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Centraal stofzuigsysteem met
radiografische afstandsbediening

Een keurige oplossing

voor topresultaten.

Een keurige oplossing voor topresultaten.

CentraClean. Het draadloze
centrale stofzuigsysteem van
Thomas.
Bij nieuwbouw, sanering van een oud gebouw of renovatie van een woning: dat is het
ideale moment om de installatie van innovatieve woningtechniek mee in te plannen.
Bijvoorbeeld CentraClean, het centrale stofzuigsysteem van Thomas dat conventionele
stofzuigers duidelijk de baas is op allerlei gebieden. En dankzij de radiografische
afstandsbediening hoeft er niet een dure, uitgebreide extra bekabeling te worden
aangelegd. Het buizensysteem wordt eenvoudig opgebouwd uit in de handel verkrijgbare
HT-buizen DN 50.
Met CentraClean profileert u zich ten opzichte van de concurrentie als specialist voor
intelligente woningtechniek. Met als resultaat tevreden klanten, die u aanbevelen bij
anderen.

Een huis zonder
een centraal
stofzuigsysteem
is voor mij echt
niet van deze tijd.“
Mike Jansens,
Installateur

Met CentraClean van
THOMAS kunt u uw
klanten een doordachte
systeemoplossing aanbieden, die zichzelf in
korte tijd terugverdient.
Want de CentraClean
centrale stofzuigsystemen
overtuigen niet alleen
door de aantrekkelijke
prijs-/kwaliteitsverhouding, maar hebben ook
een positief effect op de
waarde van onroerend
goed.

Wij verheugen
ons nu al op ons
gemakkelijk
te gebruiken
stofzuig installatie!“
Sabine en Mark Peeters
wensen meer comfort
in hun niewe woning.

Zowel jonge gezinnen als
ouderen zijn enthousiast
over de vele voordelen
van CentraClean. Zo krijgt
u ronduit tevreden klanten, die u graag zullen
aanbevelen bij anderen.
En dat is op zijn beurt
positief voor uw core
business. In het kort: met
CentraClean slaat u twee
vliegen in één klap.

THOMAS CentraClean. Logisch.

De voordelen in één oogopslag:
Radiografische afstandsbediening:
> er hoeven geen bedieningskabels te worden aangelegd.
Kostenbesparing (materiaal en arbeidsloon) ca. € 150–300
> hoge bedrijfszekerheid: geen kabelbreuk en geen gebrekkige
contacten
> groot gebruiksgemak door zeer lichte, ﬂexibele zuigslang
(zonder geïntegreerde bedieningskabel)
> gewichtsbesparing ca. 50 %

Zuigleiding van in de handel verkrijgbare
waterafvoerbuizen, bijv. Polokal:
> eenvoudig systeem met steekmofsysteem, geen lijm nodig
> overal verkrijgbaar en voordelig
> beste eigenschappen, bijv. elektrostatische oplading, gecontroleerd
en veilig: universiteit Siegen
> tot wel 30 jaar garantie

Made in Germany
> hoogwaardige installaties, edelstaal

Made in
Germany

> betrouwbaar, robuust, duurzaam, weinig reclamaties en veilig:
VDE- en GS-certiﬁcering
> krachtige, stille installaties
> uitgebreid toebehoren en inbouwmateriaal – van
stofzuigerspecialist THOMAS
> ten minste 10 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor toebehoren
en reserveonderdelen
> zuigaansluitingen aangepast aan moderne lichtschakelaars
(design en afmetingen)
> 5 jaar systeemgarantie

Made in
Germany

Centraal stofzuigsystemen
voor elke woonsituatie.
NIEUW
NIEUW

15-301

15-301PC

18-451PC

max.
400 m2

max.
400 m2

max.
600 m2

Voor ééngezinswoningen
en woningen met een
woonoppervlakte van
max. 400 m2

Voor één - en
tweegezinswoningen met
een woonoppervlakte van
max. 400 m2

Voor één - en
tweegezinswoningen met
een woonoppervlakte van
max. 600 m2

>

De performante oplossing voor
ééngezinswoningen

>

De performante oplossing voor
ééngezinswoningen

>

De performante oplossing voor
ééngezinswoningen

>

1500 Watt max. – Biturbo

>

1500 Watt max. – Biturbo

>

1800 Watt max. – Biturbo

>

540 Airwatt max.

>

540 Airwatt max.

>

650 Airwatt max.

>

Stuurelektronica voor afstandsbediening
en/of bekabeling

>

Stuurelektronica voor afstandsbediening
en/of bekabeling

>

Stuurelektronica voor afstandsbediening
en/of bekabeling

>

Geluidsarme motor

>

LCD-bedrijfsurenteller

Externe radiografische vermogensregeling
(PowerControl) met LCD bedrijfsurenteller

