
CANVAC Q PREMIUM BAG 01-009

CANVAC Q PREMIUM LCD 01-010

CANVAC Q BASIC 01-005

CANVAC Q CYKLON DL 01-007

CANVAC
QUALITY

2 ÅRS 
GARANTI

2 ÅRS 
GARANTI

CANVAC
QUALITY

DAMMFRITT, TYST OCH BEKVÄMT
Med CANVAC QCLEAN Centraldammsugare

Se filmen
”MIKROMONSTER” 
på mikromonster.se
eller via QR-koden

BÄSTA DAMMUPPTAGNINGEN

TOPPTESTADE
ENERGIMYNDIGHETEN.SE
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Faktum är att smutsen och dammet aldrig 
kommer att ta slut. Så det klokaste du kan 
göra är att förenkla familjens städarbete 
med en central dammsugare från Canvac. 
En ”städledning” i huset borde vara lika 
 självklar som el, vatten och avlopp.

Så uppgradera ditt hus och bygg in  
en ny städkvalitet – städa snabbare,
mindre och tystare! 

DAMMFRIARE
Mindre damm i luften och i rummet gör att familjen mår 
bättre. Centraldammsugaren drar dammet ut ur huset 
– år efter år utan att blåsa upp damm i rummet när 
du städar. Det krävs inga avancerade filter som till den 
vanliga dammsugaren för att rena dammluften  eller 
 förhindra lukt.

EN BÄTTRE
INOMHUS-
MILJÖ

TYSTARE
När du har din dammsugare fast monterad i t.ex. 
källaren får du tystnaden som bonus när du städer. Du 
kan prata, lyssna på musik eller helt enkelt bara njuta 
av tystnaden – ingen högljudd dammsugare förföljer 
dig var du än går. Du och familjen mår helt enkelt 
bättre med en centraldammsugare i huset!

Vi kallar det – Indoor Air Quality
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• Enkelt och bekvämt att använda – anslut bara städ-

slangen till sugdosan och starta med on/off-knap-

pen på städhandtaget. 

• Centraldammsugare virvlar inte upp damm när 

du städar som en vanlig dammsugare gör. Dam-

met sugs genom rörledning till centralenhetens 

SNABBARE STÄDNING
behållare  och sugluften släpps sedan ut genom en 

ventil i ytterväggen. 

• Avancerad motorteknik ger dig en dammsugare  

med en sugkraft som inget smuts eller damm kan 

stå emot. Effektivare dammsugning och dammfriare  

inomhusmiljö.
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TRYGGT ATT ÄGA
TOPPRESTANDA   
Canvac centraldammsugare monterar du för att använ-
da i många, många år. Du bygger in systemet i golv, 
tak och väggar. Det gör att vi ställer extra höga krav på 
materialkvalitet för att systemet ska fungera med topp-
prestanda genom åren. 

• Canvac centraldammsugare byggs exklusivt 
för Canvac av Electrolux Central Vacuum  
Systems i USA – världens största och ledande 
tillverkare av centraldammsugare. 

• Canvac centraldammsugare – driftsäkerhet 
och kvalitet utöver det vanliga – helt anpas-
sade för den svenska marknadens höga  
kvalitetskrav och värderingar.

• 3-5 års garanti på centralenheterna samt 2 år 
på städset, slang, tillbehör och rördelar.
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Monteringsprincipen är den samma oavsett hus. Du gömmer undan 
rördragningen på vind eller källare – drar rör mellan våningar 
genom t.ex. garderober. Centralenheten placerar du på en undan-
skymd plats.  

ENKELT PÅ PLATS

Allt du behöver för att installera en Canvac i 
din villa ingår i våra monteringspaket, från 
maskin och rör till städredskap!

Vi är helt säkra på att du kan installera en central-
dammsugare i ditt hus oavsett hur det ser ut. Med 
vår steg-för-steg anvisning i handen installerar du 
din Canvac tryggt och enkelt. Behöver du hjälp 
med installationen kan många av våra återförsäl-
jare hjälpa dig.

