblemen. Het gebruik van 
een centraal stofzuigsysteem kan blootstelling 
aan deze luchtdeeltjes in belangrijke mate 
verminderen. Iedereen die wel eens gestofzuigd
heeft, kent vast de typische geur die vrijkomt na 
enkele minuten. Deze geur is afkomstig van vuil 
en stof dat de stofzuiger terug de lucht in blaast - 
vuil dat microben, schimmels en andere deeltjes
bevat.

AVT C22
AVT C18

AVT SZ/C35

AVT SZ25

Voor elk pand bestaat er een AVT- 
afzuigunit. Deze kan eenvoudig 

geïnstalleerd worden in kelder, garage, 
berging of technische ruimte.

AVT SZ20
AVT SZ/C28



Basisslang zonder 
aan/uit op de 
handgreep.

Ergon Excel slang 
met aan/ uit op de 

handgreep.

Ergon Excel slang 
met regelbare 

zuigkracht middels 
toeren regeling.



De parketborstel reinigt makkelijk 
elke vloer met een glad oppervlak. 
Leverbaar in 30 cm kunststof en 37 

cm aluminium.

Dankzij de plintzuiger is uw keuken, 
bad of wasruimte snel gereinigd.

Onderdelen ook los te bestellen op de website. Voor nieuwbouw en bestaande bouw. 
Afgebeeld enkele van de accessoires van het veel grotere assortiment, informeer bij de 

importeur.



Model
Vacuum 
(h2O kol) 

mm
 

Volt/Amp 
Watt

 

Max 
Debiet
(l/min)

Inhoud
opvangbak

liters

Flow
through
bypass

AVT SZ20         3500           240 / 7 / 1680         2900                    30 / l                        flow tr

AVT SZ25         3700         240 / 7,5 / 1680        3710                    30 / l                        flow tr

AVT SZ35 (etr) 3400         240 / 15 / 3630         6520                      nvt                        bypass

AVT C18           2600         240 / 7,5 / 1780        3920                    30 / l                       bypass

AVT C 28          3400         240 / 7,5 / 1780        3360                      nvt                        bypass

Voorafscheider C tbv                 nvt                     nvt                      30 / l                          nvt

AVT C 22 (etr)  2600         240 / 7,5 / 1780        3920                    30 / l                       bypass

AVT C 35          3400         240 / 15 / 3630         6520                      nvt                        bypass

Voorafscheider SZ tbv               nvt                     nvt                      25 / l                          nvt

AllVac Technology NL 
Knopkruid 24, 5351 KP Berghem 

Tel: 0412-690371 
www.allvac.nl • E-mail: info@allvac.nl

Ontworpen voor elk huis, kantoor en
fabriek, nieuw of bestaand. Het AVT
centraal stofzuigsysteem kan in elk
pand worden geïnstalleerd, omdat het
wordt aangepast aan de specifieke
eisen van het pand. Dit kan zowel
door de installateur of zelf gedaan
worden. 

AVT SZ28 (etr) 3400         240 / 15 / 3630         6520                      nvt                        bypass


