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EEN HANSON CENTRI\I\L STOFZUIGSYSTEEIVI
Za.RGT VOOR EEN GEZCINDE LEEFOIMGEVING
VOORDELEN

GEZONDHEIP

SNELLER EN SCHONER STOF
Gemiddeld 30% tijdwinst en een veel

Stofis een risico voor uw gezondheid.

betere dieptereiniging door toepassing van

Bij gebruik van een gewone stofzuiger
kunnen dwarrelende stofdeeltjes en de
uitwerpselen van de huisstofmijt

energie zuinige z\,vare

urbine motoren.

COMFORT
U draagt alieen een lichtgewicht slang.
U hoeft geen stoÊuiger meer te duwen,
trekken of dragen. Beschadigingen aan
drempels, deuren en meubilair behoren
tot het verleden.

Tèlefoneren tijdens het stoÈuigen
is geen enkel probleem meer.

FLU

ISTERSTIL

Omdat de motorunit buiten het
woongedeelte is geplaatst (bijv. garage,
zolder of berging), kunt u fluisterstil
zuigen. Op ieder moment van de dag
kunt u stofzuigen zonder anderen te

allergieën en luchrwegaandoeningen
veroorzaken.
Een stofvrij leefmilieu door toepassing
van een centraal stofzuigsysteem
vermindert deze risico's aanzienlijk.

ASTMA
Doordat er bij het zuigen met

een

centraal stofzuigsysteem praktisch
geen urbulentie en totaal geen bacterieverspreiding ontstaat is het voor een
astma patiënt mogelijk om zelf te
kunnen stofzuigen.

storen.

M ILIEU
U bespaart 30o/o aan tijd en daardoor
aan energie. U zorgt voor een gezond
binnenmilieu.

DUURZAAM
Een centraal stoÈuigsysteem gaat een
leven lang mee. Dit bespaart u de
aanschaf van vele gewone stofzuigers.
HANSON centrale stolzuigunits
hebben een ingebouwde zuiginlaat

VE ILIG HE ID
Her hinderlijke en onveilige elektriciteitssnoer ontbreekt. Het Hanson stofzuigsysteem is veilig voor kinderen omdat
de motor pas start als de slang in de

stofinlaat is gestoken. De motor wordt
aan- en uitgeschakeld via een zwakstroomdraad die de zuiginlaat met de

motor verbindt. Het KEMA keurmerk
sraar garant voor een veilige motorunit.

GEUR
De onaangename geurties van de
gewone stolzuiger zijn verleden tijd.

VOORKOM ASTMA BIJ
KINDEREN

Als de onrwikkeling van een allergie in
het eerste levensjaar voorkomen kan
worden, kan het aÊveersysreem van een
kind zich beter onrwikkelen.

ASTMA EN

DE

HUISSTOFMIJT

In

1964 hebben onderzoekers op hun
speurtocht naar de oorzaken van astma

mijt leeft
in ieder huis. Het microscopisch kleine
diertje is in principe niet schadelijk.
Schadelijk zijn hun drolletjes. Deze zljn
zo licht dat ze zweven als stofdeeltjes
door de lucht en zo kunnen worden
ingeademd. Bij gevoelige mensen leidt
dit tot allergische reacties. Eén gram
stof kan 250.000 huismijt drolletjes
bevatten. Het aantal huisstofmijten is
de laatste 25 jaar dramatisch
de huisstofmijt ontdekt. Deze

HUISSTOFMIJT
dermatophagiodes pteronyssinus trouessart

VOEDSEL
Ieder volwassen mens verliest ongeveer
één gram huidschilfers per dag, genoeg
om 1 miljoen mijten te voeden.

toegenomen. Hooftlzakelijk door isolatie
en minder ventilatie van de woningen.
In Nederland heeft 15 tot 20o/o van de
kinderen astmatische klachten. Een

AANTAL MIJTEN

aanzienlijk deel van hun klachten wordt
veroorzaakt door het inademen van
huisstofmij tproducten.

In

een gram huisstof (ongeveer een
halve theelepel) zimen t 1.000 huismijten.

Dezelfde gram huisstof bevat 250.000
uitwerpselen van de huisstofmijt. In een
dubbel bed kunnen wel2 miljoen huis-

mijten zitten.

GEWONE STOFZUIGER
De drolletjes van de huismijt zijn
klein dat ze gemakkelijk door de

zo

stofzak heen gaan. Gewone stofzuigers
zuigen deze allergenen op van de
oppervlakte en blazen deze kleine
deeltjes weer door de stofzak de ruimte
in. De allergenen blijven vele uren in
de lucht z\ /even waar ze bij inademing
tot diep in de longen kunnen doordringen
en allergische reacties veroorzaken. Deze
kunnen in het geval van astma hevig zijn.

CENTRAVAL

STOFZUIGSYSTEEM

ALGEMEEN
DÀ

Bij het zuigen d.m.v. een centraal

huistofmijt leeft oagwee. 4 -aaràen.

Geduqende deze periode produceert, hrij,
ongeveer 200 x zljn gewichr aan
uirwerpselen en legt ongeveer 300 eitjes.
Dit is de reden dat de concentratie van
allergenen in een.ruiÁte:exglosief , .
rrerrneerdeten in

ko{e tijd..De.huis.