Rördragningen förenklas av att du bara behöver ett suguttag mitt i 
huset. Med en 11 meter städslang når man i praktiken en våningsyta 
på 150–200 m2. 

Du köper din centraldammsugare som ett  färdigt 
 paket. Bestäm modell, antal sugdosor och 
 slanglängd så levereras det komplett. 

Canvac centraldammsugare passar i alla hus, 
både gamla och nya. Din återförsäljare hjälper dig 
att välja rätt paket och kan ge dig goda råd om hur 
du enklast monterar rörsystemet.

Kan du montera en bokhylla från ett välkänt 
 möbelvaruhus kan du montera in en centraldamm-
sugare. Det tar mindre tid än du tror – montera på 
en helg!
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FÖR DIG SOM VILL HA DET BÄSTA  
– VARKEN MER ELLER MINDRE. 

Q Premium maskinerna har våra mest kraftfulla By Pass motorer som ger en dammsugningsförmåga 
utöver det vanliga och nu är det bevisat. Q Premium Bag och Q Premium LCD är först i sverige med 
att få högsta betyg – tre 5:OR i dammupptagning i energimyndighetens test. 

Q Premium  Bag är en kompakt maskin 
med låg ljudnivå och hög dammupptag-
ning. Dammet  samlas upp i en stor 23 
liters dammsugarpåse. 

Med By pass motor, 1750 w. Q Premium 
Bag har en 2-stegs högpresterande By Pass 
motor som klarar alla tänkbara hustyper 
och storlekar.

5 års garanti Centralenhet.

Digital display för kontroll av driftsfunk-
tioner. Q Premium LCD har cyklonfiltrering 
med ett inbyggt självrensande filter som 
innebär att maskinen kan användas utan 
påse. Önskar man av hygieniska skäl kan 
även påse användas. suguttag direkt på 
maskinen samt dammhink med fönster.

Med By pass motor, 1750 w. Q Premium 
LCD har en 2-stegs högpresterande By 
Pass motor som klarar alla tänkbara husty-
per och storlekar. 

5 års garanti Centralenhet

Q PREMIUM BAG Q PREMIUM LCD

CANVAC
QUALITY

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI

CANVAC
QUALITY

CANVAC
QUALITY

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI

CANVAC
QUALITY
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Q Premium LCD med cyklonfiltrering 
kan användas med eller utan 
dammsugarpåsar. enkel tömning av 
kärlet – vrid motsols.

Q Premium Bag 23 liters dammpåsar 
byts enkelt genom att lyfta av 
topplocket. 
  

Lättanvänd Digital display som 
bl.a. visar sugeffekt, driftstid, tid 
och när det är dags för påsbyte.

FÖR DIG SOM VILL HA DET BÄSTA  
– VARKEN MER ELLER MINDRE. 

Modell- 
beteckning

Q PREMIUM BAG
Centralenhet

Q PREMIUM LCD
Centralenhet

Mått diameter 
 x höjd

28 x 73 cm 28 x 89 cm

Vikt (endast maskin) 11 kg 13,7 kg

Energiförbrukning 1750 W 1750 W

Spänning 230 V 230 V

Sugeffekt max 
(mätt vid motorn)

590 W 590 W

Max utflöde 59 l/sek 59 l/sek

Max vakuum 30 kPa 30 kPa

Ljudnivå (vid aggregatet) 63 dBA 63 dBA

Ljudnivå (vid utblåset) 63 dBA 74 dBA

Påsvolym 23 l 23 l

Dammbehållare - 15 liter

Säkring 10 A/Trög 10 A/Trög

Överhettningsskydd Ja Ja

Filter Motorfilter Självrensande

Motor 2-stegs By Pass 2-stegs By Pass

Digital display Nej Ja

Garanti 5 år 5 år

Dammupptagning – betyg  
QPREMIUM Bag & QPREMIUM LCD

1 2 3 4 5

Matta •
Hårt golv •

Hårt golv med springa •

* Läs hela testen på www.energimyndigheten.se

BÄSTA DAMMUPPTAGNINGEN

TOPPTESTADE
ENERGIMYNDIGHETEN.SE
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Q Basic är en kompakt och prisvärd 
maskin med enbart påstömning.

