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voor het leven



De plintenzuiger, onmisbaar in de
keuken.

Wat is er handiger dan een flexibele
slang die zichzelfautomatisch opbergt?

De stofcontacten worden op strategi-
sche plekken geplaatst.

DeWallyFlex, uw ideale partner voor
snelle opruimwerkjes.
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Wĳ maken u het leven makkelĳker!
De centrale stofzuigsystemen vanCyclo Vac zĳnvolledig afgestemd op uw behoeften
en levensstĳl.Uw woning dagelĳks netjes houden? Dat doet u vanaf nu eenvoudiger
en sneller dan ooit. Maak alles schoon, van de zolder tot de kelder, met onze
ultraperformante stofzuigers en handige, gebruiksvriendelĳke accessoires.

Doehet huishouden op uw
manier met Retraflex®.
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snelle

Een centraal
stofzuigsysteem
van Cyclo Vac:
zo eenvoudig is het!

De vaste centrale stofzuiger
wordt ergens uit het zicht
geïnstalleerd (kelder, garage
enz.).

De stofzuigslangen zĳn
verborgen achter stĳlvolle
stofcontacten in de muur.
Elke slang is aangesloten op
de centrale stofzuiger via een
net van buizen in de muren,
kasten en verlaagde plafonds.

Trek uw Retraflex® slang
uit de muur wanneer u wilt
stofzuigen. Klaar?Dan trekt de
slang zich automatisch terug
in de muur door de zuigkracht
van uw centrale stofzuiger.

Eenvoudigeinstallatie bĳ nieuwbouwprojecten én in bestaandewoningen!
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Snel en makkelĳk
schoonmaken

Dankzĳ dit innovatieve, intrekbare
slangensysteem kunt u uw centrale
stofzuiger optimaal gebruiken.
Onmisbaar!

Retraflex®, gepantenteerd.
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› Sluit de klep. Het systeem stopt automatisch.

› Leg uw hand over de mond van de slang, zodat deze zich
terugtrekt.

› Trek aan de zwarte hendel om de slang te vergrendelen.
Het systeem start automatisch.

› Trek net zoveel van de slang u nodig hebt uit de muur.

› Druk op de zwarte hendel om de slang te ontgrendelen
en op te bergen.

› Evenpauze?Trek gewoon aan de rode schakelaar om het
apparaat te stoppen. Als u weerwilt beginnen, duwt u gewoon
op de schakelaar om het systeemopnieuw in te schakelen.

Bekĳk Retraflex in actie op retraflex.be | retraflex.nl

Gedaanmet uw stofzuiger
in de kast proppen en van
het ene naar het andere
stopcontact gaan!

Draadloze
handgreep
Optioneel: Met de
draadloze handgreep
start en stopt u het
systeem moeiteloos,
waar u ook bent.

›
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Waarom Cyclo Vac?

Doeltreffend
Duurzame, efficiënte motor met
een kegelvormige basis voor een
maximaal luchtvolume.

Fluisterstil
Akoestisch schuim en
geluiddempende rubber onderdelen
maken het apparaat fluisterstil.

Stoffilter van koolstof1
2

Vangt de koolstofuitstoot van de stof-
zuigermotor op.

Sterk en duurzaam
Staal van topkwaliteit, beschermd
door thermogeharde lak.

Antiallergeen
De gestofzuigde lucht wordt niet
terug in de leefruimten geblazen. Het
systeem is uitgerust met HEPA-filters
(efficiëntie van 99,5 % bĳ 0,3 µm)
of filters die met een antimicrobieel
middel behandeld zĳn. Schimmels en
bacteriën die allergische reacties of
ademhalingsproblemen veroorzaken,
kunnen dus niet groeien of zich
verspreiden.

Krachtig
Welk filtertype u ook kiest, de
zuigkracht is maximaal en constant.

1Gepatenteerd
2Alleen bĳ bepaalde modellen
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Bestel uw zakken en filters op
cyclovac.be | cyclovac.nl

Hybride series

Hybride filter
Veelzĳdig
› Gebruik met zak: het opgezogen vuil komt in de zak
terecht.› Gebruik zonder zak: eenzelfreinigendefilter vangt
de microdeeltjes op en filtert het systeem.

Doeltreffend
Constante zuigkracht, ongeacht de hoeveelheid stof in de zak
of opvangbak.