>

>

Externe radiografische vermogensregeling
(PowerControl) met LCD bedrijfsurenteller

>

Container van roestvrij staal, geborsteld
–ROESTVRIJ-

>

Geluidsarme motor

>

Geluidsarme motor

>

Container van roestvrij staal, geborsteld
–ROESTVRIJ-

>

Container van roestvrij staal, geborsteld
–ROESTVRIJ-

>

30 l kuip

>

45 l kuip

>

Aansluiting voor max. 15 zuigdozen

>

Aansluiting voor max. 20 zuigdozen

>

Max. buislengte 80 m

>

Max. buislengte 100 m

>

Wandhouder, trillingsvrij

>

Wandhouder, trillingsvrij

>

Zuigaansluiting links en rechts

>

Zuigaansluiting links en rechts

>

30 l kuip

>

Aansluiting voor max. 15 zuigdozen

>

Max. buislengte 80 m

>
>

Wandhouder, trillingsvrij
Zuigaansluiting links en rechts

Verdere voordelen
waar u baat bij heeft.
Achter het innovatieve concept van THOMAS CentraClean steekt meer
dan een eeuw technische knowhow en professionaliteit en de belofte
van kwaliteit van een Duitse onderneming die zich zowel nationaal als
internationaal heeft gevestigd als stofzuigerspecialist en een uitstekende
reputatie heeft.
Wij weten waar het op aankomt bij schoonmaken en hygiëne en zetten
overtuigende, doordachte en innovatieve producten op de markt, met een
hoge reële bruikbaarheid voor consumenten. En ook bij onze zakelijke
partners weten wij wat belangrijk is en bieden we uitgebreide ondersteuning.
Voor u betekent dat:
> Minder planningwerk
Ondersteuning bij de planning in de kortste tijd: Het THOMAS team
werkt op basis van uw gegevens en aanwijzingen een offerte uit en
stelt, wanneer nodig, planningsdocumenten (installatieplannen)
samen.

34-451

max.
800 m2
Voor grote woningen, villa´s en
voor kleine hotels, pensions,
kantoor - en zakengebouwen
met een woonoppervlakte van
max. 800 m2
>

De performante oplossing voor
ééngezinswoningen

>

3400 Watt max. – Biturbo

>

1300 Airwatt max.

>

Stuurelektronica voor afstandsbediening
en/of bekabeling

>

Geluidsarme motor

>

LCD-bedrijfsurenteller

>

Container van roestvrij staal, geborsteld
–ROESTVRIJ-

>

45 l kuip

>

Aansluiting voor max. 25 zuigdozen

>

Max. buislengte 120 m
120 m bij 1 gebruiker
60 m bij 2 gebruikers

>

Wandhouder, trillingsvrij

>

Zuigaansluiting links en rechts

> Alles uit één hand
THOMAS CentralClean is een hoogwaardige systeemoplossing van
stofzuigerspecialisten. Alle noodzakelijke componenten zijn onderling
compatibel en worden door THOMAS geleverd.
> Professioneel technisch productiemateriaal
Precies, uitvoerig en goed verstaanbaar geformuleerd-voor uw
verkoopsucces.
> POS-materiaal voor uw verkoop
Aantrekkelijke presentatiedisplays en uitgebreid, informatief
POS-materiaal voor verkoopondersteuning.
> Aanbestedingsteksten
24 uur per dag beschikbaar op www.thomas-centraclean.de –
om meteen nieuwe business te kunnen genereren.
> Klantendienst en overkoepelende service-instanties in Benelux
en Frankrijk

Ieder huis kan
leren stofzuigen.