Med Through Flow motor, 1200 W.  
Rekommenderas till normalstora hus.

3 års garanti Centralenhet.

Q CYKLON DL
Q Cyklon DL har cyklon filtrering med ett 
inbyggt självrensande filter som innebär 
att maskinen kan användas utan påse. 
Önskar man av hygieniska skäl kan även 
påse användas.

Med By Pass motor, 1550 W.  
Rekommenderas speciellt till hus där extra 
långa rörsystem behövs.

3 års garanti Centralenhet.

CANVAC
QUALITY

3 ÅRS 
GARANTI

3 ÅRS 
GARANTI

CANVAC
QUALITY

CANVAC
QUALITY

3 ÅRS 
GARANTI

3 ÅRS 
GARANTI

CANVAC
QUALITY

Q BASIC

TVÅ KVALITETSMEDVETNA 
MASKINER I EKONOMIKLASSEN

Q Basic och Q Cyklon DL är våra standardmaskiner med hög drift-
säkerhet och funktion som gemensam nämnare. Tystgående. 
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Praktiskt fönster i dammhinken 
för att enkelt kunna se när det är dags för 
tömning (cyklon).

Q Basic dammpåse byts enkelt 
genom att lyfta av topplocket.

Q Cyklon Dl med cyklonfiltrering 
kan användas med eller utan 
dammsugarpåsar. enkel tömning 
av kärlet.

Modell- 
beteckning

Q BASIC
Centralenhet

Q CYKLON DL
Centralenhet

Mått diameter 
 x höjd

28 x 66 cm 28 x 89 cm

Vikt (endast maskin) 8,9 kg 13,6 kg

Energiförbrukning 1200 W 1750 W

Spänning 230 V 230 V

Strömstyrka 6,1 amp 7,2 amp

Sugeffekt max 
(mätt vid motorn)

515 W 530 W

Max utflöde 50 l/sek 57 l/sek

Max vakuum 28 kPa 29 kPa

Ljudnivå (vid aggregatet) 82 dBA 61 dBA

Ljudnivå (vid utblåset) 58 dBA 61 dBA

Påsvolym 23 l 23 l

Dammbehållare - 15 liter

Säkring 10 A/Trög 10 A/Trög

Överhettningsskydd Ja Ja

Filter Motorfilter Självrensande

Motor 1-stegs Through Flow 2-stegs By Pass

Garanti 3 år 3 år

Dammupptagning – betyg  
Q BASIC OCH Q CYKLON DL

1 2 3 4 5

Matta •
Hårt golv •

Hårt golv med springa •

* Läs hela testen på www.energimyndigheten.se

TVÅ KVALITETSMEDVETNA 
MASKINER I EKONOMIKLASSEN

WWW.ENERGIMYNDIGHETEN.SE
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EXTRAUTRUSTNING

QCLEAN ROLLME. Ett genialt enkelt sätt att hålla ordning på städslangen. 
Rulla upp eller ut på ett par sekunder. Q ROLLME CONNECTION Anslut 
direkt till rörsystemet, Q Basic utan anslutning. Båda kan monteras direkt mot 
vägg eller i städgarderob. 

Q TOOL GROVIS, föravskiljare.
Suger upp aska och vatten m.m. 
allt samlas i behållaren. Ansluts i ett 
handgrepp till dammsugarhandtaget (passar 
alla dammsugare).

Q TOOL KOMPIS, tillbehörspaket
Gör Grovis ännu mer användbar. 4 meter 
städslang samt två anslutningsadaptrar.