' ,,

stofiaijt biji niet en doèt géeh.kwaad,'
bèhálve.voór menien die allèr$iseh zijn
voot:het alleigeen dat'de huismijt:
produceert. De huisstofmijt .prodÍceert
t 20 drolletjes per dag. De meeste
mensen met een allergie zijn allergisch
voor de uirwerpselen van de
huissrofmiir.

sto&uigsysteem worden de allergenen
niet teruggeblazen in de ruimre, maar
uit het huis verwijdert. De mororen
van een centraal stofzuigsysteem zijn
groter en zwaarder. De krachtige energie
zuinige by-pass motor van de Silent
Master zorgt voor een zeer grote
luchwerplaatsing en'onderdruk. Deze
Corr,rbinatie staat garant voor de hoogst

pogelijke diepte reiniging.
.

Dit is belangrijk voor het zuigen van populaire verblijfplaatsen van de huismijt
zoals matrassen en gestoffeerde meubels.

Vermijding van de huisstofmijruirwerpselen heeft een duideliik effect
zowel op de klachren van de pariënt als
op de hisramine prikJ<eldrempel.

ASSORTIMENT

ZUIGKRACHT

HANSON HEEFT VOOR

DEZE WORDT
BEPAALD DOOR

IEDERE SITUATIE DE
MEEST GESCHIKTE
UNIT

6 ELEMENTEN

Zoheeft Hanson de meest stille unit
voor plaatsing binnenshuis en de meest
krachtige unit voor een lang buizennet.
Ook is het mogelijk een unit te kiezen
waarmee op twee plaatsen tegelijkertijd
gezogen kan worden.

HANSON informeert u gÍaag over de
voor u meest geschikte unit.

1. LUCHTVERPI AATSING
De SILENT MASTER units zijn
voorzien van lrachtige energie zuinige
by-pass motoren die zorgen voor een
zeer hoge luchwerplaatsing.
Dit is belangrijk voor een goede diepte
reiniging op plaatsen waar valse lucht
optreedt zoals tapijt en kieren.

2. ONDERDRUK
De krachtige energie zuinige by-pass
motoren zoÍgen voor een hoge onderdruk. Hierdoor kunnen met gemak
zand, steentjes en andere zwaardere
deeltjes worden opgezogen.

3. BUIS
De HANSON buis heeft een ruime
doorsnede van 51 mm. Een ruime buis
geeft minder weerstand en daardoor
meer zuigkracht.

4. BOCHTEN
F{ANSON levert bochten voor het
leidingnet die speciaal zijn ontwikkeld

PLAATSING VAN DE
UNIT
De unit wordt bijv. op zolder, in de
gaÍage, kelder, bijkeuken, kast ofonder
een trap geplaatst.
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voor de luchtstroom van een centraal
stoÈuigsysteem. Ze zijn ruimer en
volkomen glad aan de binnenzijde en
voorkomen wervelingen en statische
elektriciteit.
Resultaat: minder weerstand en daardoor
een veel grotere zuigkracht.

5. ZUIGINLATEN
De FIANSON zuiginlaten hebben een
rubber afdichting. Hierdoor ontstaat
geen luchwerlies (zuigkracht) door
lekkage.

PLAATSING VAN DE
ZUIGINLATEN
De zuiginlaten worden centraal geplaatst
zodat slechts 2-4 zuiginlaten nodig zijn
voor een gemiddelde woning.

6. STOFZUIGSLANG
HANSON heeft ultra lichte stofzuigslangen met een aanluit schakelaar op de
handgreep. De slangen zijn ruim en

van binnen extra glad afgewerkt waardoor wervelingen en statische electriciteit wordt voorkomen. Deze geven
minder weerstand en daardoor een
hogere zuigkracht.

r'lzuiginlaaÏ

HET GEBRUIK VAN
BOVENSTA.^A,NDE

buis-8
leid ngnet
i

P

lattegrond benedenverdieping

MATERIALEN KAN
TOT RUIM 3oo/o
MEER ZUIGKRACHT
OPLEVEREN

ACCESSOIRES

VOORAFSCHEIDER
Voor het opzuigen van grof vuil zoals
houtsnippers, as e.d. Kan tevens gebruikt
worden voor het opzuigen rran water. De
opvangtank wordt voor de zuiginlaat
geplaatst zodar geen grof vuil of water in
het leidingnet kan komen.

MICRO ZUIGMONDEN
D eze kleine zui gmondèin

zr1ni,'

spesaal

ontwikkeld voor het stófvrii maken van
computer en HiFi apparatulrr.

DIEREN BORSTELS
Doordat de herrie van een gewone
stofzuiger ontbreekt, ervaren de meeste
paarden, honden en poezen het zuigen
een prettig aai-effect.

als

PLINT:O.MATIC
Met deze revolutionaire keukenhulp kunt
u het oude veger en blik vergeten. Met
een voetbeweging wordt de plintafzuiging
in- en uitgeschakeld.

RAL

KLEUFTEN
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Hanson Trading BV
Nieuwe Pas 7
6690 AA Doornenburg

Tel: O481424812
Fax: 048í424818

Email: info@hansoncss.nl
Website: wwwhansoncss.nl
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