Hygiënisch
U hoeft nergens aan te sleutelen: maak gewoon de zak los en
gooi deze weg! Dit gamma is aanbevolen voor personen met
een stofallergie.

Elektrostatische zak
Efficiënt
De HEPA-trommelfilter beschermt de motor van
uw apparaat en het opgezogen vuil wordt in de zak
opgevangen.

Doeltreffend
Constante zuigkracht, ongeacht de hoeveelheid stof in de
zak. Uwapparaat werkt met eenzak en biedt een constant
rendement!

Praktisch
U hoeft nergens aan te sleutelen:maak gewoon de zak los
en gooi deze weg!
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Bestel uw zakken en filters op
cyclovac.be | cyclovac.nl

Tradition Series HD Series

Filterloos

De CycloVac HD units zĳn een samenwerking van Vacuflo &
Cyclovac.
Deze centrale stofzuigers gebruiken de True Cyclonic
technology die gepatenteerd werd door Vacuflo.
De units van de HD serie bevatten een extra stevige 2-traps
turbine en een CycloVac hoge rendements motor.
Alle onderdelen van de machine zĳn bovendien uitgevoerd
in
gelakt staal. Dit maakt het toestel extra stevig.

Cyclonale luchtcirculatie
Efficiënt
De voor filter houdt het fĳn stof tegen en de Cyclofilter vangt
de microdeeltjes op waardoor de groei van schimmels en
bacteriën verhinderd wordt.

Ecologisch en zuinig
De filters zĳn herbruikbaar, enkel de opvangbak moet leeg
gemaakt worden.

Krachtig
Het filtersysteem zorgt ervoor dat het zuigkracht altĳd
maximaal blĳft.
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DATASYNCDATASYNCDATASYNCDATASYNC

DataSync: technologie in het teken van comfort

Met de snelheidskiezer DataSync hebt u geen nood meer aan
uw volledige huishouduitrusting. Uw centrale stofzuiger speelt
alles in een handomdraai klaar.

Start gewoon het systeemmet de schakelaar op de handgreep
en kies de juiste snelheid:

Snelheid 1: Planten en gordĳnen

Snelheid 2: Meubelen en muren

Snelheid 3: Parket of tegelvloeren

Snelheid 4: Vloerkledenen vast tapĳt

Als u voor de DataSync-technologie kiest, komt een
energiezuinigerewoning weer een stap dichterbĳ.
U verbruikt tot 20 % minder stroom en de snelheidskiezer
verlengt de levensduur van de motor, zodat uw systeem nog
duurzamer wordt.

Een slimme keuze

1
2

3
4

ans

sans t racas
Gar ant i e

Ergonomische antisliphandgreep
die zacht aanvoelt en 360o draaibaar is.

Luchtregulator [A]
om de zuigkracht manueel aan te passen.

Geïntegreerde schakelaar [B]
om de stofzuiger in en uit te schakelen.

BA

Slangenvan topkwaliteit
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Het juiste accessoirevoor elke taak

®

Deco Vac
stofcontact:
Elegant, van superieure
kwaliteit, betaalbaar en met
levenslange garantie: de Deco
Vac stofcontacten passen
perfect in elk interieur. Ze zĳn
verkrĳgbaar in tal van kleuren en
afwerkingen.

Stofcontacten voor
elk interieur

Automatische
kruimelzuiger:
Dit bekende accessoire is een
vaste waarde in elke keuken.
Veeg alle kruimels en stof
naar de zuigmond, open de
kruimelzuigermet uwvoet enhet
vuil verdwĳnt in een oogwenk!

Kleine hulpstukken,
grote hulp
Dankzĳ onze complete reeks
kwaliteitsvolle accessoires laat u elk
oppervlak stralen, van de vloer tot het
plafond! Voor elke taak bieden wĳ het
juiste accessoire.

WallyFlex, uw butler
Wilt u snel de filter van uw droogtrommel schoonmaken of de losse haren op de wastafel in de
badkamer wegzuigen? Dan komt de discrete, compacte hulpstofzuiger WallyFlexals geroepen.
Bekĳk Wally in actie op wallyflex.com
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Centrale stofzuigers van Cyclo Vac:
aan u de keuze!