QCLEAN DAMMPÅSE. Finns i 23 liters 
papper- eller syntetkvalitet. Syntet finns med 
en eller dubbla suguttag. Köps hos din 
återförsäljare eller på www.canvac.se.

ANSLUT 
ELVERKTYG

ANSLUT 4 M 
STÄDSLANG

ANSLUT STÄD-
UTRUSTNING

ROLLME C1 (LEVERERAS UTAN SLANG)

ROLLME B1 (LEVERERAS UTAN SLANG)

PASSAR TILL DE FLESTA PÅ  
MARKNADEN FÖREKOMMANDE 
CENTRALDAMMSUGARE

PASSAR TILL DE FLESTA PÅ  
MARKNADEN FÖREKOMMANDE 
CENTRALDAMMSUGARE

GROVIS

KOMPIS
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Q TOOL SOCKELUTTAG Sopar bort smulorna, aktiveras med ett fottryck. Finns i vit eller svart plast, kan kompletteras 
med frontbricka i rostfritt stål. 

För innehåll se separat produktblad.

Q TOOL STÄDSET. 
Ett städset till varje våningsplan eller ett extra till garaget  
– gör städningen ännu smidigare.

Q TOOL SLINKY TELESKOPSLANG med 
handtag. Längd från 1,5 m till 7,5 m. Praktisk upp-
hängningsanordning medföljer. 

Q TOOL GARAGESUGDOSA  
Suguttag finns i olika utförande bl.a. 
för montering direkt på rörsystemet.

Q TOOL RUGRAT Roterande munstycke 
för textilier, möbler och bilen m.m.



CANVAC AB, FÖRRÅDSGATAN 32. 542 35 MARIESTAD. ( 0501 39 90 00  7 0501 39 90 90   WWW.CANVAC.SE

Återförsäljare

Handen på hjärtat – hur bra är luften i ditt hus?

En av de allra viktigaste faktorerna för att du, din familj och 
ditt hus ska må riktigt bra är en frisk och fräsch inomhusmiljö 
– just det som allt vi gör handlar om. Vi på Canvac kallar det 
Indoor Air Quality, med ett brett sortiment av energisnåla, 
högeffektiva produk  ter för ett bättre inomhusklimat som säljs 
genom återförsäljare över hela landet.

LUFTVÄRMEPUMPAR OCH  
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

Q HEAT är vårt koncept för luft/luft och luft/vatten-  
värmepumparna som tillverkas för oss av världs-
ledande  Mitsubishi Electric. När du köper din   värme- 
pump av oss får du inte bara bästa möjliga funktion 
och driftsäkerhet – du får också trygghet utöver det 
vanliga med generösa garantier, välutbildade instal-
latörer och heltäckande produktsupport. 

CENTRALDAMMSUGARE 
OCH ROBOTDAMMSUGARE

Q CLEAN är det samlande namnet för våra damm-
sugare – ett heltäckande koncept som  innebär att du 
gör ett tryggare köp med  extra f örmånliga garantier, 
trygg reservdelstillgång och kompetent service över 
hela landet. Canvacs centraldammsugare passar 
alla hus,  nybyggda såväl som äldre, och nu kan du 
även få robotdammsugare med Canvac-kvalitet!

VENTILATION OCH 
LUFTFUKTIGHET

Inom vårt koncept Q AIR hittar du  en lång rad  produkter 
som förbättrar ditt inomhusklimat, höjer   trivseln 
och gör boendet hälsosammare. Avfuktare,  luft- 
renare,  luftfuktare och ventilations aggregat med hög  
kvalitet, den senaste tekniken och modern design – alla  
med Canvacs trygga support. Du hittar dem hos våra 
återförsäljare runtom i hela Sverige.

Läs mer om alla våra produkter på canvac.se

Allt för en bättre inomhusmiljö!

CANVAC
QUALITY
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