SELVRENSENDE
FILTER

Den suverent beste ytelsen

GORE-TEX® OG
ALPHASAN®
Våre sentralstøvsugere er utstyrt med det unike, eksklusive og selvrensende Gore-Tex® filteret. Med det
høyteknologiske stoffet som Gore-Tex® filteret er laget
av, unngår du at partikler setter seg fast. Du slipper
derfor å tenke på rengjøring eller bytting av filter i din
sentralstøvsuger.
GORE-Tex® er så effektivt at eksosen fra maskinen ikke
må føres ut av boligen. Likevel anbefaler vi i Östberg
Norge dette, der det er mulig.

•

Filtrerer ut 98% av partiklene som har størrelsen 0,3 mikron og større.

•

Ingen behov for rengjøring eller bytting av filter.

•

Filteret renser seg selv hver gang systemet slås av.

•

Ingen tap av ytelse.

•

Forlenger motorens levetid.

•

Ingen poser kreves.

•

Avgassene trenger ikke å bli ført ut av boligen (Utblåsning ut av boligen er valgfritt).

•

AlphaSan® syklonutskiller hindrer muggvekst, lukt og utvikling av mikroorganismer.

AlphaSan® er innstøpt i støvbeholderen. Dette er et
stoff som er spesielt egnet for å hindre vekst av
mikroorganismer og dannelse av lukt.
HVORFOR GORE-TEX® SELVRENSENDE FILTER ER
SÅ MYE BEDRE:
Det starter med at skitt og støv suges ut av huset
direkte til sentralstøvsugeren. Her samles det i beholderen ved hjelp av sykloniske styrker. Større smusspartikler
og allergener skilles ut fra støvsuget luft. Deretter fanger
GORE-Tex® filteret partikler, så små som 0,3 mikron i
størrelse, inkludert tobakksrøyk, bakterier og mugg.
Avgasser føres så videre som eksos ut av huset. Andre
systemer bruker mange av de samme funksjo-nene.
Noen har sykloner. Noen har filtre. Noen har kun
avgass. Men ingen av dem kombinerer alle disse
funksjonene inn i samme enhet. Og ingen av dem benytter GORE-Tex® selvrensende filter. GORE-Tex® filteret
mister ikke egenskapene sine over tid. 98% av
partiklene på 0,3 mikron eller større blir filtrert ut. Andre
filtreringssystemer klarer kun å fange mellom
30-80%.

Usynlig

Tobakksrøk
Bakterier
Pollen fra trær
Sementstøv
Plantepollen
Støvmidd
Allergener fra husdyr
Menneskehår
Muggsopp/sporer
Svevestøv
Husstøv

PROFESSJONELT TESTET
GORE-Tex® selvrensende filter opprettholder sine egenskaper over tid og er helt unik
sammenlignet med andre filtreringssystemer.
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HER ER FAKTA:
Professional Testing Laboratory, Inc. Dalton, Georgia testet effektiviteten av en rekke
ledende støvsugere. Systemet med den suverent beste ytelsen var sentralstøvsugeren
med det eksklusive GORE-Tex® selvrensende filter.

HEPA FILTER
HEPA filteret er valgfritt å montere. HEPA står for High-
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BEAM filtrer med 98% effektivitet
på større enn 0,3 mikrons
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BEAM 335

Se illustrasjonsvideo
her!

Synlig

		fineste støvpartiklenefanger som kan trigge astma- og
allergisymptomer. Filteret må byttes hvert år.