115 125 215

3033 mm 3453 mm 3450 mm

600 AW 650 AW 650 AW

208.5 CMH 217.8 CMH 217.8 CMH

54 dB 59 dB 59 dB

6.8 A 7.3 A 7.3 A

240 V 240 V 240 V

1 1 1

1 1 2

GS GS E

Kenmerken

E Series (met filters) n/a

n/a

22-27.8 l

GSSeries (with zak)

(Filterloos)

H Series

16 l n/a

H Series

HD Series

(hybride filter) 22 l 17.4l - 23.3 l ✔

HX Series (hybride filter
& DataSynctechnology) 22 l 23.3 l

25.5 l

✔

✔

F ilt r a t io n M u lt ip le F ilt r a
t io

n

Compacte top-
prestaties
›
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Technische gegevens

Zuigkracht (H2O)

Airwatts

Luchtstroom

Geluidsniveau

Max. ampère

Spanning

Aantal motoren

Turbines per motor

Beschikbare serie(s)

Capaciteit zak Capaciteit bak Stoffilter van kool-
stof1



615 725 2025 7525
Serie Parallel

3490 mm 3790 mm 4318 mm 6452 mm 3790 mm

700 AW 677 AW 695 AW 1354 AW

235,1 CMH 232,3 CMH 198,9 CMH 136,7 CMH 273,4 CMH

59 dB 66 dB 72 dB 72 dB 70 dB

7,5 A 7,3 A 8,7 A 14,6 A

240 V 240 V 240 V 240 V

1 1 2 2

2 2 2 2

E H HX H HX H H

Antimicrobiële
behandeling HEPA-filter2 Automatische

stop Trage start DataSync-tech-
nologie

Garantie3 op
onderdelen

Garantie3 op
arbeid

✔ 10 jaar† 3 jaar

✔ 10 jaar† 3 jaar

✔ 10 jaar† 3 jaar

✔ ✔ ✔ ✔ 15 jaar* 3 jaar

Schakel een van onze erkende specialisten in voor een
grondig onderzoekvan wat u nodig hebt.
Vind uw specialist online op cyclovac-shop.be.

Aanbevolen voor
deuittrekbare
slang

1 Gepatenteerd. Niet beschikbaar op de modellen 115, 215 en 615. 2 Uitgezonderd GS115.

3 Zie details in de winkel of online. * Of tot 750 gebruiksuren; uitsluitend voor huishoudelĳk gebruik. Commerciële garantie: 500 uur.†Garantie voor huishoudelĳkgebruik.
Commerciële garantie: 90 dagen.

Hetpopulairste
model voor een-
gezinswoningen
› ››
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Centrale stofzuigers van Cyclo Vac:
aan u de keuze!

HD800C HD801C HD825U

3175 mm 3559 mm 3698 mm

500 AW 630 AW 521 AW

205 CMH 212CMH 175.4CMH

71 dB 71 dB 72 dB

7.5 A 8 A 7.4A

240 V 240 V 240 V

1 1 1

2 3 3

HD HD HD

Kenmerken Bag capacity Canister
capacity

Carbon
dust filter1

n/a 22-27.8 l(Filterless)HD Series
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Technische gegevens

Zuigkracht (H2O)

Airwatts

Luchtstroom

Geluidsniveau

Max. ampère

Spanning

Aantal motoren

Turbines per motor

Beschikbare serie(s)

✔



* Zie de garantiedetails in de winkel of online.

De troeven van Cyclo Vac:
Meer dan 60 jaar ervaring als grootste fabrikant van centrale
stofzuigers in Canada en een uitgebreid netwerk van professionals.

Krachtige, betrouwbare centrale stofzuigers
Baanbrekende centrale stofzuigers die wereldwĳd bekendstaan omhun
uitzonderlĳke prestaties en merkbaar beter werken dan een draagbaar
apparaat.

Garanties* voor uw gemoedsrust
Wĳ bieden een garantie op de behuizing van onze stofzuigers, tot 10
jaar1 op de motoren enelektronische onderdelen en 5 jaar op onze accessoires.
U geniet dus nog jarenlang van totale gemoedsrust!

Uw erkende specialist

Maatschappelĳke zetel
Canada
3, rue Marcel-Ayotte Blainville (Québec)J7C
5L7 Canada
T 450 434.2233

info@cyclovac.com

cyclovac.com

Distributiecentra
Belgium/The Netherlands
Demerstraat 8
3590 Diepenbeek (Limburg)
T +32(0)490 45 04 07
T +31(0)623 91 37 41
info@cyclovac.be
info@cyclovac.nl
Cyclovac.be | Cyclovac.nl