Toebehoren voor elke situatie.
Wat uw klant ook wenst, u kunt het leveren.
Ook op het gebied van toebehoren biedt CentraClean alle mogelijkheden.
Van doelmatig samengestelde accessoiresets tot individueel toebehoren
voor speciale reinigingstaken: wij hebben voor elke zuigwerkzaamheid
het juiste hulpmiddel. Uw voordeel: u kunt gericht tegemoetkomen aan
de wensen van uw klanten en scoren met uw adviescompetenties.

THOMAS
Vroom.

Premium Deluxetoebehorenset ZS 1 F
voor afstandsbediening*

De THOMAS Vroom is
steeds onder handbereik
en zuigt in een oogwenk
al het gebruikelijke
huishoudelijke vuil op.
De ministofzuiger heeft
een uittrekbare zuigslang
en wordt discreet geïnstalleerd in bijvoorbeeld
een keuken- of badkamerkastje. Zo is het apparaat
steeds gereed op de
plekken waar een stofzuiger vaak van pas komt.

8 m premium
zuigslang met
ingewerkte zender
Telescoopbuis

Vloermondstuk,
omschakelbaar

Radiator borstel

Mondstuk voor
kussens

Doelmatig
gemak.

Spleetzuiger,
220 mm lang
Ronde borstel
voor meubels met
draaischarnier

Opbergframe
voor slang

*Set bestaat ook met 10 m slang

THOMAS Power Control.
Innovatieve afstandsbediening, lichte slang: met
PowerControl op het handvat kan de zuigkracht
gemakkelijk worden geregeld – met één druk op
de knop!

ONLINE

Luchtsteekdozen, Montagesets en individuele
accessoires beschikbaar op

www.thomas-centraclean.de

NIEUW
Premium Deluxetoebehorenset ZS 2 F
Deluxe-set voor
afstandsbediening
met PowerControl*

8 m Premium
zuigslang met
ingewerkte zender
in de handgreep
en PowerControl

Comforttoebehorenset ZS 3 SL
Comfort-set voor
werking met bekabeling

Comfort-Deluxetoebehorenset ZS 4 SL
Deluxe-set voor werking
met bekabeling
(niet inzetbaar bij
vloerluchtsteekdozen)

8 m Premium
zuigslang

8 m zuigslang met
aan/uit schakelaar
in de handgreep

Telescoopbuis

Telescoopbuis

Vloermondstuk
CleanLight met
LED-licht,
omschakelbaar

Vloermondstuk,
omschakelbaar

Vloermondstuk
CleanLight met
LED-licht,
omschakelbaar

Monstuk vor
matrassen

Radiator borstel

Telescoopbuis

Radiator borstel

Mondstuk voor
kussens

Spleetzuiger,
220 mm lang
Ronde borstel
voor meubels met
draaischarnier

Turn-around
parketborstel
Vario-Clip om de
accessoires op het
toestel mee te nemen
Bewaarkorf voor
accessoires met
slanghouder

*Set bestaat ook met 10 m slang

Monstuk vor
matrassen

Mondstuk voor
kussens

Radiator borstel

Spleetzuiger,
220 mm lang

Mondstuk voor
kussens

Ronde borstel
voor meubels met
draaischarnier

Spleetzuiger,
220 mm lang

Opbergframe
voor slang

Ronde borstel
voor meubels met
draaischarnier

Turn-around
parketborstel
Vario-Clip om de
accessoires op het
toestel mee te nemen
Bewaarkorf voor
accessoires met
slanghouder

PremiumGarage Set GS 3 F
voor afstandsbediening

8 m Premium
zuigslang met
ingewerkte zender
Kunststof
zuigbuizen 2x
Mondstuk voor
kussens

Spleetzuiger,
360 mm lang
Ronde borstel
voor meubels met
draaischarnier

Universeel
mondstuk

CentraClean. Centraal stofzuigsysteem met radiografische
afstandsbediening.

Goed voor u. En goed voor uw klanten.
Voor meer informatie neem contact met ons op!

Tel: +31 (0) 548 - 366 366
E-Mail: ventilatie@airfan.nl

Made in
Germany

Hellerstrasse 6
D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Phone: +49 (0) 2735-788-0
Fax: +49 (0) 2735-788-659
www.robert-thomas.net
info@robert-thomas.de

CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM MET RADIOGRAFISCHE AFSTANDSBEDIENING
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